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LEI Nº 703/2021 
DE 12 DE ABRIL DE 2021 

“Institui o Centro Municipal de Alfabetização e Letramento –
CENALFA, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de 
Antas, estado da Bahia, e dá outras providências correlatas.” 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANTAS, ESTADO DA BAHIA, por seus representantes 

aprovou, e eu, MANOEL SIDONIO NASCIMENTO NILO, Prefeito Municipal sanciono a 

seguinte Lei:  

Art. 1º – Fica instituído, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Antas, Estado 

da Bahia, o Centro Municipal de Alfabetização e Letramento, objetivando o 

fortalecimento da política de garantia do direito à alfabetização na perspectiva do 

letramento.  

§ 1º - O Centro de Alfabetização e Letramento funcionará na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Alzira Felix do Nascimento, sede do município, para atender os 

alunos de 1º e 2º anos; 

§ 2º - O Conselho Municipal de Educação adotará as medidas cabíveis para 

adequação do processo metodológico e elaboração das diretrizes para o 

atendimento desta lei; 

Art. 2º – A Escola Municipal de Ensino Fundamental Alzira Felix do Nascimento 

passará a ter a seguinte nomenclatura: 

a) Centro Municipal de Alfabetização e Letramento Alzira Felix do Nascimento –

CENALFA; 

Art. 3º – A designação da equipe (direção, coordenação pedagógica e professores) 

do Centro ocorrerão por meio de Portaria expedida pela Secretaria Municipal de 

Educação, observadas às exigência desta lei e das normas estabelecidas pelo 

CME/Antas. 
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Art. 4º – A Unidade Executora do Centro Municipal de Alfabetização e Letramento 

Alzira Felix do Nascimento, será o Caixa Escolar Dr. Luís Viana Filho CNPJ 

02.117.923/0001-53; 

Art. 5º – O CENALFA é uma unidade da Secretaria Municipal de Educação e se 

constitui, também, num espaço de estudos e de mobilização em torno da política de 

alfabetização.  

Parágrafo único – anualmente o CENALFA em parceria com as universidades, 

faculdades, entidades e outros órgãos da administração direta ou indireta, divulgarão 

dados e estudos acerca da política de alfabetização local. 

Art. 6º – O Centro Municipal de Alfabetização e Letramento – CENALFA tem o 

objetivo de realizar estudos, propor e gerir no contexto da prática, conforme 

deliberação do Dirigente Educacional do Município, as políticas contínuas de 

alfabetização, em consonância com o Plano Municipal de Educação, que possam 

atender às demandas dos professores e gestores escolares que atuam com alunos 

em processo de aquisição da leitura e da escrita e alfabetização matemática.  

Art. 7º – Compete ao Centro de Alfabetização e Letramento, para além, do 

atendimento público, reservado aos alunos matriculados no processo de 

aprendizagem; 

I – Acompanhar e monitorar as metas do PME, de forma mais específica, as que se 

relacionam à política de Alfabetização no município e qualidade da aprendizagem;  

II – Articular o planejamento das ações formativas destinadas aos professores 

alfabetizadores do ciclo inicial e do ciclo complementar a alfabetização;  

III – Elaborar e implementar o Plano de Gestão e Mobilização Social do Programa de

Alfabetização na Idade Certa, com os órgãos do Sistema de Ensino, pais e 

comunidade, para articulação da política de garantia do direito a aprendizagem;  

IV – Participar do estudo e da elaboração das Diretrizes Operacionais para a gestão 

pedagógica da política do Ciclo de Alfabetização;  

V – Promover e incentivar ações de mobilização que envolvam os pais e/ou 

responsáveis dos alunos do Ciclo de Alfabetização;  
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VI – Acompanhar e desenvolver processos de formação continuada de professores 

alfabetizadores e equipe gestora;  

VII – Realizar acompanhamento sistemático a sala de aula;  

VIII – Assegurar a memória das práticas pedagógicas dos professores 

alfabetizadores no âmbito escolar; 

 IX – Participar do processo de elaboração dos instrumentos de avaliação de 

aprendizagem adequados ao Ciclo de Alfabetização;  

X – Acompanhar os indicadores de avaliação externa, analisando seus resultados e 

efeitos no Ciclo de Alfabetização com proposição de intervenções pedagógicas, 

caso seja necessário;  

XI – Fortalecer o debate intersetorial no âmbito da gestão municipal na execução de 

políticas públicas para a alfabetização no Ciclo inicial e complementar;  

XII – Desenvolver atividades de estudos, pesquisa, publicação e socialização de 

práticas exitosas no Ciclo de Alfabetização.  

Art. 8º – Esta Lei entra em vigor no ato de sua publicação, revogam-se as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Munícipio de Antas-BA, em 12 de abril de 2021.  

MANOEL SIDÔNIO NASCIMENTO NILO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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