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ESTADO DO RIO GRANOE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 05 de dezembro de 2017.

Excelentissimo Senhor,

Ver, Estevão De loreno,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO124117

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de lei nO124117,

desta data, que Dá nova redação aos Arts. 25 e 26 da lei Municipal n" 3.920/89 e rellOQa a lei

Municipal nO7600/12 e o Art, 2" da lei Municipal nO7.513/12.

Exposicão de Motivos:

As alteraÇóes realizadas têm como principal objetivo reorganizar os artigos 25 e

26 do Plano de Carreira do Magistério adequarldo as gratificações conforme a necessidade,

mas sem aumento de custos,

O básico do nivel dos profissionais da educação que possuem graduaçào é o

nível 02, sendo este o mínímo pago, pois, lodos os Diretores de Escola, Centros e

Coordenadores da SMEC possuem no mlnimo a graduação.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura necessita que os diretores de

escolas tenham uma formação pedagógica para que haja uma educação de qualidade, com

profissionais qualificados e gestores com capacidade decisória necessaria para estar li frente

das unidades escolares e centros, terldo como foco não só o atendimento ao educando. mas o

ensino-aprendizagem de qualidade, bem como, a importância da formaçào dos coordenadores

e assessores da SMEC responsáveis pela orientação, suporte em lei, assessoria e

gerenciamento da Rede Mun;cipal de Ensino, pois, a Secretaria trabalha para a melhoria da

qualidade do ensino.

Segundo MEIRElLES, •...Nessa categoria de gratlficaçôes entram, dentre

tras, as que a Administração paga pelos trabalhos realizados com risco de vida e saúde ...

elo exercício do Magisrerio.".(grifo nosso),
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Salientamos que sem as funções de direção, chefia e assessoramento a

Educação Municipal está comprometida, não havendo li eficiência desejada, pois toda a escola

necessita de direção, e toda a direçào precisa do suporte Pedagógico/Administrativo oferecido

pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desde abertura de novas vagas para

Educação Infantil. construção, reforma de escolas, providências necessárias para nomear

novos servidores, projetos de lei. projetos pedagógicas, compra de materiais necessários, entre

outros. Enfim. para fazer educação é preciso pensar educaçjlo e para pensar educação é

necessilrio ser "Educador".

Salientamos que todas as análises de situações e tomadas de decisões são

realizadas primeiramente de forma pedagógica, para administrar a matéria-prima que é o

professor, para orientá-lo e designá-lo é necessário conhecer a iegislação, as teorias

pedagógicas e o modo de colocá-Ias em ação.

De forma prática as nomenclaturas e assessorias acrescentadas no artigo 25

desta lei contemplam uma nova forma de geslão e a realidade do ensino nos dias atuais. bem

como, salientamos que antes de qualquer decisão a Secretaria Municipal de Educação e

Cullura. prima por uma educaçJlo de qualidade, onde todos os esforços começam em uma

visão pedagógica. embora seja necessário e não menos importante gerenciar de forma a

administrar 14 Escolas Municipais de Educação Infantii, 13 Escolas Municipais de Ensino

Fundamental. 01 Centro de Educação Especial e demais segmentos relacionados à Secretaria,

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro que demonstra

a compensação da despesa, com a diminuição de gratificações de Coordenação e criação de

gratificações de função de Assessor PedagógicolAdministrativo, salientando, novamente, que

não houve aumento de despesas.

Atenciosamente,

SMECOOV
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PROJETO DE lEI N° 124, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dá nova redação aos Arts. 25 e 26 da
Lei Municipal nO 3.920189 e revoga a Lei
Municipal nO 7.600112 e o Art. 20 da Lei
Municipal nO7.513112.

Art. 1° Os Arts. 25 e 26 da lei Municipal nO3.920 de 25 de outubro de 1989,
que Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Municipal, passam a 'liger com as
seguintes redações:

"Art. 25. Além das previsões do Art. 24, o membro do Magistério fará
jus à gratificação:

a) pelo exercicio de Direção e Vice-Direção de unidades escolares e
centros municipais de educação;

b) Pelo exercício das funções de:
• Coordenação do Departamento Pedagógico - 4Onoras - 01 cargo:

100% do nível 02.
• Coordenação da Educação Básica - 40horas - 01 cargo: 100% do

nivel 02.
o Coordenação do Departamento Pedagógico/Administrativo - 40noras

- 03 cargos: 50% do nível 02.
• Coordenação Pedagógica de Educação Infantil - 40noras - 01 cargo:

50% do nivel 02.
• Coordenação Pedagógica de Ensino Fundamental - 4Onoras - 01

cargo: 50% do nivel 02.
• Coordenaçào de Nucleo de Educação Inclusiva - 40horas - 01 cargo:

50% do nivel 02.
o Assessor Pedagógico/Administrativo - 40noras - 10 cargtMl: 25% do

nlvel02;

c) Pelo exercício em escola de dificil acesso - zona rural (Distritos de
Pinheiro Marcado e São Bento) 40% do vencimento bãsico do quadro do Magistério
Público Municipal (NiveI1), para professores que morem acima de 7Km de distânciil
das escolas situadils nestes distritos.

Art. 26. Para efeito da concessão da gratificação pelo exerclclo de
D'reção e Vice-direção prevista na alinea a) do Art. 25, será considerado o número

alunos de cada estabelecimento escolar, conforme tabelas seguintes:
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TABELA 01 DE GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO

40horas

Diretor de Escola 1
1-

Diretor de Escola 11

Classificação por nO de alunos

Menos de 130 alunos

De 131 a 260 alunos

_ 1_ Gratificação
50% do Nível 02

70% do Nível 02
r-

Diretor de Escola 1II De 261 a 349 alunos

Diretor de Escola IV
--l

A contar de 350 alunos elou 300 alunos e
100 de turno integral com atendimento
diário de no mínimo 07 horas diarias
~

80% do Nível 02

100% do Nível 02

TABELA 02 DE GRATIFICAÇÃO DE VICE-DIREÇÃO

,-
40horas

Vice-diretor
Escola

ClassifiCilção por nO de alunos Gratificação
+ - -----

de Acontar de 350 alunos elou 300 alunos e 60%do Nível02
1100 de turno integral com atendimento
diário de no mínimo 07 horas diárias I

" (NR)

Art. 2° Os valores das gratificaçàes de direção e vice-direção. a contar de
2018, terão como base o censo escolar.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exercendo seus
eleitos a contar de 10 de janeiro de 2018.

Arl 4° Revogam-se as disposições da Lei Municipal nO7.600/12 e o Art. 2°
da Lei Municipal nO7.513/12.

Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2017,

SMECIDDV
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Esta:lQ de Rio Gra~c;&do Sul
MUNICiplO DE CARAZI"lHO-RS

SECRETARIA MUNI81PAl DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Selor de ::::;mtúlô!ioade '" Orçamento

IM?ACTO ORÇ ••••.MENTARIO N° OIlQI2Q17
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!"stl>;::c::Io;:;;o GraM,<lo:lo S.,l
MUNlcíDIt) 'JE CARAZiNHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA fAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor ~e Centaed!cade" Orçamento

Limites Fiscais
"'-- ------- ---------
LI",;:<\' d~ G~~~o"ee"'~~~,...,.:,. =-,~~.~.~-.."-.-,--.-------_ ...- _.-
ReceitaCorrentelíquida Previ.!>
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Parecer

155.737.412,41
b5.C7i.887.50

39,27
0,00
0,00

39.27
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