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Mensagem n.º 109 

 

 

 Senhor Presidente: 

 

   

 Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa legislativa 

os seguintes Projetos de Lei: “Dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e 

dá outras providências.” e “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.935, de 1º.08.06, e dá outras 

providências”. 

 O primeiro Projeto trata de estabelecer nova Lei para tratar do Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal. Decorre, sobremaneira, da necessidade de alterações salariais 

referentes ao piso do magistério, a fim de atender o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008, que 

instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação 

básica. 

 Para o ano de 2019, o piso nacional foi reajustado para R$ 2.557,74, valor este que 

corresponde ao vencimento inicial dos profissionais do magistério público da educação básica, com 

formação de nível médio, modalidade normal, jornada de 40 horas semanais. 

 Seguem listadas abaixo as principais alterações compreendidas pelo novo Plano de 

Carreira do Magistério Público Municipal: 

 1) Alteração da tabela de faixas de vencimento do quadro de efetivos do magistério,  de 

modo que o valor do vencimento inicial dos profissionais do magistério público da educação básica, 

com formação de nível médio, modalidade normal, para jornada de 20 horas, passará de R$ 

1.276,85 (valor abaixo do piso nacional) para R$ 1.339,80, conforme abaixo: 

Tabela de Faixas e Vencimento 
Quadro de Efetivos 

 Em Nível Médio 
Modalidade Normal ou 

Magistério 

Licenciatura 
Plena 

Pós-
Graduação 

Mestrado / 
Doutorado 

Total de 
cargos 

Faixas M I M II M III M IV  

Vencimento R$ 1.339,80 R$ 1.808,73 R$ 2.009,70 R$ 2.170,48 83 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Luiz Egon Kremer 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
NESTA 
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2) Alteração da tabela de faixas de vencimento do quadro em extinção do magistério, 

conforme abaixo: 

Tabela de Faixas, número de cargos e vencimentos 
Quadro em extinção 

 Magistério com 
ensino adicional 

Licenciatura de 
curta duração 

Licenciatura 
Plena 

Pós- 
Graduação 

Mestrado/ 
Doutorado 

Faixa EM I EM II EM III EM IV EM V 

Vencimento R$ 1.391,00 R$ 1.515,31 R$ 1.808,73 R$ 2.009,70 R$ 2.170,49 

Nº de cargos 0 0 1 2 0 

 3) Alteração da tabela de funções e vencimento para Direção e Assessoria de Escola, 

conforme abaixo: 

Tabela de funções e vencimento para Direção e Assessoria de Escola – DCA 
Diretor e Vice-Diretor de Escola de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil, 

Supervisor e Orientador de Escola 

FUNÇÃO VENCIMENTO 

Diretor de Escola I R$ 600,00 

Diretor de Escola II R$ 700,00 

Diretor de Escola III R$ 1.000,00 

Diretor de Escola IV R$ 1.200,00 

Diretor de Escola V R$ 1.350,00 

Vice-Diretor I R$ 600,00 

Vice-Diretor II R$ 700,00 

Vice-Diretor III R$ 1.000,00 

Supervisor Escolar I R$ 500,00 

Supervisor Escolar II R$ 550,00 

Supervisor Escolar III R$ 800,00 

Orientador Escolar R$ 550,00 

 4) Alteração da tabela de funções e vencimento para CC/DCA, conforme abaixo: 

Tabela de cargos e funções, número de cargos e funções e vencimento para CC/DCA 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura CC/DCA DCA 

Cargo ou Função Provimento Nº de cargos 
ou função 

Vencimento  
 

40h semanais  

Parcela 
indenizatória 
Regime de 

tempo integral 

·Coordenador Pedagógico de 
Educação Infantil 
 
·Coordenador Pedagógico de 
Ensino Fundamental 
 

 
 
 
 

CC/DCA 

01 
 
 
 

01 
 

 
 
 
 

R$ 5.400,00 

 
 
 
 

R$ 1.400,00 
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·Coordenador do Departamento 
de Assistência ao Educando 

 
01 
 
 

Total  03   

 Outrossim, convém mencionar que a alteração nos valores das funções para Direção e 

Assessoria de Escola, quais sejam, Diretor e Vice-Diretor de Escola de Ensino Fundamental e 

Escola de Educação Infantil, Supervisor e Orientador de Escola, além dos coordenadores da 

Secretaria de Educação, justifica-se pela crescente responsabilidade e atribuições assumidas por 

estes cargos, os quais estão à frente de escolas com um número cada vez maior de alunos e 

servidores. 

 Além disso, o segundo Projeto de Lei propõe uma alteração na Lei nº 1.935/2006, a fim 

de conferir um aumento ao vencimento básico do cargo de auxiliar de ensino, passando de R$ 

1.755,67 para R$ 1.843,43, o que representa 5%, mesmo percentual do aumento dos professores, 

a fim de manter o mesmo tratamento dado aos servidores do magistério.  

 Aliás, os Auxiliares de Ensino desempenham atividades diárias de extrema importância 

e relevância para a comunidade, acompanhando as crianças no que se refere à alimentação, 

vestuário, saúde, higiene, enfim, ao desenvolvimento integral dos educandos. 

 Nesse sentido, importa esclarecer que as alterações operadas pelos presentes Projetos, 

além de adequar o piso municipal ao estabelecido pela legislação federal, também integram uma 

política de valorização e reconhecimento consistente para os profissionais que atuam nas escolas 

de nosso município, buscando, assim, oferecer serviços cada vez mais qualificados para a 

população. 

 Ademais, tendo em vista que já se passaram treze anos desde a aprovação do Plano de 

Carreira atualmente em vigor, mostra-se deveras oportuna a sua atualização e consolidação. 

 Encaminhamos em anexo a Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nº 

008/2019. 

Por fim, cabe ressaltar que o Poder Executivo está ciente dos compromissos assumidos em 

decorrência da adesão à Portaria nº 464/2018 do Ministério da Fazenda e irá adotar medidas que 

visem o acompanhamento periódico dos impactos orçamentários, financeiros e fiscais a fim de 

adotar medidas para mitigar os riscos vinculados ao equilíbrio financeiro e atuarial do plano de 

custeio do RPPS – Regime Próprio de Previdência Social. 

 Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e consideração. 

 Feliz, 19 de agosto de 2019. 

 

Albano José Kunrath, 
Prefeito Municipal de Feliz. 
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PROJETO DE LEI Nº 099/2019. 

Dispõe sobre o Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal e dá outras 
providências. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
a seguinte Lei:  
 

CAPÍTULO I 
Disposições Iniciais 

 
 Art. 1º A presente Lei dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do Plano de 
Carreira do Magistério Público do Município de Feliz, cria o respectivo quadro de cargos, estabelece 
o regime de trabalho e plano de vencimento do Magistério em consonância aos preceitos básicos 
da Lei Federal n.º 9.394/96, das diretrizes gerais da União e do Estado. 
 
 Art. 2º O Regime Jurídico dos membros do Magistério é o mesmo dos demais 
Servidores do Município, observadas as disposições específicas da categoria, contidas na 
Legislação. 

 
 Parágrafo único. O ingresso na Carreira dar-se-á na subfaixa inicial de cada cargo, na 

faixa correspondente à habilitação do candidato aprovado em concurso e provas de títulos. 
 
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
 
I- Rede Municipal de Ensino: o conjunto de instituições e órgãos que realiza atividades de 

Educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
 
II - Sistema Municipal de Ensino: o conjunto de Instituições Escolares e de órgãos que 

realizam atividades educacionais sob a ação normativa do Município e a coordenação da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura; 

 
III- Magistério Público Municipal: o conjunto de profissionais do magistério; 
 
IV – Profissionais do Magistério: o conjunto de titulares do cargo de Professor que 

desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção 
ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, 
exercidas no âmbito das unidades escolares de Educação Básica, em suas diversas etapas e 
modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação. 

 
Art. 4º Os cargos de Secretário(a) de Educação e de Coordenador(a) do Departamento de 

Assistência ao Educando são Cargos em Comissão de Direção Chefia e Assessoramento 
(CC/DCA) e serão, preferencialmente, ocupados por servidores efetivos do quadro do magistério. 

 
Art. 5º Os cargos de Coordenadores Pedagógicos, Diretores(as), Vice-Diretores(as), 

Supervisores(as) e Orientadores(as) de Escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil são 
funções de Direção Chefia e Assessoramento - DCA, indicados pelo Executivo Municipal e serão 
ocupados por servidores efetivos do quadro do magistério. 
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Art. 6º Os Diretores(as), Vice-Diretores(as), Supervisores(as) e Orientadores(as) de Escolas 
de Ensino Fundamental e Educação Infantil serão providos segundo o número de alunos 
matriculados e turnos de funcionamento de cada estabelecimento, conforme tabela abaixo: 

 
Diretor de Escola de Ensino Fundamental e Educação Infantil 

 

Função N° de alunos matriculados e 
turnos de funcionamento 

Regime de trabalho 

Diretor de Escola I Até 30 alunos e 1 turno de 
funcionamento 

Regime de trabalho de 30h 
semanais, com regência de classe. 

Diretor de Escola II De 31 a 50 alunos e 1 ou 2 turnos 
de funcionamento 

Regime de trabalho de 30h ou 40h 
semanais, sem regência de classe. 

Diretor de Escola III De 51 a 130 alunos e 2 turnos de 
funcionamento 

Regime de trabalho de 40h 
semanais, sem regência de classe. 

Diretor de Escola IV De 131 a 200 alunos e 2 turnos de 
funcionamento 

Regime de trabalho de 40h 
semanais, sem regência de classe. 

Diretor de Escola V Acima de 200 alunos e 2 ou 3 
turnos de funcionamento 

Regime de trabalho de 40h 
semanais, sem regência de classe. 

 
Vice-Diretor de Escola de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil 

 

Função N° de alunos matriculados e 
turnos de funcionamento 

Regime de trabalho 

Vice-Diretor I De 100 a 130 alunos e 2 turnos de 
funcionamento 

Regime de trabalho de 20h semanais 

Vice-Diretor II Acima de 130 alunos e 2 ou 3 
turnos de funcionamento 

Dois vice-diretores com regime de 
trabalho de 20h semanais cada 

Vice-Diretor III Acima de 130 alunos e 2 ou 3 
turnos de funcionamento 

Um vice-diretor com regime de 
trabalho de 40h semanais 

 
Supervisor e Orientador de Escola de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil 

 

Função N° de alunos matriculados e 
turnos de funcionamento 

Regime de Trabalho 

Supervisor Escolar I Acima de 130 alunos e 2 ou 3 
turnos de funcionamento 

Regime de trabalho de 20h semanais 

Supervisor Escolar II Acima de 200 alunos e 2 ou 3 
turnos de funcionamento 

Dois supervisores com regime de 
trabalho de 20h semanais cada 

Supervisor Escolar III Acima de 200 alunos e 2 ou 3 
turnos de funcionamento 

Regime de trabalho de 40h semanais 

Orientador Escolar Acima de 200 alunos e 2 ou 3 
turnos de funcionamento 

Regime de trabalho de 20h semanais 

 
 

CAPÍTULO II 
Da carreira do Magistério 

 
Art. 7º A carreira do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos: 
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I- a profissionalização, que pressupõe formação, dedicação ao magistério e qualificação 
profissional continuada com remuneração condigna e condições adequadas de trabalho; 

 
II- a valorização do conhecimento, do desempenho e da qualificação; 
 
III- a progressão através de mudança de faixa de habilitação. 
 

 
CAPÍTULO III 

Da estrutura da carreira 
 
Art. 8º A Carreira do Magistério Público Municipal é integrada pelo cargo de provimento 

efetivo de Professor estruturado em faixas e subfaixas. 
 
§ 1º Cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, 

remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e 
responsabilidades cometidas a servidor público, vinculado a faixas e subfaixas de remuneração. 

 
§ 2º Faixa é o agrupamento de cargos genericamente semelhantes em que se estrutura a 

carreira e subfaixa corresponde à progressão/promoção (horizontal) na carreira à medida das 
avaliações de desempenho. 

 
§ 3º A carreira do Magistério Público Municipal abrange a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental.  
 
§ 4º A formação necessária dos docentes para atuar na educação básica deverá ser de 

nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

 
§ 5º Constitui requisito para indicação das funções de CC/DCA na Educação de Secretário 

(a) de Educação, Coordenador do Departamento da Assistência ao Educando, Coordenadores 
Pedagógicos, Diretor, Vice-Diretor, Supervisor e Orientador de Escola de Ensino Fundamental e de 
Educação Infantil, no mínimo três anos de docência, formação mínima de nível superior, em curso 
de graduação plena em Pedagogia ou outra licenciatura. 

 
Art. 9º Os enquadramentos, atualmente existentes, no cargo de Professor, para fins de 

aplicação desta legislação, deverão se manter nas faixas e subfaixas atuais, os quais 
correspondem à formação específica dos profissionais do Magistério Público Municipal e sua 
progressão na carreira. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Progressão por qualificação 

 
Art. 10 As faixas constituem a linha de progressão na carreira do titular de cargo de 

magistério e são designadas pelos códigos MI, MII, MIII e MIV. 
 
Art. 11 As faixas referentes à habilitação do titular do cargo da carreira de Professor são: 
 
I - Faixa M I - formação em nível médio na modalidade Normal; 
 
II - Faixa M II - formação em nível superior em curso de licenciatura plena; 
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III - Faixa M III - formação em nível de pós-graduação, em cursos na área de educação, com 
duração mínima de trezentos e sessenta horas correlacionados com o curso de graduação ou com 
a área de atuação; 

 
IV - Faixa M IV - formação específica em curso de pós-graduação de Mestrado, com 

duração mínima de trezentos e sessenta horas ou Doutorado, com duração mínima de quatrocentos 
e cinquenta horas, desde que haja correlação com curso superior de Licenciatura Plena. 

 
§ 1º A faixa MI, formação em nível médio na modalidade Normal, não será considerada 

como suficiente para atuação junto à educação básica, sendo utilizada apenas como referência de 
cálculo de vencimentos iniciais. 

 
§ 2º O vencimento inicial da faixa MI, formação em nível médio na modalidade Normal, 

deverá ser, de acordo com a carga horária fixada para o cargo, no mínimo proporcional ao valor do 
Piso Salarial Profissional Nacional, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. 

 
§ 3º O percentual de promoção por escolaridade não será acumulável, incidirá sobre o 

vencimento base (faixa MI) e será de: 

I – 35% aos que atingirem a faixa MII; 

II – 50% aos que atingirem a faixa MIII; e 

III – 62% aos que atingirem a faixa MIV. 
 
§ 4º A mudança de faixa vigorará a partir do mês subsequente àquele em que o interessado 

apresentar o Diploma ou o Certificado de Conclusão da nova habilitação, desde que a instituição 
seja reconhecida pelo MEC, mediante necessário requerimento apresentado no órgão competente 
do Município. 

 
§ 5º Ao professor que por força de progressão por qualificação mudar de faixa terá garantido 

os avanços adquiridos nas sub faixas de vencimento em que se encontram quando da transposição 
para novas faixas. 

 
 

CAPÍTULO V 
Da promoção por desempenho 

 
Art. 12 A promoção do servidor ocorrerá a cada dois anos, tendo como condição a avaliação 

por desempenho segundo os critérios estabelecidos pela Comissão Permanente de Capacitação, 
Controle e Avaliação de Desempenho e Qualidade do Servidor e do Serviço Público Municipal 
(COMPAQ), bem como outros requisitos estipulados em seu Regimento Interno. 

 
§ 1º A promoção por avaliação de desempenho resultará em mudança no valor pecuniário 

recebido, em 2% (dois por cento) do vencimento básico do cargo, lançado como vantagem de 
natureza pessoal, com correção pelos índices de reajustamento geral anual da remuneração dos 
servidores. 

  
§ 2º O servidor que estiver na situação de readaptado por incapacidade física ou mental, 

será avaliado somente para fins de desempenho, não concorrendo às promoções. 
 
§ 3º Não será promovido o professor que obtiver desempenho conceitual inferior ao previsto 

na legislação da COMPAQ. 
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§ 4º O servidor aprovado em estágio probatório, com desempenho conceitual satisfatório, ou 
superior, mediante parecer da COMPAQ, fará jus à promoção, nos termos desta Lei, a ser conferido 
juntamente com o período seguinte de concessão da promoção dos servidores estáveis.  

 
 

CAPÍTULO VI 
Recapacitação 

 
Art. 13 O processo de recapacitação, quando necessário, deverá ser conduzido conforme 

regulamento da COMPAQ. 
 
 

CAPÍTULO VII 
Da qualificação profissional 

 
Art. 14 A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino, será 

assegurada através de cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, bem como de 
programas de aperfeiçoamento em serviço e de outras atividades de atualização profissional, 
observados os programas prioritários.  

 
Art. 15 O Poder Executivo deverá criar os mecanismos necessários para a elaboração e 

manutenção de cursos de capacitação e treinamento de pessoal na Administração Pública, em 
caráter emergencial e regular, arcando com seus custos e prevendo-os no orçamento anual. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
Da jornada de trabalho 

  
Art. 16 A jornada de trabalho do titular de cargo da carreira será de 20 horas semanais.  
  
§ 1º Ao Professor de Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e de 

Classes Multisseriadas será concedida carga horária complementar, em regime de convocação, 
sendo que 1/3 (um terço) da carga horária semanal será destinada a horas atividades, coletivas de 
estudo, planejamento e supervisão. 

 
§ 2º A jornada de vinte horas semanais do Professor dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental inclui 1/3 (um terço) da carga horária semanal destinada a horas de atividades. 
 
§ 3º Entende-se por hora atividade o tempo reservado para estudos, planejamento e 

avaliação do trabalho didático, bem como à participação em reuniões pedagógicas, à articulação 
com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, em consonância com o Projeto Político-
Pedagógico da Escola. 

 
§ 4º A forma de cumprimento da hora atividade será regulamentada através de Decreto do 

Executivo. 
 
Art. 17 O titular de cargo da carreira em jornada de 20 horas, que não esteja em 

acumulação de cargo, emprego ou função pública, poderá assumir carga horária até o máximo de 
20 horas em regime suplementar ou complementar. 

 
I- em regime suplementar, para substituição temporária de professores em função docente, 

nos seus impedimentos legais. 
 
II- em regime complementar por necessidade do ensino, e enquanto persistir esta 

necessidade.  
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Parágrafo único Nos regimes de que trata este artigo, quando para o exercício da docência, 

deverá ser resguardada a proporção entre horas de aula e horas de atividades, com remuneração 
equivalente ao vencimento da faixa em que se encontram enquadrados. 

 
 

CAPÍTULO IX 
Da remuneração 

  
Art. 18 A remuneração do titular de cargo da carreira corresponde ao vencimento relativo à 

faixa e subfaixa de habilitação em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias a que fizer 
jus. 

 
Parágrafo único Considera-se vencimento básico da Carreira o fixado para o cargo de 

Professor de acordo com a sua habilitação. 
 
 

CAPÍTULO X 
Das férias 

 
Art. 19 O período de férias anuais do titular de cargo da Carreira será de: 
 
I- trinta dias para titular de cargo de Professor em função docente, mais quinze dias relativos 

ao recesso escolar; 
 
II- trinta dias, para titular de cargo de Professor no exercício de funções de apoio 

pedagógico e administrativo. 
 
§ 1º As férias do titular de cargo da Carreira em exercício nas unidades escolares serão 

concedidas nos períodos de férias e recessos escolares, de acordo com calendários anuais, de 
forma a atender às necessidades didáticas e administrativas do estabelecimento conforme prevê a 
LDB. 

 
§ 2º Para efeito de cálculo do abono de 1/3 sobre as férias, considerar-se-á como base de 

incidência o período de 30 dias. 
 
 

CAPÍTULO XI 
Da cedência, permuta ou cessão 

 
Art. 20 Cedência, permuta ou cessão é o ato pelo qual o titular de cargo da Carreira é 

colocado à disposição de entidade ou órgão público não integrantes da Rede Municipal de Ensino.  
 
§ 1º A cedência, permuta ou cessão será sem ônus para o ensino municipal e concedida 

segundo a necessidade e a possibilidade das partes. 
 
§ 2º Em casos excepcionais, a cedência, permuta ou cessão poderá dar-se com ônus para o 

ensino municipal: 
 
I- quando se tratar de instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com 

atuação exclusiva em educação especial; 
 
II- quando a entidade ou órgão solicitante compensar a Rede Municipal de Ensino com um 

serviço de valor equivalente ao custo anual do cedido; 
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III- quando um Professor for designado para atuar junto ao Conselho Municipal de 
Educação; 

 
IV- quando o Professor for designado para atuar em Programas específicos do município ou 

em parceria com outras Secretarias, Estado ou União. 
 
§ 3º Toda a cedência, permuta ou cessão para exercício de atividades estranhas ao 

magistério interrompe o interstício para a promoção. 
 
 

CAPÍTULO XII 
Dos Cargos e Vencimento 

 
Art. 21 Os cargos, valores do vencimento e as respectivas faixas do Magistério Público 

Municipal são os seguintes: 
 

Tabela de Faixas e Vencimento 
Quadro de Efetivos 

 

 Em Nível Médio 
Modalidade Normal ou 

Magistério 

Licenciatura 
Plena 

Pós-
Graduação 

Mestrado / 
Doutorado 

Total de 
cargos 

Faixas M I M II M III M IV  

Vencimento R$ 1.339,80 R$ 1.808,73 R$ 2.009,70 R$ 2.170,48 83 

 
§ 1º O vencimento para o cargo de Professor, nas suas respectivas faixas, corresponde à 

jornada de 20 (vinte) horas semanais. 
 
§ 2º As atribuições dos cargos do quadro de servidores efetivos, as respectivas faixas de 

vencimento e os requisitos para o provimento são parte integrante da presente Lei, Anexos I e II. 
  
Art. 22 Ficam em extinção os cargos de Professor cujo ingresso ocorreu com a formação em 

Magistério com estudos adicionais de 1 (um) ano e em Licenciatura de Curta duração, passando a 
ser regidos pela presente Lei com gozo dos mesmos benefícios de progressão na carreira 
concedidos aos titulares do cargo de Magistério, conforme disposto nesta Lei. 

 
Tabela de Faixas, número de cargos e vencimentos 

Quadro em extinção 

 Magistério 
com ensino 

adicional 

Licenciatura 
de curta 
duração 

Licenciatura 
Plena 

Pós- 
Graduação 

Mestrado/ 
Doutorado 

Faixa EM I EM II EM III EM IV EM V 

Vencimento R$ 1.391,00 R$ 1.515,31 R$ 1.808,73 R$ 2.009,70 R$ 2.170,49 

Nº de cargos 0 0 1 2 0 

 
Parágrafo único. As atribuições dos cargos do quadro de servidores ocupantes de cargos 

em extinção, as respectivas faixas de vencimento e os requisitos para o provimento são parte 
integrante da presente Lei, Anexos I e II. 
 

Art. 23 Os cargos, número de cargos, funções e respectivas faixas de vencimento dos 
CC/DCA da Secretaria de Educação e Cultura são os seguintes: 
 

Tabela de cargos e funções, número de cargos e funções e vencimento para CC/DCA 
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Secretaria Municipal de Educação e Cultura CC/DCA DCA 

 
Cargo ou Função 

 
Provimento 

 
Nº de cargos ou 

função 

 
Vencimento 

40h semanais 

Parcela 
indenizatória 
Regime de 

tempo integral 

·Coordenador Pedagógico de 
Educação Infantil 
 
·Coordenador Pedagógico de 
Ensino Fundamental 
 
·Coordenador do Departamento 
de Assistência ao Educando 

 
 
 
 

CC/DCA 

01 
 
 

01 
 
 

01 
 
 

 
 
 
 

R$ 5.400,00 

 
 
 
 

R$ 1.400,00  

Total  03   

 
§ 1º Para o mesmo cargo que preveja a existência do DCA, poderá haver a previsão do CC, 

porém de forma que o exercício de um seja excludente do outro. 
 
§ 2º Os DCAs e CCs são de livre nomeação e exoneração, sendo privativos de servidores 

efetivos a nomeação em DCAs. 
 
§ 3º O professor efetivo, quando designado para ocupar uma DCA, será automaticamente 

licenciado do seu cargo de origem. 
 
§ 4º A licença do professor do seu cargo de origem não obsta a continuidade da avaliação 

de desempenho, a qual ocorrerá, no entanto, em relação às atribuições que estiver exercendo 
enquanto designado para função de DCA. 

 
§ 5º O professor em estágio probatório, na hipótese de ser investido na função de DCA, 

somente terá suspenso o período de avaliação se a natureza desta função não tiver correlação com 
as atribuições do cargo efetivo, mediante averiguação, a ser regulamentada por decreto e anuência 
da COMPAQ.  

 
§ 6º Excepcionalmente e a critério do Executivo, o professor, quando designado para ocupar 

uma função de DCA, poderá optar pela remuneração do cargo de origem, acrescido de um 
adicional a título de indenização pelas atividades exercidas em regime de tempo integral. 

 
§ 7º As eventuais promoções, avaliações de desempenho ou penalidades, farão parte do 

histórico funcional do professor em seu cargo de origem. 
 
§ 8º Dispensado o professor da função de DCA, retornará o mesmo ao cargo de origem, 

passando a perceber a remuneração correspondente, sem qualquer manutenção de valores 
pecuniários pagos a maior nas atividades de chefia, direção ou assessoramento (DCA), vedada 
qualquer incorporação. 

 
Art. 24 Os professores designados para a função de Diretor (a), Vice-Diretor(a), Supervisor 

e Orientador de Escola de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, na forma de DCA, 
receberão, além da remuneração do cargo de origem, um adicional, observado o seguinte critério: 
 

Tabela de funções e vencimento para Direção e Assessoria de Escola – DCA 
Diretor e Vice-Diretor de Escola de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil, 

Supervisor e Orientador de Escola 
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FUNÇÃO Parcela Indenizatória 

Diretor de Escola I R$ 600,00 

Diretor de Escola II R$ 700,00 

Diretor de Escola III R$ 1.000,00 

Diretor de Escola IV R$ 1.200,00 

Diretor de Escola V R$ 1.350,00 

Vice-Diretor I R$ 600,00 

Vice-Diretor II R$ 700,00 

Vice-Diretor III R$ 1.000,00 

Supervisor Escolar I R$ 500,00 

Supervisor Escolar II R$ 550,00 

Supervisor Escolar III R$ 800,00 

Orientador Escolar R$ 550,00 

 
§ 1º As funções de Diretor, Vice-Diretor, Supervisor e Orientador de Escola pressupõem 

carga horária conforme número de alunos e turnos de funcionamento da Escola. 
 
§ 2º O Professor designado para a função de Diretor, Vice-Diretor, Supervisor e Orientador 

de Escola com carga horária estabelecida no parágrafo anterior, poderão ser convocados em 
regime complementar para o número de horas faltantes, remuneradas pelo valor básico da 
respectiva faixa de vencimento, na sua proporção. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
Das disposições finais 

  
 
Art. 25 A lei disporá sobre a contratação por tempo determinado para atender às 

necessidades de substituição temporária do professor na função docente, quando excedida a 
capacidade de atendimento. 

 
Art. 26 O exercício da função de CC/DCA do Magistério Público Municipal será enquadrado 

em tabela específica, mediante a classificação das referidas funções.  
 
Art. 27 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta dos recursos 

consignados no orçamento. 
 
Art. 28 Os servidores do quadro do Magistério Municipal terão reajustes no vencimento 

mediante promoção e/ou pela revisão geral anual, está no mês de janeiro, de acordo com as 
condições orçamentárias do erário municipal, incidindo sobre a tabela de faixas e subfaixas de 
vencimento. 

 
Parágrafo Único O quadro de DCA's e o regime especial terão reajuste vinculado 

unicamente à revisão geral anual dos servidores, utilizando-se o mesmo índice e data.  
 
Art. 29 Fica expressamente revogada a Lei Municipal nº 1.936, de 1º de agosto de 2006. 
 
Art. 30 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar do 

dia 1º do mês subsequente à sua publicação.  
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 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, __ de _________ de 2019. 
 
 
 Albano José Kunrath. 
 

 Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 

 Feliz, 19.08.2019 

 _________________________  

 Adalberto Bairros Kruel  
 Procurador do Município de Feliz. 
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ANEXO I 

 

Faixa de Vencimento Sub faixas

Vencimento Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M I 1.339,80       1.406,79  1.473,78  1.540,77  1.607,76  1.674,75  1.741,74  1.808,73  1.875,72  1.942,71  2.009,70  

M II 1.808,73       1.899,17  1.989,60  2.080,04  2.170,48  2.260,91  2.351,35  2.441,79  2.532,22  2.622,66  2.713,10  

M III 2.009,70       2.110,19  2.210,67  2.311,16  2.411,64  2.512,13  2.612,61  2.713,10  2.813,58  2.914,07  3.014,55  

M IV 2.170,48       2.279,00  2.387,52  2.496,05  2.604,57  2.713,10  2.821,62  2.930,14  3.038,67  3.147,19  3.255,71  

Faixa de Vencimento Sub faixas

Vencimento Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EM I 1.391,00       1.460,55  1.530,10  1.599,65  1.669,20  1.738,75  1.808,30  1.877,85  1.947,40  2.016,95  2.086,50  

EM II 1.515,31       1.591,08  1.666,84  1.742,61  1.818,37  1.894,14  1.969,90  2.045,67  2.121,43  2.197,20  2.272,97  

EM III 1.808,73       1.899,17  1.989,60  2.080,04  2.170,48  2.260,91  2.351,35  2.441,79  2.532,22  2.622,66  2.713,10  

EM IV 2.009,70       2.110,19  2.210,67  2.311,16  2.411,64  2.512,13  2.612,61  2.713,10  2.813,58  2.914,07  3.014,55  

EM V 2.170,48       2.279,00  2.387,52  2.496,05  2.604,57  2.713,10  2.821,62  2.930,14  3.038,67  3.147,19  3.255,71  

MAGISTÉRIO

Tabela de Faixas e Sub-faixas de Vencimentos do cargo de Professor

Tabela de Faixas e Sub-faixas de Vencimentos do cargo de Professor em extinção
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ANEXO II 

 

CARGOS EFETIVOS 

 

CARGO:  

PROFESSOR 

 

NÍVEL:  

Superior  

 

FAIXA:  

(De acordo com sua habilitação conforme preconiza a Lei do Plano de Carreira do Magistério.)  

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO:  

Envolver-se no processo de Educação do aluno de maneira integral; orientar a aprendizagem do 

aluno contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino; participar, planejar, discutir e 

elaborar atividades de trabalho voltadas ao Projeto Político-Pedagógico da Escola. Ministrar os dias 

letivos e horas-aula definidos pela mantenedora; cumprir as demais atribuições estabelecidas pelo 

Poder Público Municipal. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO:  

Planejar, executar, avaliar e registrar as atividades do processo educativo a partir do Projeto 

Político-Pedagógico da Escola; discutir com educandos, funcionários, pais ou responsáveis os 

procedimentos para o desenvolvimento da proposta Político-Pedagógica da Escola; ministrar os 

dias letivos e horas aula definidos pela Secretaria da Educação; participar dos momentos de 

formação que propiciem aprimoramento de seu desempenho profissional; elaborar e desenvolver 

plano de trabalho adequado aos seus alunos, em consonância com o Projeto Político-Pedagógico 

da Escola; identificar, em conjunto com os demais envolvidos na ação pedagógica, educandos que 

apresentem dificuldades e a partir disso, planejar e executar novas formas de intervenção 

pedagógica; responsabilizar-se pelas demais tarefas e ações indispensáveis ao atingimento dos fins 

educacionais da Escola. Responsabilizar-se pela conservação de todos os espaços físicos e de 

materiais existentes na Escola e que são patrimônio de uso coletivo ou individual; cumprir as 

demais atribuições estabelecidas pelo Poder Público Municipal. Executar tarefas semelhantes. 

 

FORMA DE RECRUTAMENTO: 

Através de Concurso Público, de Provas e Títulos, conforme definições em Edital. 
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REQUISITOS PARA O RECRUTAMENTO: 

Formação superior em Pedagogia, nas áreas de Ed. Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

ou graduação em Licenciatura Plena correspondente às áreas de conhecimento específicas do 

Currículo. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Período de 20 horas semanais. 
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CARGOS DE CC/DCA 

 

CARGO:  

COORDENADOR PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: 

Coordenar atividades específicas de área, participando do planejamento e operacionalizando as 

ações assim como avaliar estas atividades, para assegurar a regularidade no desenvolvimento do 

processo. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: 

Coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, controlar, acompanhar, 

orientar, executar e avaliar trabalhos, programas, planos e projetos; coordenar as equipes 

multidisciplinares da rede escolar municipal; orientar a elaboração e execução das diretrizes 

pedagógicas das escolas; coordenar e promover a proposta curricular e pedagógica da rede 

municipal de ensino; planejar ações de execução da política educacional da rede municipal da 

dimensão pedagógica; assessorar as equipes diretivas das escolas e também os professores; 

convocar e coordenar reuniões com grupos escolares e/ou professores; coordenar a elaboração 

dos documentos relativos ao desenvolvimento curricular das escolas; propor, planejar e coordenar 

ações voltadas à formação continuada dos professores da rede municipal de ensino; orientar 

medidas e ações de melhoria do processo ensino-aprendizagem; verificar a necessidade e adotar 

procedimentos indispensáveis, no âmbito de sua competência, para a aquisição de materiais e 

equipamentos necessários ao desenvolvimento do processo educacional da rede municipal de 

ensino; fornecer dados e informações da rede municipal, dos quais dispõem em razão da sua 

função; subsidiar o(a) Secretário(a) Municipal de Educação com dados e informações referentes a 

todas atividades de ensino; controlar o correto cumprimento da carga horária dos servidores sob 

sua responsabilidade; zelar pelo cumprimento das atribuições dos cargos e fiscalizar o uso correto 

dos equipamentos de segurança individual, quando deles se fizer uso; comunicar, por escrito, ao 

superior imediato, ocorrências havidas e solicitar tomada de providências; acompanhar o 

desenvolvimento pedagógico, coordenando e orientando o processo de planejamento e 

dinamização do currículo, conforme os planos de estudo; acompanhar e participar do processo de 

avaliação para a promoção dos profissionais da educação da rede municipal, quando for o caso; 

coordenar e realizar outras atividades relativas à função, de acordo com a necessidade de trabalho; 

conduzir veículos da Administração Municipal quando necessário, desde que devidamente 

autorizado e habilitado. 
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FORMA DE RECRUTAMENTO: 

CC/DCA 

 

REQUISITO PARA RECRUTAMENTO:  

a) Formação Superior em Pedagogia ou outra licenciatura; 

b) Experiência mínima de três anos de docência; 

c) Preferencialmente pós-graduação na área de Educação. 

 

REGIME DE TRABALHO: 

Período mínimo, preferencialmente, de 40 horas semanais e à disposição da Administração 

Municipal, com remuneração proporcional às horas trabalhadas. 

 

________________________________________________________________________________

_____________ 

 

CARGO:  

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: 

Coordenar atividades específicas de área, participando do planejamento e operacionalizando as 

ações assim como, avaliar estas atividades, para assegurar a regularidade no desenvolvimento do 

processo. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: 

Coordenar a implantação de programas e projetos, procedendo a supervisão e avaliação das 

atividades voltadas ao acompanhamento escolar, cuidado com a saúde, transporte e alimentação 

do aluno. 

Nas atividades voltadas ao fornecimento de Alimentação Escolar: 

• Controlar e acompanhar junto com a Nutricionista o estoque e distribuição da Merenda 

Escolar; 

• Auxiliar a Nutricionista na organização da lista de gêneros que devem ser adquiridos para 

distribuir para as escolas; 

• Auxiliar a Nutricionista no levantamento de informações sobre peso e altura dos alunos, 

realizando o encaminhamento dos casos para os profissionais da área; 

• Auxiliar a Nutricionista na elaboração de cardápios, visando uma alimentação equilibrada 

respeitando cada faixa etária. 
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Nas atividades voltadas aos serviços de transporte escolar: 

• Organizar as linhas de transporte escolar, fiscalizando e acompanhando trajetos, contratos 

com empresa de transporte, observando a relação quantidade de alunos x linha x 

quantidade de lugares no veículo; 

• Fazer o levantamento anual de alunos que necessitam de transporte escolar, atualizando 

dados junto ao sistema e emitindo carteiras de transporte; 

• Solicitar, quando necessário, a ampliação ou a diminuição de trajetos, de acordo com a 

demanda de alunos; 

• Acompanhar a execução do trajeto licitado conforme os dias letivos contratados; 

• Fazer cumprir o expresso no decreto municipal do zoneamento, bem como as regras de 

utilização do transporte escolar pelos alunos; 

• Realizar o agendamento de viagens, tanto de alunos como de servidores da secretaria, 

reservando veículos e encaminhando diárias dos respectivos motoristas. 

Nas atividades voltadas aos serviços de Saúde do Escolar: 

• Efetivar parceria com a Secretaria Municipal da Saúde visando a prevenção, com os 

seguintes profissionais: médico, dentista, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo; 

• Efetuar levantamento, junto a Direção, de alunos que necessitam de acompanhamento 

especializado para o bom desempenho escolar; 

• Proporcionar palestras para pais, alunos e professores, sobre assuntos de interesse da 

comunidade escolar; 

• Acompanhar a frequência dos alunos que recebem atendimento, encaminhando, junto aos 

órgãos ou profissionais responsáveis, a demanda; 

Diversos: 

• Acompanhar o cumprimento da carga horária dos servidores da secretaria, através de 

documentos como relatório de horas atividade, boletim estatístico, etc.; 

• Representar a Secretaria de Educação em eventos e demais reuniões em que isto se fizer 

necessário; 

• Participar da organização de eventos diversos da Secretaria de Educação; 

• Conduzir veículos da Administração Municipal quando necessário, desde que devidamente 

autorizado e habilitado; 

• Participar de programas diversos conforme adesão da secretaria; 

• Realizar tarefas semelhantes. 

 

FORMA DE PROVIMENTO: 

CC/DCA 

 

REQUISITO PARA RECRUTAMENTO:  
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Formação Superior na Área de Educação em Pedagogia Educação Infantil e Pedagogia Habilitação 

e/ou séries iniciais ou outra licenciatura, respectivamente; 

 

REGIME DE TRABALHO: 

Período mínimo, preferencialmente, de 40 horas semanais e à disposição da Administração 

Municipal, com remuneração proporcional às horas trabalhadas. 

 

________________________________________________________________________________

_______________ 

 

CARGO:  

DIRETOR DE ESCOLA 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO:  

Planejar, orientar, supervisionar, avaliar e propor reformulações e/ou construções em conjunto com 

os docentes de questões que envolvam diretamente o processo ensino aprendizagem; traçar 

metas, construir normas coordenando, supervisionando e acompanhando sua aplicação prática, 

criando ou redimensionando os processos educativos em estreita articulação com os demais 

componentes do sistema educacional; assessorar os docentes e as instituições escolares através 

de suporte técnico pedagógico para que a educação atenda aos princípios da qualidade e auxilie na 

educação integral do aluno. Zelar pelo bom andamento da Escola nos seus aspectos pedagógicos e 

administrativos. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO:  

Representar a escola na comunidade; responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das 

diretrizes da Administração Pública Municipal; coordenar, em consonância com a Secretaria de 

Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da proposta político-pedagógica da Escola; 

coordenar a implantação da proposta político-pedagógica da escola, assegurando o cumprimento 

do currículo e do calendário escolar; organizar o quadro de recursos humanos da escola com as 

devidas atribuições de acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais 

e financeiros da escola; velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a 

comunidade escolar a movimentação financeira da escola; apresentar, anualmente, à Secretaria de 

Educação e comunidade escolar, a avaliação interna da escola e as propostas que visem à 

melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria; manter o tombamento 

dos bens públicos da escola atualizado, zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar 

as atividades dos Conselhos Municipais da área da educação; oportunizar discussões e estudos de 

temas que envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as famílias e a 
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comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o desempenho 

dos professores sob sua direção, executar atividades correlatas à sua função. 

 

FORMA DE RECRUTAMENTO: DCA  

 

REQUISITOS PARA O RECRUTAMENTO:  

a) Formação Superior em Pedagogia ou outra licenciatura 

b) Experiência mínima de três anos em docência 

c) Preferencialmente pós-graduação na área de Educação  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Período mínimo de 20 horas semanais ou conforme número de alunos e turnos de funcionamento 

da Escola. 

 

________________________________________________________________________________

_______________ 

 

CARGO: 

VICE-DIRETOR DE ESCOLA 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: 

Planejar, orientar, supervisionar, avaliar e propor reformulações e/ou construções em conjunto com 

os docentes de questões que envolvam diretamente o processo ensino aprendizagem; traçar 

metas, construir normas coordenando, supervisionando e acompanhando sua aplicação prática, 

criando ou redimensionando os processos educativos em estreita articulação com os demais 

componentes do sistema educacional; assessorar os docentes e as instituições escolares através 

de suporte técnico pedagógico para que a educação atenda aos princípios da qualidade e auxilie na 

educação integral do aluno. Zelar pelo bom andamento da Escola nos seus aspectos pedagógicos e 

administrativos. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: 

Substituir o Diretor da Escola na sua ausência; representar a escola na comunidade; 

responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes da Administração Pública 

Municipal; coordenar, em consonância com a Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e 

a avaliação da proposta político-pedagógica da Escola; coordenar a implantação da proposta 

político-pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 

organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de acordo com os 
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cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da escola; velar pelo 

cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar a comunidade escolar a movimentação 

financeira da escola; apresentar, anualmente, à Secretaria de Educação e comunidade escolar, a 

avaliação interna da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem 

como aceitar sugestões de melhoria; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, 

zelando pela sua conservação; assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos Municipais 

da área da educação; oportunizar discussões e estudos de temas que envolvam o cumprimento das 

normas educacionais; articular com as famílias e a comunidade, criando processos de integração 

da sociedade com a escola; avaliar o desempenho dos professores sob sua direção, executar 

atividades correlatas à sua função. 

 

FORMA DE RECRUTAMENTO: 

DCA  

 

REQUISITOS PARA O RECRUTAMENTO: 

a) Formação Superior Plena em Pedagogia ou outra licenciatura  

b) Experiência mínima de três anos em docência 

c) Preferencialmente pós-graduação na área de Educação  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Período mínimo de 20 horas semanais.  

 

________________________________________________________________________________

_______________ 

 

CARGO: 

ORIENTADOR ESCOLAR 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: 

Executar atividades específicas de orientação educacional no âmbito da Rede de Ensino. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: 

ATIVIDADES COMUNS DO APOIO PEDAGÓGICO: 

Assessorar no planejamento do plano pedagógico da educação municipal; propor medidas visando 

o desenvolvimento dos aspectos qualitativos do ensino; participar de projetos de pesquisa de 

interesse do ensino; participar na elaboração, execução e avaliação de projetos de capacitação, 

visando à atualização do Magistério; integrar o colegiado escolar; atuar na escola detectando 
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aspectos a serem redimensionados, estimulando a participação do corpo docente na identificação 

de causas e na busca de alternativas e soluções; participar da elaboração do Projeto Político-

Pedagógico da Escola; assessorar no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem; 

participar das atividades de caracterização da clientela escolar; participar da elaboração e 

atualização do Regimento Escolar; participar da preparação, execução e avaliação de seminários, 

encontros, palestras e sessões de estudo; manter-se atualizado sobre a legislação do ensino; 

prolatar pareceres; participar de reuniões técnico-administrativo-pedagógicas na escola e demais 

órgãos da Secretaria Municipal de Educação; integrar grupos de trabalho e comissões; coordenar 

reuniões específicas; planejar, junto à direção e professores, a recuperação paralela alunos; 

participar no processo de integração família-escola-comunidade; participar da avaliação global da 

escola; substituir o diretor ou vice-diretor, quando necessário; realizar atividades em colaboração 

com a coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; realizar outras 

atividades correlatas com a função. 

 

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO ORIENTADOR ESCOLAR:  

Elaborar o Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional, de acordo com o Projeto Político-

Pedagógico; participar do Conselho de Classe; assistir as turmas realizando entrevistas e 

aconselhamentos, encaminhando, quando necessário, a outros profissionais; orientar o professor, 

na identificação de comportamento divergentes dos alunos, levantando e selecionando em 

conjunto, alternativas de solução a serem adotadas; visar o redimensionamento da ação 

pedagógica, coordenando junto aos demais especialistas e professores, o processo de identificação 

e análise das causas de dificuldades na aprendizagem apresentadas por alunos; promover 

sondagem de aptidões e oportunizar informação profissional; participar da análise quantitativa e 

qualitativa do rendimento escolar, junto com o professor e demais especialistas, visando reduzir os 

índices de evasão e repetência e qualificando o processo ensino-aprendizagem; coordenar o 

processo de escolha de representantes de turma (aluno e professor) com vistas ao 

redimensionamento do processo ensino-aprendizagem; participar da composição, caracterização e 

acompanhamento das turmas e grupos de alunos; coordenar o processo de orientação vocacional 

do aluno, incorporando-o à ação pedagógica; realizar pesquisa e estudos, emitindo pareceres e 

informações técnicas, na área de Orientação Educacional; desenvolver o trabalho de Orientação 

Educacional, considerando a ética profissional; promover a integração entre a escola e famílias, 

buscando soluções conjuntas; executar tarefas afins.  

 

 

FORMA DE RECRUTAMENTO: 

DCA  
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REQUISITOS PARA O RECRUTAMENTO: 

a) Formação superior em Pedagogia ou outra licenciatura; 

b) Experiência mínima de três anos em docência; 

c) Preferencialmente pós-graduação na área de Orientação Educacional. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Período mínimo de 20 horas semanais.  

 

________________________________________________________________________________

_______________ 

 

CARGO: 

SUPERVISOR ESCOLAR 

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: 

Executar atividades específicas de supervisão escolar no âmbito da Rede de Ensino. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: 

ATIVIDADES COMUNS DO APOIO PEDAGÓGICO: 

Assessorar no planejamento do plano pedagógico da educação municipal; propor medidas visando 

o desenvolvimento dos aspectos qualitativos do ensino; participar de projetos de pesquisa de 

interesse do ensino; participar na elaboração, execução e avaliação de projetos de capacitação, 

visando à atualização do Magistério; integrar o colegiado escolar; atuar na escola detectando 

aspectos a serem redimensionados, estimulando a participação do corpo docente na identificação 

de causas e na busca de alternativas e soluções; participar da elaboração do Projeto Político-

Pedagógico da Escola; assessorar no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem; 

participar das atividades de caracterização d a clientela escolar; participar da elaboração e 

atualização do Regimento Escolar; participar da preparação, execução e avaliação de seminários, 

encontros, palestras e sessões de estudo; manter-se atualizado sobre a legislação do ensino; 

prolatar pareceres; participar de reuniões técnico-administrativo-pedagógicas na escola e demais 

órgãos da Secretaria Municipal de Educação; integrar grupos de trabalho e comissões; coordenar 

reuniões específicas; planejar, junto à direção e professores, a recuperação paralela alunos; 

participar no processo de integração família-escola-comunidade; participar da avaliação global da 

escola; substituir o diretor ou vice-diretor, quando necessário; realizar atividades em colaboração 

com a coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; realizar outras 

atividades correlatas com a função. 
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ATIVIDADES ESPECÍFICAS NA ÁREA DE SUPERVISÃO ESCOLAR  

Coordenar a elaboração do Projeto Político-Pedagógico; coordenar a elaboração e articulação dos 

Planos de Estudos entre as diversas disciplinas e séries; elaborar o Plano de Ação do Serviço de 

Supervisão Escolar, a partir do Projeto Político-Pedagógico; participar da elaboração do Projeto 

Pedagógico, articulando os objetivos das diferentes disciplinas e séries; orientar e supervisionar 

atividades e diagnósticos, controle e verificação do rendimento escolar; assessorar o trabalho 

docente quanto a métodos e técnicas de ensino e na avaliação dos alunos; assessorar a direção na 

tomada de decisões relativas ao desenvolvimento dos Planos de Estudos; acompanhar o 

desenvolvimento do trabalho escolar; elaborar e acompanhar o cronograma das atividades 

docentes; dinamizar o currículo da escola, colaborando com a direção no processo de ajustamento 

do trabalho escolar às exigências do meio; coordenar a análise quantitativa e qualitativa do 

rendimento escolar, junto com o professor e demais especialistas, visando reduzir os índices de 

evasão e repetência e qualificando o processo ensino-aprendizagem; subsidiar o professor no 

planejamento da ação pedagógica, para o alcance da articulação vertical e horizontal dos 

conteúdos, metodologia e avaliação, redimensionando, quando necessário, o processo ensino-

aprendizagem; coordenar conselhos de classe; analisar o histórico escolar dos alunos com vistas a 

adaptações, transferências, reingressos e recuperações; exercer a função de professor no seu 

impedimento; realizar e/ou promover pesquisas e estudos emitindo pareceres e informações 

técnicas na área de supervisão escolar; desenvolver o trabalho de supervisão escolar, 

considerando a ética profissional; executar tarefas afins.  

 

FORMA DE RECRUTAMENTO: 

DCA  

 

REQUISITOS PARA O RECRUTAMENTO: 

a) Formação Superior em Pedagogia ou outra licenciatura; 

b) Experiência mínima de três anos em docência; 

c) Preferencialmente pós-graduação na área de Supervisão Escolar. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Período mínimo de 20 horas semanais. 
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PROJETO DE LEI Nº 100/2019. 

 
Altera dispositivos da Lei Municipal 
nº 1.935, de 1º.08.06, e dá outras 
providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica alterado o inciso II do art. 3º da Lei Municipal nº 1.935, de 01.08.06, passando a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º. [...] 

II - Nível Médio (NM) com 06 (seis) faixas de vencimento; 

 […].” (NR) 

Art. 2º Fica alterado o valor do vencimento do cargo de Auxiliar de Ensino e criada a faixa de 
vencimento NM III –A, no artigo 17 da Lei Municipal nº 1.935, de 1º de agosto de 2006, conforme 
segue:   

“Art. 17. [...] 

 

TABELA DE FAIXAS E VENCIMENTO 

[...] 

NÍVEL MÉDIO 

Faixa Pontos Cargos Carga 

Horária 

Vencimento R$ 

[...] [...] [...] [...] [...] 

NM III 190 Técnico em Enfermagem  40 1.755,67 

NM III - A 190 Auxiliar de Ensino 40 1.843,43 

[...] [...] [...] [...] [...] 

[...]” (AC) 

Art. 3º Fica alterada a redação da Tabela de Pontuação dos Cargos Efetivos constante no 
Anexo II da Lei Municipal n.º 1.935, de 01.08.06, passando a vigorar conforme segue: 

“TABELA DE PONTUAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS 

[...] 

Enquadramento nas faixas de Vencimento 

[...]  

Nível Médio - Está dividido em 06 (seis) faixas e os cargos estão dispostos em cada faixa 
conforme pontuação obtida no sistema de avaliação.  

[...]” (NR) 
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Art. 4º Fica incluída na tabela de Faixas e Sub Faixas de vencimento do Nível Médio no 
Anexo IV da Lei Municipal nº 1.935 de 1º de agosto de 2006, a faixa de vencimento NM III-A, 
vigorando com a seguinte redação: 

 

“Tabelas de Faixas e Sub Faixas de Vencimento Nível Médio  

Faixa de 
Vencimen

to 

Vencimen
to Base 

Sub faixas  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NM III - A 
1.843,43 

1.935,6
2 

2.027,7
8 

2.119,9
7 

2.212,1
4 

2.304,2
9 

2.396,4
7 

2.488,6
5 

2.580,8
1 

2.672,9
9 

2.765,
15 

 

[...]             

 [...]” (AC)  

Art. 5º Fica alterada a faixa de vencimento do cargo de Auxiliar de Ensino, no Anexo V da 
Lei Municipal nº 1.935, de 01.08.06, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 “ANEXO V 

DESCRIÇÃO DE CARGOS DO QUADRO DE EFETIVOS 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

[...] 

▪ CARGO: AUXILIAR DE ENSINO 

NÍVEL MÉDIO 

FAIXA DE VENCIMENTO: NM III-A 

[...]” (NR) 

Art. 6º Os recursos financeiros decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias específicas.  

 Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar 
do dia 1º do mês subsequente à sua publicação.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de agosto de 2019.  

 
Albano José Kunrath. 
 
 

Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do Município. 

 Feliz, 19.08.2019 

 _________________________  

 Adalberto Bairros Kruel  
 Procurador do Município de Feliz. 
 

 
 

 


