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Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo,
o incluso Projeto de Lei que altera a Lei Municipal n° 2.986, de 06 de janeiro de 2017, que altera
os dispositivos que menciona da Lei Municipal nO334, de 19 de abril de 2000, que instituiu o
Plano de Classificação de Cargos e Funções no Serviço Público Municipal, e dá outras
providências.

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral
guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos
de consideração e respeito.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores (as)

o presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar a Lei Municipal n° 2.986, de 06
de janeiro de 2017, que altera os dispositivos que menciona da Lei Municipal nO334, de 19 de
abril de 2000, que instituiu o Plano de Classificação de Cargos e Funções no Serviço Público
Municipal, e dá outras providências.

A intenção da proposta é alteração do Quadro das Funções Gratificadas - FG's
constante da Lei Municipal n02.986/2017, a fim de unificar as funções de Diretor de EMEI
(Escola Municipal de Educação Infantil) e de Diretor de EMEF (Escola Municipal de Ensino
Fundamental). Para isso, objetiva alterar a nomenclatura da função de Diretor de EMEF para
Diretor de ESCOLA e, também, extinguir a função de Diretor de EMEI. Na mesma proposta,
pretende-se manter o número original de funções de Diretor de Escola, aglutinando, além das 60
(sessenta) funções de Diretor de EMEF, as 28 (vinte e oito) funções de Diretor de EMEI - que
será extinta -, perfazendo, ao fim, o total de 88 (oitenta e oito) funções de Diretor de Escola.

Com efeito, a atribuição de um Diretor de Escola de Educação Básica (antiga
EMEF) não é diferente de um Diretor de Educação Infantil (EMEI). Ambos são responsáveis por
dirigir a Escola, promover atividades de interação com a comunidade, elaborar relatórios de
gestão escolar, supervisionar o trabalho dos servidores lotados na sua esfera de gestão (dentro do
âmbito das suas atribuições), realizar prestações de contas, bem como dar execução às
determinações e diretrizes estabelecidas pela Prefeita, pela titular da pasta e pela diretora a que
estiver vinculada, sempre em conformidade com as legislações municipal, estadual e federal
aplicáveis.

Ainda, ambos Diretores (da atual EMEF e EMEI), possuem a mesma escolaridade
mínima e carga horária, com dedicação plena enquanto no exercício do cargo.

Outrossim, a distinção entre as EMEF' s e EMEI' s, conforme se extrai da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/1996), limita-se a idade dos estudantes que as
frequentam, pois as EMEIS recebem crianças de até 5 anos (apenas), contudo, não há
diferença/limitação em relação a quantidade de alunos ou tipo de trabalho que justifique
percepção distinta de FG entre os Diretores das Escolas, merecendo ajuste na legislação (e
consequente remuneração pelo trabalho) desta desigualdade, uma vez que a legislação atual
também prevê que todas as escolas sejam EMEB - Escolas Municipais de Educação Básica.

Atenciosamente,

Portanto, estas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o
presente Projeto de Lei à aprec' ão desta nobre Casa Legislativa, rogando-se desde já pela sua
apreciação e aprovação desta o osta.
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