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Oficio n° 275/2022 -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao  Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Vereadores.

Jacarei,  10 de junho de 2022.

ctMMA MUNICI.AI DE JACMEl'

moTocOLO GER^i N9  5 ` 2`

"FT^ftyfEZ!o±
4JJ
FUNcloNARIO

Encaminho  anexo,  Projeto  de  Lei  n°  16/2022,  para  apreciagao dos  Senhores

Projeto   de   Lei   n°   16/2022   -   Cria   e   altera   a   lotagao   dos   cargos   dos

servidores do magisterio da Administragao  Pdblica  Direta do  Municipio de Jacarei.

Solicitamos ainda,  que sejam as proposic6es submetidas ao regime de

tramitaeao urgente nos termos do lnciso I e § 1°, artigo 91, da Resolueao 642, de 29

de setembro de 2005,

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

fr£B=AffiA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Trts Poderes,  73  -20 andar- Centro - Jacarei-SP

Telefone   (12) 3955-9111  -Fax.  (12) 396] -1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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PROJETO DE  LEI  N°  16,  09  DE JUNHO DE 2022.

Cria  e  altera  a  Iota?ao  dos  cargos  dos  servidores

do  magisterio  da  Administragao  Pdblica  Direta  do

Municipio de Jacarei.

0   PREFEITO  D0  MUNICIPIO  DE  JACAREl,   usando  das  atribuig6es  que  lhe

sao   conferidas   por  lei,   faz   saber  que   a   Camara   Municipal   aprovou   e   ele   sanciona   e

promulga  a  seguinte  lei:

Art.   10   Ficam   criados   no   quadro   dos   profissionais   do   magisterio   pi]blico   da

Prefeitura  Municipal de Jacarei,  os seguintes cargos de provimento efetivo:

Cargo Refefencia Vencimento CargaHoraria Lotaeao

Supervisor de Ensino SE-0 R$ 6.259,92 40h 10

Supervisor Pedag6gico SP-O R$ 6.259,92 40h 10

Diretor de Escola D-0 R$ 5.013,04 40h 75

Vice-Diretor de Escola VD-0 R$ 4.705,33 40h 75

Coordenador Pedag6gico CP-0 R$ 4.529,50 40h 88

§1° As  atribui?6es,  condig6es  de  trabalho  e  requisitos  para  preenchimento  dos

cargos estao definidos  no Anexo  I.

§2° Os cargos criados terao seu  regime regulamentado por Lei pr6pria.

Pra9a dos Tres Poderes`  73  -2° andar-Ccnlro -Jacaref-SP
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Art   2°  os  cargos  de   professor  da  Administragao   Direta   pass;`=ife

seguintes lotae6es:

I -605 vagas para o cargo de Professor 30h;

11 -539 vagas para o cargo de  Professor 36h.

as

Art.  3° As despesas decorrentes  com  a  execugao da  presente  Lei  correrao  por

conta das dotag6es consignadas no oreamento vigente, suplementadas se necessario.

Art.   40   Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua   publicagao,   revogadas   as

disposig6es em contrario.

Gabinete do  Prefeito,  09 de junho de 2022.

lzAIAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do  Municipio de Jacarei

Praqa dos Tres  Poderes,  73  -2° andar- Centre  - Jacarei'-SP .    .__<`_\.
Telefolie:  (12)  3955-9111   -Fax:  ( 12)  3961 -1092  -gabinete@jacarel.sp,gov.br
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ANEXO I

RELACAO DE ATRIBUIC6ES DOS CARGOS EFETIVOS

CARGO: SUPERVISOR DE ENSINO

DEscRleAO DAs ATRiBuie6Es:
-   Planejar,   acompanhar,   orientar  e   avaliar   o  trabalho   da   Equipe   Gestora   e   as   atividades

pertinentes  ao  processo  de  educagao  da   rede  municipal  conforme  diretnzes  da  Secretaria

Municipal de  Educaeao;

- Levantar,  analisar e realizar os encaminhamentos das necessidades de cada unidade escolar

para que as mesmas sejam  providas das condie6es necessarias de funcionamento;
-   Orientar   as   Equipes   Gestoras   das   unidades   escolares   sobre   toda   sua   documentagao,

analisando os documentos legais emitidos e sua concordancia com as orientac6es emanadas;

-Acompanhar a gestao dos recursos financeiros destinados a unidade escolar;

-  Produzir  relat6rios  de  avaliagao  sobre  a  gestao  das  unidades  escolares  da  rede  municipal

contemplando as principais dimens6es da gestao escolar:  administrativa, de pessoas,  estrutural

e do ambiente educativo,  organizacional e de processos de aprendizagens;

-  Favorecer  o  intercambio,  o  aprimoramento  das  relae6es  intraescolares  e  extraescolares  e  a

autonomia das unidades escolares;

- Responsabilizar-se pelo acompanhamento do cumprimento das instrug6es normativas;

-   Estruturar  o   conjunto   normativo   para   dar  sequencia  ao   Sistema   Municipal   de   Educagao,

resguardando os principios legais do mesmo;

-Validar os regimentos escolares das unidades de ensino;

-Sugerir medidas para melhoria da produtiv[dade escolar e orientar encaminhamentos a serem

adotados;

-Autorizar  o  funcionamento  e  supervisionar  as  escolas  particulares  de  Educagao  lnfantil  do

Municipio;

-Acompanhar as publicag6es oficiais,  a  implementagao e a  realizaeao de programas e  projetos

diversos, em especial da Secretaria Municipal de Educa?ao;

-  Auxiliar   na   confecgao   e   estruturaeao  dos   projetos  politico-pedag6gicos   de   cada   unidade

escolar;

-  Favorecer  a  articulagao  entre  a  Secretaria  Municipal  de  Educa9ao  e  as  unjdades  escolares

por  meio  de  planejamento  participativo,  com  definie6es  de  metas  e  reuni6es  peri6dicas  para

compartilhamento  de  a96es  e  projetos7  estudos  coletivos  de  temas  educacionais,  elaboragao

de pautas para assessoria e avalia?ao das a?6es implementadas;
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-  Organizar  em   conjunto   com   as   sociedades   civil   e   governamental   o   Plano Municipal   de

Educaeao e consequente implementa?ao, acompanhamento e avalia?ao;

-  Atender  a   comunidade   e   realizar  sua   integragao   com   as   escolas,   encaminhando   suas

demandas e fortalecendo sua participaeao,

-  Acompanhar  a   politica   e   as  praticas  educacionais   da   unidade   escolar  visando   a  efetiva

participagao da comunidade e atuacao dos Conselhos de Escola;
-lntegrar os conselhos existentes na rede municipal de ensino;

-   lncentivar  e   promover  ag6es   relativas   a   formaeao   continuada   dos   profissionais   da   rede

municipal de ensino;

-  Participar  de  reunl6es  e  atividades  de  formagao  quando  solicitado  pela  Secretaria  Municipal

de Educacao;

-lntegrar e acompanhar o trabalho desenvolvido  pelos profissionais  ligados  a unidade escolar,

promovendo eventos  que  ensejem  a forma?ao  permanente de todos os  profissionais  do  6rgao

municipal  de educagao:

-Promover eventos tais como Jornadas,  F6runs,  Seminarios e outros djversos,  articulados com

a  proposta  de  formagao  da  Secretaria  Municipal  de  Educagao,   para  promogao  de  reflexao

sobre as praticas educacionais;

- Acompanhar o  aproveitamento  escolar dos  alunos  da  rede  municipal  de ensino,  buscando  a

implementaeao de uma educagao inclusiva e de qualidade;

-Zelar pela ordem e manuten?ao mos locais de trabalho;

-Desempenhar outras atividades afins atribuidas pela Chefia lmediata.

CARGA  HORARIA SEIVIANAL:

-40 horas.

REQUISITOS:

Licenciatura em  Pedagogia.

Experiencia  profissional  de,  no  minimo,  8  (oito)  anos  de  efetivo  exercicio  de  maglst6rio,  dos

quais 3 (ties) anos em Gestao Educacional,  devidamente comprovada.

CARGO: SUPERVISOR PEDAGOGICO

DESCRICA0 DAS ATRIBulcoES:
-  Planejar,  acompanhar,  orientar  e  avaliar  o  Coordenador  Pedag6gico  e  o  corpo  docente  da

rede   municipal   de   ensino  e   as   atividades   pertinentes   ao   processo  de   educagao   da   rede

municipal  conforme diretrizes da Secretaria Municipal de  Educa?ao;

-   lncentivar  e   promover  ag6es   relativas   a  formagao   continuada  dos   profissionais   da   rede

municipal  de ensino no ambito da area de atuagao que  lhes e pr6pria;

---i+--.--
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-Colaborar,  acompanhar e/ou realizar as a?6es pertinentes as horas-atividade;

- Produzir relat6rios de avalia?ao do Coordenador Pedag6gico das unidades escolares da  rede

municipal:

-  lmplementar  ae6es  de  formaeao  e  de  apoio  pedag6gico  e  educacional  que  orientem   os

Coordenadores   Pedag6gicos   e   os   docentes   na   condueao   de   procedimentos   relativos   a

implementaeao,    organiza?ao   e   funcionamento   do   curriculo   nas   modalidades   de   ensino,

acompanhando-os em sala de aula, quando necessario,

-  Orientar  os  docentes  na  utilizaeao  de  materiais  didaticos  e  paradidaticos  impressos,  assim

como de recursos digitais;

-    Intervir    na    pratica    docente    incentivando-os    a    diversificarem    as    oportunidades    de

aprendizagem,  vlsando a superagao das dificuldades detectadas junto aos alunos;

-     Acompanhar     as      publicag6es      oficiais      e      responsabilizar-se      pela      implantagao      e

acompanhamento  de  programas  e  projetos  diversos,  em  especial  da  Secretaria  Municipal  de

Educaeao;
-  Auxiliar  na   confeceao  e   estruturagao  dos   projetos   politico-pedag6gicos  de   cada   unidade

escolar;

-  lmplementar as  inova?6es tecnol6glcas  nos  procedimentos administrativos  e  pedag6gicos  da

unidade escolar;

- Responsabilizar-se pelo acompanhamento do cumprimento das instru?6es normativas;

- Acompanhar e  avaliar o  processo ensino-aprendizagem  e os  resultados do desempenho  dos

alunos,  analisando os  indices e avalia?6es institucionais da  rede municipal de ensino;

-  Coordenar  e   acompanhar  todas   as   a€6es  educativas   e   pedag6gicas   do   segmento   que

representa;

-Propor e implementar ae6es voltadas a educaeao inclusiva e de qualidade;

-Atuar em  eventos tais como Jornadas,  F6runs,  Seminarios e outros diversos,  articulados com

a proposta de formagao da Secretaria Municipal de Educagao para promogao de reflexao sobre

as praticas educacionais;

-  lmplementar  e  acompanhar  a  Educagao  Integral  no  Municipio,  criando  novas  possibilidades

de aprendizagens para os alunos;
-Avaliar a execueao do curriculo e propor os ajustes necessarios;

-  Organizar  em   conjunto   com   as   sociedades   civil   e  governamental,   o   Plano   Municipal   de

Educaeao e consequente implementagao, acompanhamento e avaliagao;

-Zelar pela ordem e manuteneao nos locais de trabalho;

-Desempenhar outras atividades afins  atribuidas pela  Chefia  lmediata.

CARGA  HORARIA  SEIUIANAL:

Pra?d dos Tres  Poderes,  73  -20 andar- Centro  - Jacarej-SP
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-40 horas.

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

AREA  DE ATUACAO:

A ser definida  no Edital de Concurso  Pdblico.

REQUISITOS:

AREA    DE   ATUACAO:    EDUCACAO   INFANTIL,    ENSINO    FUNDAMENTAL,    EDUCACAO

ESPECIAL

Licenciatura em  Pedagogia.

Experiencia  profissional  de,  no  minimo,  8  (oito)  anos  de  efetivo  exercicio  de  magisterio,  dos

quais 3 (tres) anos em Gestao Educacional,  devidamente comprovada.

AREA DE ATUAGAO:   EDucAeAO FislcA

Licenciatura Plena em Educaeao Fisica.

Experiencia  profissional  de,  no  minimo,  8  (oito)  anos  de  efetivo  exercicio  de  magisterio,  dos

quais 3 (ties) anos em Gestao Educacional,  devidamente comprovada.

AREA  DE ATUAGAO: ARTE

Licenciatura em Aries ou Artes Visuais.

Experiencia  profissional  de,  no  minimo,  8  (oito)  anos  de  efetivo  exercicio  de  magist6rio,  dos

quais 3 (tres) anos em Gestao Educacional,  devidamente comprovada.

CARGO:  DIRETOR DE ESCOLA

DEscRieAO DAs ATRiBuic6Es:
-Administrar a  escola  em todos  os seus  aspectos,  incluindo  os  recursos  humanos,  materiais,

financeiros e administrativos,  conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Educagao,

-   Diligenciar  para   que  o   ptedio   escolar  e   os   bens   patrimoniais  da   unidade   escolar  sejam

mantidos e preservados:

a)  Coordenar e orientar toda  a equipe escolar quanta ao uso dos equipamentos e  materials de

consumo,   quanto   a   manutengao   e   conservaeao   dos   bens   patrimoniais   e   realizar   o   seu

inventario anualmente ou quando solicitado pelos 6rgaos da  Secretaria  Municipal de  Educagao;

b)   Adotar,    com    o    Conselho   de    Escola,    medidas   que   estimulem    a   comunidade    a   se

corresponsabilizar pela  preservaeao  do  predio  e dos equipamentos  escolares,  informando  aos

6rgaos competentes as necessidades de reparos,  reformas e ampliae6es;
-lmplementar a avaliagao institucional da  unidade escolar em face das diretnzes,  prioridades e

metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educagao;

-  Comunicar  ao  Conselho  Tutelar  os  casos  de  evasao  escolar,  faltas  as  aulas,  situag6es  de

vulnerabilidade  social  e  suspeita  de  violencia  e  abuso  sexual,  de  acordo  com  o  Regimento

Unico da  Educaeao  Basica da  Rede Municipal  de  Ensino;

Prapa dos Tres  PodeTcs.  73  -20 andar-Centro  -Jacarel-SP
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demandas de ordem admlnistrativa e pedag6gica,  de acordo com as determinag6es legais;

-   Possibilitar  a   introdugao  das   inovae6es  tecnol6gicas   nos   procedimentos  administrativos  e

pedag6gicos da unidade escolar;
-  Buscar alternativas para a solugao dos  problemas  pedag6gicos e administrativos da  unidade

escolar;

-  Convocar,  presidir as  reuni6es,  gerir  os  recursos  financeiros  e  cumprir as  determina?6es  do

Estatuto das Associae6es de  Pals e Mestres (APM) e/ou Associag6es de Pals e Educadores da

Creche Escola (APECE).

-   Favorecer,   a   luz   do   projeto   politico-pedag6gico,   a   viabilizaeao   de   projetos   educacionais

propostos pelos segmentos da unidade escolar ou pela comunidade local;
- Participar,  em  conjunto com a equipe escolar,  da definieao,  implantaeao e implementa?ao das

normas de convivio da unidade escolar;

- Acompanhar,  avaliar e  promover a  analise  dos  resultados  do  indice  de  Desenvolvimento  da

Educagao  Basica  -lDEB  e de quaisquer instrumentos avaliativos  da  aprendizagem  dos  alunos

frente  aos  indicadores  de  aproveitamento escolar,  estabelecendo  conex6es  com  a  elaboragao

do   projeto   politico-pedag6gico,   do   plano  de   ensino   e   do   plano  de  trabalho   da   diregao  da

unidade escolar, com vistas ao constante aprimoramento das ae6es educativas;

-  Elaborar  o  plano  de  trabalho  da  diregao  em  conjunto  com  a  secretaria  da  unidade  escolar

indicando   metas,   formas   de   acompanhamento   e   avallaeao   dos   resultados   e   impactos   da

gestao;
-  Acompanhar  e  fiscalizar  os  servigos  prestados  pegas  empresas  terceirizadas  as  unidades

escolares de acordo com as orientae6es emanadas pela Secretaria Municipal de Educagao;

-  Planejar,  em  consonancia  com  os  prop6sitos  pedag6gicos  da  unidade  escolar,  estrat6gias

que   possibilitem   a   construgao   de   relae6es   de   cooperaeao   que   viabilizem   a   formagao   de

parcerias que atendam  as  reivindicag6es da  comunidade local,  a fim  de promover a  integraeao

com a comunidade;

-Coordenar a elabora?ao do projeto politico-pedag6gico,  acompanhar e avaliar a sua execueao

em   conjunto  com  a  comunidade  educativa  e  o  Conselho  de  Escola  conforme  diretrizes  da

Secretaria Municipal de Educa?ao;

-  Coordenar  a  gestao  da  unidade  escolar,  promovendo  a  efetiva  participagao  da  comunidade

educativa  na  tomada  de  decis6es,  com  vistas  a  melhorja  da  aprendizagem  dos  alunos  e  das

condig6es necessarias para o trabalho do docente;

- Prover as condig6es  necessarias para o  atendimento aos alunos com  deficiencia,  transtornos

globais  do desenvolvimento e altas habilidades/superdotagao;

--\  --
Praca dos  I res  Poderes,  73  -2° andar-Centro  -Jacarei-SP

'l`elefone   ( 12)  3955-9111   -J``ax    ( 12)  3961 -1092  -gabinetei@uacarei  sp,gov  br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

-Delegar atribuie6es quando se fizer necessario;

-Zelar pela ordem e manutencao nos locais de trabalho;

-Desempenhar outras atividades afins atribuidas pela Chefia lmediata

CARGA  HORARIA SEMANAL:

- 40 horas.

REQUISITOS:

Licenciatura em  Pedagogia.

Experiencia   profissional  de,   no   minimo,   5   (cinco)   anos   de  efetivo  exercicio   de   magisterio,

devidamente comprovada.

CARGO: VICE-DIRETOR DE ESCOLA

DEscRicAO DAs ATRiBuie6Es:
-Substituir o Diretor da Escola em suas ausencias e impedimentos legais;

-Cumprir os programas e projetos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educagao,

-Executar,  orientar,  coordenar e avaliar os servi?os administrativos da escola,

-  Planejar junto ao  Diretor ag6es  para  que o  ptedio  escolar e  os  bens  patnmoniais  da  unidade

escolar sejam mantidos e preservados,

-Acompanhar a movimenta9ao de demanda escolar da regiao propondo acfescimo ou redugao

do ntimero de classes,  quando necessario;

-Auxiliar o Diretor em todas as suas demandas;

-Assinar documentos relativos a vida escolar dos alunos,  certificados de conclusao de cursos e

demais   documentos   pertinentes   a    unidade   escolar,    responsabiljzando-se    pelo   teor   dos

mesmos,  quando necessario;

-Participar da coordenagao,  elaboragao, execugao e avaliagao do Projeto Politico Pedag6gico;

-Participar dos estudos e delibera?6es relacionados a qualidade do processo educacional.

-Promover a integragao da escola com as familias e a comunidade;

-Zelar pela ordem e manuten?ao nos locais de trabalho;

-Desempenhar oiitras atividades afins atribu[das pela Chefia  lmediata.

CARGA HORARIA SEMANAL:

- 40 horas.

REQUISITOS:

Licenciatura em  Pedagogia.

Experiencia   profissional  de,   no   minimo,   5   (clnco)   anos  de  efetlvo  exerciclo  de   maglsterlo,

devidamente comprovada.
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CARGO: COORDENADOR PEDAG6GICO

DEscRicAO DAs ATRiBuie6Es:
-   Coordenar   a   elaboragao,   implementaeao   e   avaliagao   do   projeto   politico-pedag6gico   da

unidade  escolar,  visando  a melhoria  da qualidade  de ensino,  conforme diretrizes da Secretaria

Municipal de  Educagao;

-  Promover e assegurar a  implementagao dos programas e  projetos da Secretaria  Municipal de

Educagao   por   meio   da   formae2io   dos   docentes   e   da   avaliagao   e   acompanhamento   da

aprendizagem   dos  alunos   no  que  concerne  aos   avangos,   dificuldades  e   necessidades  de

adequaeao;
-   Participar   da   elaboraeao   de   crit6rios   de   avaliagao   e   acompanhamento   das   atividades

pedag6gicas desenvolvidas na unidade escolar;
-   Participar  das   diferentes   instancias   de   discussao   para   a  tomada   de   decisao   quanto   a

destinagao de recursos materiais,  humanos e financeiros;

-    Participar,    em    conjunto    com    a    comunidade   educativa,    da    definieao,    implantagao    e

implementaeao das normas de convivio da unidade escolar;

-   Participar  da   elaboraeao,   articulagao   e   implementaeao   de   ag6es,   integrando   a   unidade

escolar a comunidade e aos equipamentos locais de apoio social;

-  Elaborar o  plano de trabalho da  coordenagao  pedag6gica,  articulado  com  a  plano da dire?ao

da  escola,  indicando  metas,  estrategias  de  formaeao,  cronogramas  de formaeao  continuada  e

de  encontros  para  o  planejamento do  acompanhamento e  avaliaeao  com  os  demais  membros

da Equipe Gestora;

-Coordenar a elaboragao,  implementagao e  integra¢ao dos planos de trabalho dos docentes e

demais    profissionais   em    atividades   docentes,    em    consonancia   com    a    projeto    politico-

pedag6gico e as diretrizes curnculares da Secretaria Municipal de Educaeao;
-  Planejar  ag6es  que  promovam  o  engajamento  da  equipe  escolar  na  efetivaeao  do  trabalho

coletivo assegurando a integracao dos profissionais que comp6em a unidade escolar,

-  Promover o  acesso da  Equipe  Docente  aos  diferentes  recursos  pedag6gicos  e  tecnol6gicos

disponiveis na unidade escolar,  garantindo a instrueao aos docentes quanto a sua organizagao

e  utilizaeao;

-  Orientar,   acompanhar  e   promover  ae6es  que   integrem   estagiarios,   cuidadores  e  outros

profisslonais  no desenvolvimento das atividades curriculares;
-Assegurar a  implementagao e  avaliaeao  dos  programas e  projetos que favoreeam  a  inclusao

dos  alunos,  em  especial  dos alunos com deficiencia,  transtornos globais do desenvolvlmento e

altas habilidades/superdota?ao;

Praca dos  rres  Poderes,  73  -2" andar- Centre  - .Tacarei'-SP
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-   Promover   a   analise   dos   resultados   das   avaliag6es   internas   e   externas,   estabelecendo

conex6es com a elaboraeao dos planos de trabalho dos docentes,  da coordenaeao pedag6gica

e dos demais planos constituintes do projeto  politico-pedag6gico;

-  Analisar  os  dados  referentes  as  dificuldades   nos   processos  de  ensino  e   aprendizagem,

expressos  em  quaisquer  instrumentos  internos  e  externos  a  unidade  escolar,   garantindo  a

implementaeao de ae6es voltadas a sua superaeao;

-  Participar  das  atividades  de  formagao  continuada  promovidas  pela  Secretaria  Municipal  de

Educagao visando o constante aprimoramento da agao educativa;

- ldentificar,  em conjunto com a  Equipe Docente,  casos de alunos que apresentem dificuldades

de   aprendizagem   e  desenvolvimento   e   por  isso   necessitem   de   atendimento   diferenciado,

orientando   os   encaminhamentos   pertinentes,   Inclusive   no   que   se   refere   aos   estudos   de

recuperacao continua e, se for o caso,  paralela no ensino fundamental;

-  Acompanhar  e  analisar  o  processo  de  avaliagao  nas  diferentes  atividades  e  componentes

curriculares a fim de assegurar as condi?6es para os regjstros do processo pedag6gico;

-  Organizar  e  sistematizar,  com  a  Equipe  Docente,  a  comunicagao  de  informag6es  sobre  o

trabalho  pedag6gico,   inclusive  quanto  a  asslduidade  e  a  necessidade  de  compensagao  de

ausencias dos alunos junto aos pais ou responsaveis,

-  Participar  dos  diferentes  momentos  de  avaliaeao  dos  alunos  com  deficiencia,  transtornos

globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades/superdotagao,  promovendo  estudos  de  caso

em conjunto com os docentes e estabelecendo criterios para o encaminhamento de alunos com

dificuldades de aprendizagem,

-Zelar pela ordem e manuteneao nos locais de trabalho;

-Desempenhar outras  atlvidades afins  atribuidas pela  Chefia  lmediata.

CARGA  HORARIA SEMANAL:

- 40 horas.

REQUISITOS:

Licenciatura em  Pedagogia.

Experiencia  profissional de,  no  minimo,  3 (anos)  anos em  docencia  no  magisterio,  devidamente

comprovada.

Pra€a dos   I res  Podercs.  73  -2° andar-Ccntro -Jacarej-SP
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MENSAGEM

Tenho   a   honra   de   submeter   a   analise   dessa   Egfegia   Casa   Legislativa,   o

presente  Projeto  de  Lei,  qiie  visa  criar  e  alterar  a  lotagao  dos  cargos  dos  servidores  do

magisterio da Administragao  Pl]blica  Direta do Municipio de Jacarei.

A  Proposta  Legislativa tern por finalidade atender ao ac6rdao  proferido  na Aeao

Direta  de  lnconstitucionalidade  n°  2182437-43.2021.8.26.0000,  em  tramite  no  Tribunal  de

Justiga do Estado de Sao Paulo.

0  ac6rdao  declarou  inconstitucional  o  inciso  Ill,  §2° do  art.  8° e  os  arts.  37 a  50

da  Lei  Complementar  n°  83,  de  27  de  fevereiro  de  2015,  determinando  a  extingao  das

fung6es  gratificadas  de  Supervisor  de  Programas  e  Projetos,   Supervisor  de  Educagao

lnfantil,  Supervisor  de  Educagao  Especial,  Supervisor  de  Cultura  e  Aries,  Supervisor  de

Ensino   Fundamental,   Supervisor   de   Educagao   de   Jovens   e   Adultos,    Supervisor   de

Esportes  e  Recreagao,  Supervisor de  Projeto  Educamais,  Diretor de  Escola  e  Vice  Diretor

de Escola.

Desta  forma,  o  Projeto  de  Lei  cria  cargos  efetivos  de  Supervisor  de  Ensino,

Supervisor   Pedag6gico,    Diretor   de    Escola,    Vice    Diretor   de    Escola    e   Coordenador

Pedag6gico substituindo as fung6es gratificadas declaradas  inconstitucionais.

Os     Supervisores     Pedag6gicos     atuafao     na     Educaeao     lnfantil,     Ensino

Fundamental,     Educagao    Especial,    Arte,     Educa?ao    Fisica,     Programas    e    Projetos

Educativos,  Educagao  em  Tempo  Integral  e  Tecnologias,  a  ser  determinado  no  Edital  de

Concurso Pllblico.

Destaca-se que,  a permanencia da situaeao causada  pela  referida decisao pode

gerar  grave  dano   ao  sistema  de  ensino  do   Municipio,   razao  pela  qual  se  apresenta  o

presente   Projeto.   Ademais,   deve-se   levar   em   consideragao   o   prazo   exiguo   para   a

realizagao   de   concurso   pilblico   e   nomeagao   destes   profissionais    para   garantia   da

continuidade do ensino  no  Municipio.

i.    i.-:.i..:.i --...----..-. `-
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A  criaeao dos  referidos  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira do-ffitsi6rio
permitifa  captar  profissionais  habilitados  em  suas  areas  de  conhecimento  com  o  objetivo

de  prover a Administraeao  Municipal de  urn corpo permanente de profissionais qualificados

ao planejamento e execugao da educagao infantil e fundamental no Municipio.

Amda,  com a criagao dos cargos efetivos de suporte pedag6gico os professores

designados  para  estas  fung6es  retornarao  para  as  salas  de  aula,  reduzindo  o  numero  de

professores  contratados  temporariamente,  atendendo  aos  apontamentos  do  Tribunal  de

Contas do Estado.

Ademais,  a  proposta adequa a  lotaeao dos cargos de Professor com jornada de

30 e 36  horas,  a fim de  unificar a  nomenclatura dos cargos dos  professores que migraram

para a plano de carreira vigente.

As despesas decorrentes deste  projeto correrao por conta do  FUNDEB e serao

suplementadas se necessario.

Salienta-se  que  a  referida  criagao  dos  cargos,  al6m  de  valorizar o  trabalho  do

servidor efetivo,  permitira que a Adminjstragao execute seus servieos com mais destreza e

efetividade.

Os  demonstrativos  e  declarae6es  anexos  comprovam  que  o   Projeto  de   Lei

atende   aos   preceitos   da   Lei   Complementar   n°   101,   de   04   de   maio   de   2000   (Lei   de

Responsabilidade  Fiscal).

Destaca-se que  o  presente  Projeto  esta em consonancia  com  a Agenda 2030,

atingindo os seguintes Objetivos de  Desenvolvimento Sustentavel:

Prapa dos Tres  Podel.es,  73  -20 andar-Centro  - Jacare`-SP
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Ressalta-se que este Projeto de Lei possui s6lido escopo legal,

o  art.  60  e  os  incisos  I  e  Ill  do  art.  61,  da  Lei  Organica  Municipal,  e  o  inciso  I  do  art.  30  da

Constituigao Federal.

Justificado  nestes termos,  a  tim  de que  a  proposta  possa  alcanear plenamente

os  seus  objetivos,  encaminhamos  o  Projeto  de  Lei  para  apreciagao  e  aprovagao  dessa

Casa  Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  09 de junho de 2022.

Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra¢a dos Tres Poderes.  73  -2° andaT- Centro - Jacarei-SP
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DECLARA9AO

Declaramos  para  fins  de  cumprimento  do  disposto  no  inciso

11,    do    art.    16    da    Lei    Complementar   n°    101,    de    04   de    maio   de    2000,    Lei   de

Responsabilidade   Fiscal,   que   a   estimativa   de   lmpacto   Orgamentario   -   Financeiro

referente  a  criagao e  alteragao  da  lotagao  dos  cargos  dos  servidores  do  magjsterio da

Administragao   Pablica   Direta   do   Municipio   de   Jacarei,   esta   em   parte   previsto   no

orgamento da mesma e sera suplementada se necessario.

0   pleito   em    questao    refere-se   ao   estudo   de    jmpacto

econ6mico  quanto   a   criagao  e   alteragao  da   lotagao   dos   cargos  dos  servidores  do

magisterio    da   Administragao    Pdblica    Direta    do    Municipio    de   Jacarei,    conforme

demonstrado nas planilhas anexas.

As  despesas  decorrentes  com  a  execueao  da  presente  Lei

correrao por conta do FUNDEB -Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educagao

Basica.

Nada mais a declarar firmo a presente.

Jacarei,  10 de junho de 2022.

Secretaria Municipal de Educagao

PTaca dos  Tres  Poder€s,  73  -2° andar-Centro  -Jacarel-SP
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