
Ofício nº 045/2016                                                        Giruá, 18 de abril de 2016.
SMAD/MCR

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que  vimos  encaminhar  para
apreciação e deliberação o  Projeto de Lei nº 044/2016 que “Altera a redação da Lei Municipal nº
4196/2010 que Altera a Redação da Lei Municipal nº2853/2004 que Estabelece Plano de Carreira
do Magistério Público Municipal, cria o respectivo Quadro de Cargos, dispõe sobre o regime de
trabalho  e  o  plano  de  pagamento  dos  profissionais  do  magistério  e  revoga  as  disposições  em
contrário”.

 Este Projeto de Lei, tem por objetivo buscar autorização legislativa para a alteração do Art. 1º da
Lei Municipal nº 4196/2010, em que fica alterado o Quadro do Magistério Público Municipal, que será
constituído de até 170 (cento e setenta) professores e 10 (dez) pedagogos, específicos do Órgão Municipal
de Ensino, cuja atuação se dará junto às escolas municipais, sendo que das 14 escolas existentes, nove
estão localizadas na Sede do município. Destas, cinco possuem funcionamento nos turnos da manhã e
tarde,  uma no turno da manhã,  tarde e  noite  e,  ainda para  o ano de 2016 está  previsto o início do
funcionamento da nova escola de Educação Infantil "Proinfância", que atenderá crianças na faixa etária
de 0 a 5 anos de idade, em tempo integral. Além disso, das cinco escolas localizadas no interior, uma
escola possui proposta agrícola, com atendimento em tempo integral.

 A  ampliação  do  número  de  cargos  se  faz  necessária  tendo  em vista  que  o  pedagogo  é  o
profissional que tem como função ser o articulador do processo pedagógico no interior da escola, tendo
como  princípio  do  seu  trabalho  a  gestão  democrática,  o  trabalho  coletivo,  ética  profissional  e  o
comprometimento  político-pedagógico.  Além  disso,  juntamente  a  direção  da  escola,  participa  na
organização das turmas, na elaboração do calendário letivo, na distribuição das aulas; é responsável por
organizar a hora atividade do professor para estudo,  planejamento  e aperfeiçoamento do processo de
ensino e aprendizagem; orientar o professor no registro dos livros de frequência em consonância com as
normas vigentes, bem como pesquisar e fornecer subsídios teórico-metodológicos para o estudo e atender
necessidades do trabalho pedagógico, organizar reuniões de estudo para a reflexão e aprofundamento de
temas relativos ao trabalho pedagógico da escola, participar do conselho escolar subsidiando teórica e
metodologicamente as reflexões e decisões sobre o trabalho pedagógico escolar, incentivar e propiciar a
participação dos alunos nos diversos momentos e órgãos colegiados da escola, zelar pelo cumprimento
dos preceitos constitucionais, da legislação educacional vigente e do Estatuto da criança e do adolescente,
como fundamentos da prática educativa, dentre outras atividades.

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS

Viva a vida sem drogas!



Ainda no que se refere a ampliação do número de cargos, faz-se necessária tendo em vista o
aumento da demanda de atendimento de crianças na Educação Infantil, previsto na Lei 13.005/2014, que
trata do Plano Nacional de Educação (PNE) e na 6.168/2015, que trata do Plano Municipal de Educação
(PME), onde a Meta 1 prevê “universalizar, até 2016 a Educação Infantil na faixa etária de 4 (quatro) e 5
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final de vigência do PNE”; bem como o
atendimento  a  Meta  6  que  determina  “oferecer  educação  em tempo  integral  em,  no  mínimo,  50%
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento)
dos(as) alunos(as) da educação básica”.

 Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 044/2016 DE 18 DE ABRIL DE 2016.

Altera a redação da Lei Municipal nº 4196/2010 que
Altera a Redação da Lei Municipal nº2853/2004 que
Estabelece Plano de Carreira do Magistério Público
Municipal,  cria  o  respectivo  Quadro  de  Cargos,
dispõe  sobre  o  Regime  de  Trabalho  e  o  Plano  de
pagamento dos profissionais do Magistério e revoga
as disposições em contrário.

Art.1º  O artigo 1º, da Lei Municipal nº 4196/2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.1o. O artigo 30 da Lei Municipal nº 2853/2004, passa a vigorar com a seguinte  
redação:

“Art. 30. Fica criado o Quadro do Magistério Público Municipal, que será constituído 
de até 170 (cento e setenta) professores e 10 (dez) pedagogos, específicos do Órgão  
Municipal de Ensino”.

 (NR)
§ 1º. ….
§ 2º. ….

Art.2º Os demais artigos da Lei Municipal nº4196/2010 permanecem inalterados.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ(RS), EM 18 DE ABRIL DE 2016, 61º ANO
DE EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!


