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LEI COMPLEMENTAR N. 130
DE 06 DE JULHO DE 2016.
“CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO DE LIVRE PROVIMENTO E
EXONERAÇÃO E DE PROVIMENTO
EFETIVO PELO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

ADELINO DA SILVA CARNEIRO, Prefeito Municipal de
Dumont, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas
por lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Dumont aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte...
Lei Complementar:
Artigo 1º - Ficam criados no quadro regular da Prefeitura
Municipal de Dumont, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, os
seguintes cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração
pelo chefe do Poder Executivo Municipal:
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Referência: CO3
Remuneração inicial: R$ 2.050,00
Quantidade: 001
Requisitos para o cargo: Diploma Nível Superior em Pedagogia.
DIRETOR DE ESCOLA
Referência: C04
Remuneração inicial: R$ 2.500,00
Quantidade: 001
Requisitos para o cargo: Diploma Nível Superior em Pedagogia.
Parágrafo primeiro: As atribuições, carga horária e
responsabilidades dos cargos criados pelo “caput” do artigo 1º desta lei, são:
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a) DIRETOR DE ESCOLA:
A função de Diretor de Escola deve ser entendida como a
do gestor responsável pela coordenação do funcionamento geral da escola, de
modo

a

assegurar as

condições

e

recursos

necessários

ao

pleno

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, na perspectiva de
favorecer o constante aprimoramento da proposta educativa e execução das
ações e deliberações coletivas do Conselho de Escola, observadas as
diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal de Educação e a
legislação em vigor, sendo as atribuições do cargo:
I – coordenar a elaboração do projeto político-pedagógico, acompanhar e
avaliar a sua execução em conjunto com a comunidade educativa e o Conselho
de escola, observadas as diretrizes da política educacional da Secretaria
Municipal de Educação;
II – elaborar o plano de trabalho da direção em conjunto com o Assistente de
Diretor, indicando metas, formas de acompanhamento e avaliação dos
resultados e impactos da gestão;
III – participar, em conjunto com a equipe escolar, da definição, implantação e
implementação das normas de convívio da unidade educacional;
IV – favorecer a viabilização de projetos educacionais propostos pelos
segmentos da unidade educacional ou pela comunidade local, à luz do projeto
político-pedagógico;
V – possibilitar a introdução das inovações tecnológicas nos procedimentos
administrativos e pedagógicos da unidade educacional;

VI – prover as condições necessárias para o atendimento aos alunos com
deficiência,

transtornos

globais

do

habilidades/superdotação;
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VII – implementar a avaliação institucional da unidade educacional em face das
diretrizes, prioridades e metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Educação;
VIII – acompanhar, avaliar e promover a análise dos resultados do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e de quaisquer instrumentos
avaliativos

da

aprendizagem

dos

alunos

frente

aos

indicadores

de

aproveitamento escolar, estabelecendo conexões com a elaboração do projeto
político pedagógico, plano de ensino e do plano de trabalho da direção da
unidade educacional, com vistas ao constante aprimoramento da ação
educativa;
IX – buscar alternativas para a solução dos problemas pedagógicos e
administrativos da unidade educacional;
X – planejar estratégias que possibilitem a construção de relações de
cooperação que favoreçam a formação de parcerias e que atendam às
reivindicações da comunidade local, em consonância com os propósitos
pedagógicos da unidade educacional;
XI – promover a integração da unidade educacional com a comunidade, bem
como programar atividades que favoreçam essa participação;
XII – coordenar a gestão da unidade educacional, promovendo a efetiva
participação da comunidade educativa na tomada de decisões, com vistas à
melhoria da aprendizagem dos alunos e das condições necessárias para o
trabalho do professor;
XIII – promover a organização e funcionamento da unidade educacional, de
forma a atender às demandas e aspectos pertinentes de ordem administrativa
e pedagógica, de acordo com as determinações legais;
XIV – coordenar e acompanhar as atividades administrativas, relativas a:
a) folha de frequência;
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b) fluxo de documentos de vida escolar;
c) fluxo de matrículas e transferências de alunos;
d) fluxo de documentos de vida funcional;
e) fornecimento e atualização de dados e outros indicadores dos sistemas
gerenciais, respondendo pela sua fidedignidade;
f) comunicação às autoridades competentes e ao Conselho de Escola dos
casos de doenças contagiosas e irregularidades graves ocorridas na unidade
educacional;
XV – diligenciar para que o prédio escolar e os bens patrimoniais da unidade
educacional sejam mantidos e preservados:
a) coordenando e orientando toda a equipe escolar quanto ao uso dos
equipamentos e materiais de consumo, bem como a manutenção e
conservação dos bens patrimoniais e realizando o seu inventário, anualmente
ou quando solicitado pelos órgãos da Secretaria Municipal de Educação;
b) adotando, com o Conselho de Escola, medidas que estimulem a
comunidade a se corresponsabilizar pela preservação do prédio e dos
equipamentos escolares, informando aos órgãos competentes as necessidades
de reparos, reformas e ampliações;
XVI – delegar atribuições, quando se fizer necessário.

b) COORDENADOR PEDAGOGICO
I – coordenar a elaboração, implementação e avaliação do projeto políticopedagógico da unidade educacional, visando a melhoria da qualidade de
ensino, em consonância com as diretrizes educacionais do Município;
II – elaborar o plano de trabalho da coordenação pedagógica, articulado com o
plano da direção da escola, indicando metas, estratégias de formação,
cronogramas de formação continuada e de encontros para o planejamento do
acompanhamento e avaliação com os demais membros da Equipe Gestora;
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III – coordenar a elaboração, implementação e integração dos planos de
trabalho dos professores e demais profissionais em atividades docentes, em
consonância com o projeto político-pedagógico e as diretrizes curriculares da
Secretaria Municipal de Educação;
IV – assegurar a implementação e avaliação dos programas e projetos que
favoreçam a inclusão dos educandos, em especial dos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
V – promover a análise dos resultados das avaliações internas e externas,
estabelecendo conexões com a elaboração dos planos de trabalho dos
docentes, da coordenação pedagógica e dos demais planos constituintes do
projeto político-pedagógico;
VI – analisar os dados referentes às dificuldades nos processos de ensino e
aprendizagem, expressos em quaisquer instrumentos internos e externos à
unidade educacional, garantindo a implementação de ações voltadas à sua
superação;
VII – identificar, 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 recuperação contínua e,
se foro caso, paralela no ensino fundamental e médio;
VIII – planejar ações que promovam o engajamento da Equipe Escolar na
efetivação do trabalho coletivo, assegurando a integração dos profissionais que
compõem a unidade educacional;
IX– participar da elaboração de critérios de avaliação e acompanhamento das
atividades pedagógicas desenvolvidas na unidade educacional;
X - acompanhar e avaliar o processo de avaliação, nas diferentes atividades e
componentes curriculares, bem como assegurar as condições para os registros
do processo pedagógico;
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XI – participar, em conjunto com a comunidade educativa, da definição,
implantação e implementação das normas de convívio da unidade educacional;
XII – organizar e sistematizar, com a Equipe Docente, a comunicação de
informações sobre o trabalho pedagógico, inclusive quanto à assiduidade e à
necessidade de compensação de ausências dos alunos junto aos pais ou
responsáveis;
XIII – promover o acesso da equipe docente aos diferentes recursos
pedagógicos e tecnológicos disponíveis na unidade educacional, garantindo a
instrumentalização dos professores quanto à sua organização e uso;
XIV – participar da elaboração, articulação e implementação de ações,
integrando a unidade educacional à comunidade e aos equipamentos locais de
apoio social;
XV – promover e assegurar a implementação dos programas e projetos da
Secretaria Municipal de Educação, por meio da formação dos professores, bem
como a avaliação e avanços, dificuldades e necessidades de adequação;
XVI – participar das diferentes instâncias de discussão para a tomada de
decisão quanto à destinação de recursos materiais,humanos e financeiros,
inclusive a verba do Programa de Transferência de Recursos Financeiros PTRF e do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE da unidade
educacional;
XVII - participar dos diferentes momentos de avaliação dos alunos com
deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação, promovendo estudos de caso em conjunto com os
professores e estabelecendo critérios para o encaminhamento de alunos com
dificuldades de aprendizagem;
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XVIII – orientar, acompanhar e promover ações que integrem estagiários,
cuidadores e outros profissionais no desenvolvimento das atividades
curriculares;
XIX – participar das atividades de formação continuada promovidas pelos
órgãos regionais e central da Secretaria Municipal de Educação, com vistas ao
constante aprimoramento da ação educativa.
Artigo 2º - Fica criado no quadro regular da Prefeitura
Municipal de Dumont, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, o
seguinte cargo de provimento efetivo:
A) MERENDEIRA
Referencia de Pagamento: 11i
Remuneração inicial: R$ 880,00
Jornada de trabalho: 40 horas
Quantidade: 001
Requisito de provimento: Ensino Fundamental Completo
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução da
presente lei correrão a conta de dotação própria consignada no orçamento
vigente, suplementada se necessário
ARTIGO 4º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Dumont
Aos 06 de julho de 2016.

Adelino da Silva Carneiro
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na sede da Prefeitura de Municipal, na
mesma data, nos termos do artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Dumont.
Luciene J. Freiria
Chefe Seção
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