
PROJETO DE LEI N.º 42 DE 18 DE AGOSTO DE 2015

Autoriza o poder executivo a CRIAR CARGO DE
Chefe do Serviço de Nutrição Escolar alterando a
Lei Municipal nº 2.299 de 22 de Maio de 2015.

Art. 1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Art. 19 da Lei
Municipal nº 2.299 de 22 de Maio de 2015, CRIANDO o Cargo de Chefe do Serviço de
Nutrição Escolar vinculado à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto de
Faxinal do Soturno – RS.

Parágrafo  único  –  O cargo  de  Chefe  do  Serviço  de  Nutrição  Escolar  terá
disporá  de 1 (uma) vaga a qual será de Livre Nomeação.

Art.  2º  -  A descrição  das  atribuições,  bem como  condições  de  trabalho  e
requisitos para provimento do cargo acima citado se encontra no anexo desta lei.

Art. 3°- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Justificativa:

Senhores Vereadores.

Na oportunidade em que lhes cumprimento, apresento-lhes o Projeto de
Lei nº42 que trata da criação do cargo de Chefe do Serviço de Nutrição Escolar,
o qual estará vinculado à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto.
A necessidade de criação deste  cargo,  com esta  nomenclatura e descrição de
atribuições  de  funções,  surgiu  a  partir  de  uma determinação  do  Tribunal  de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul que estabeleceu que o antigo cargo
existente deveria ser extinto por não estar em acordo ao que determina o Art. 37
da Constituição Federal. Após estudo e análise da situação, foi entendido que se
tratava  de  uma  divergência  com  relação  as  atribuições  do  referido  cargo,
devendo o mesmo, para ser de Livre Nomeação, possuir atribuições condizentes
com  um  cargo  de  chefia  e/ou  direção.  Ocorre  que  observados  os  serviços



realizados  pela  responsável  por  este  setor,  é  visível  que  a  mesma exerce  tal
função, uma vez que é responsável por chefiar e supervisionar o trabalho da
Nutricionista  responsável  pela  Merenda  Escolar,  assim  como,  de  todas  as
serventes que produzem tal merenda nos espaços das escolas. Outrossim, dada a
importância  do cargo para  o bom andamento  e  gerenciamento  deste  serviço,
entendemos que o mesmo deva ser regularizado com a maior brevidade possível,
de modo que o serviço seja prestado garantindo que a alimentação escolar não
fique prejudicada em decorrência da ausência deste profissional. Reitero ainda
que  a  Nutricionista  responsável  possui  carga  horária  reduzida  e  tem função
restrita a questões burocráticas e de ordem nutricional dos estudantes. Compete
ao  Chefe  do  Serviço  de  Nutrição  Escolar  a  função,  tanto  de  acompanhar  e
supervisionar a Nutricionista como também verificar e organizar as ações nos
espaços  das  escolas.  Assim,  considerando  que  esta  função  é  necessária  e
imprescindível para a garantia da continuidade da merenda escolar de qualidade
que hoje é oferecida aos estudantes da rede municipal e estadual de Faxinal do
Soturno é que encaminho este Projeto de Lei para vossa apreciação e aprovação.

        Atenciosamente,

 

Volnei Colvero Savegnago
                                                                                      Prefeito Municipal



ANEXO I

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DO CARGO CRIADO

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO ESCOLAR

PADRÃO DE VENCIMENTO: CC3/FG3

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Dirigir a equipe responsável pelo planejamento e 
execução da merenda escolar.

b)  Descrição  Analítica: Inspecionar  o  trabalho  da  equipe  responsável  pela
execução  da  Merenda  Escolar  (Nutricionista  e  Serventes);  elaborar  relatórios  e
pareceres  relacionados  à  alimentação  escolar;  fiscalizar  a  elaboração  de  cardápios;
supervisionar o preparo e distribuição de almoço, lanches escolares; orientar os serviços
de  cozinha  e  refeitório  visando  a  correta  higienização  e  preparação  das  merendas
escolares; planejar, coordenar e realizar palestras sobre alimentação e qualidade de vida
visando à educação alimentar da população do município; 

Condições de trabalho:

a) Geral: Carga horária de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais.

b) Especial: Sujeito a horário especial

Requisitos para Provimento:

a) Idade: Mínima de 21 anos;

b) Instrução: Curso Técnico na Área de Alimentação e/ou Curso Superior na 
Área de Alimentação.




