
PROJETO DE LEI N.º 61 DE 28 DE SETEMBRO DE 2015

Autoriza o poder executivo a CRIAR o cargo de
CHEFE DO SERVIÇO DE TURNO INTEGRAL,
alterando a  Lei Municipal  2.299 de 22 de Maio
de 2015, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Lei Municipal nº
2.299 de 22 de Maio  de 2015,  CRIANDO o Cargo de Chefe do Serviço  de Turno
Integral.

Parágrafo  único -   A descrição  das  atribuições,  bem como  condição  de
trabalho e requisito para provimento dos cargos acima citados se encontram no anexo
desta lei.

Art. 2º – O Cargo de Chefe do Serviço de Turno Integral, constitui-se em Cargo
de  Confiança,  vinculado  à  Secretaria  Municipal  da  Educação,  Cultura  e  Desporto  e  tem a
atribuição de chefiar todas as atividades que envolvem o Turno Integral das escolas regidas por
esta secretaria.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta das
dotações  orçamentárias  designadas  para  a  Secretaria  Municipal  da  Educação,  Cultura  e
Desporto.

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Justificativa:

Senhores Vereadores.

Na oportunidade em que lhes cumprimento, apresento o Projeto de Lei
nº61 que trata da criação do cargo de  Chefe do Serviço de Turno Integral alterando a
Lei Municipal nº 2.299 de 22 de Maio de 2015. A necessidade de criação deste cargo,
surge  a  partir  da  extinção  de  outros  dois  cargos  vinculados  também  à  Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desporto, os quais foram extintos pela Lei nº2315 de
27 de Agosto de 2015 em função de uma determinação do Tribunal de Contas do Estado
do Rio Grande do Sul. 

É  válido  dizer  que  tomando  por  base  as  determinações  da  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº9394/96, do Plano Nacional de 



Educação – Lei nº 13.005/2014 e do Plano Municipal de Educação – Lei nº 2303 de 01
de  Julho  de  2015,  a  oferta  do  atendimento  em  Turno  Integral  para  estudantes  da
educação básica é premissa indiscutível e que deve ser criada e implementada pelas
redes municipais de ensino. A meta é que no mínimo 50% dos estudantes da educação
básica  do município estejam matriculados em atividades  de turno integral.  Também
importante dizer que, ao tratarmos de educação integral, estamos referindo a todos os
processos de aprendizagem que envolvem as múltiplas linguagens e que necessitam de
tempo suficiente para tal,  o que muitas vezes ultrapassa as 4h normais, curriculares,
havendo a necessidade também da ampliação da jornada escolar.

Dito isso, reitero que, para implementar, chefiar e supervisionar este trabalho, o
município  necessita  de  um  profissional  com  habilitação  na  área  da  educação  e
preferencialmente com conhecimento sobre as ações de turno integral. Atualmente, face
a implementação de algumas ações de turno integral no município, como o Programa
Mais  Educação  e  o  Programa  AABB  Comunidade  os  quais  potencializaram  o
surgimento do Projeto Integrar,  temos a frente  do trabalho um professor contratado,
coordenando  as  ações.  Contudo,  como  trata-se  de  uma  proposta  inovadora  para  o
município,  implementada  em 2014 e  2015,  necessita  de  uma continuidade,  tendo a
frente das ações e direcionando o trabalho um profissional indicado pela Administração
Municipal e que possa atuar sem a possibilidade de interrupções em decorrência do
término do período de contrato.

Esta necessidade também se dá a partir do momento que a Lei Municipal nº2315
de 27 de Agosto de 2015  extingue dois cargos de Coordenação do Programa AABB
Comunidade que compõe, diretamente, as ações de Turno Integral do município. Este
Programa,  que  já  tem  uma  trajetória  de  anos  em  Faxinal  do  Soturno,  não  tem
sustentabilidade para se manter se,  a  partir  do próximo ano, contar com apenas um
Cargo de  Supervisor  que  é  o  que  hoje  está  vigente,  ou  seja,  para  que  o  Programa
permaneça fazendo parte das ações de Turno Integral do Município, é imprescindível
que esteja a ele vinculado, pelo menos um cargo de Chefia que dê sustentabilidade para
as ações inclusive do supervisor.

Deste modo, encaminho este projeto de Lei para vossa análise e aprovação.

        Atenciosamente,

 

Volnei Colvero Savegnago
                                                                                      Prefeito Municipal



ANEXO I

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DO CARGO

CARGO: CHEFE DO SERVIÇO DE TURNO INTEGRAL

PADRÃO DE VENCIMENTO: CC4/FG4

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Dirigir a equipe responsável pelas atividades de Turno 
Integral no município.

b)  Descrição  Analítica: Chefiar,  supervisonar,  planejar  e  acompanhar,  junto
com a equipe de trabalho a  execução do Projeto Político Pedagógico, bem como da
normativa  vigente  para  condução  das  atividades  de  Turno  Integral;  Organizar  as
atividades junto a equipe planejando ações e fazendo a mediação sócio-política com a
comunidade  escolar;  participar,  junto  à  Secretaria  de  Educação,  do  planejamento  e
execução  de  ações  de  Turno  Integral  para  a  rede  municipal;  orientar  os  serviços
executados durante  a  realização das  atividades  de  Turno Integral;  responsabilizar-se
pelas  ações  desenvolvidas  quando do desenvolvimento das  ações  de Turno Integral.
Operacionalizar  ações  e  responsabilizar-se  pelos  recursos  financeiros  vinculados  a
programas do turno integral, assim como a prestação de contas dos mesmos; participar
de  ações  administrativas  da  esfera  municipal  com  representatividade;  conduzir  o
trabalho  de  toda  a  equipe  de  professores,  monitores  e  demais  servidores  junto  ao
Serviço de Turno Integral 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 Superior na Área de Educação.


