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Proposição de Lei nº 93/2019 

“Altera a Lei nº 1.964/2017, de 18 de abril de 

2017 que dispõe sobre a Reorganização da 

Estrutura Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Borda da Mata, com a extinção 

dos cargos em Comissão que menciona, e 

criação de Gratificações de Função e dá 

outras providencias”. 

 

    O Prefeito Municipal de Borda da Mata/MG faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam extintos 04 cargos em comissão de Diretor de 

Escola Municipal, 01 cargo em comissão de Diretor de creche, e 02 cargos em 

comissão de Diretor de Centro Educacional Municipal de Educação Infantil (CEMEI).  

 

Art. 2º - Ficam criadas 04 funções gratificadas de Diretor de 

Escola Municipal, 01 função gratificada de Diretor de Creche, e 02 funções 

gratificadas de Diretor de Centro Educacional Municipal de Educação Infantil 

(CEMEI), representadas pelo símbolo G 002. 

 

Parágrafo único. Todas as funções gratificadas de que trata o 

caput receberão gratificação de função, no importe mensal de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). 
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Art. 3º - Ficam incluídas as atribuições das funções 

gratificadas, conforme Anexo I desta Lei. 

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à 

conta das dotações orçamentárias que lhe forem correspondentes, alocadas e 

remanejadas mediante decretos exclusivos, regulamentando a movimentação de 

dotações e verbas orçamentárias, inclusive cancelamentos, no corrente exercício 

financeiro.  

 

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra 

em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Borda da Mata/MG, 26 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Benedito Delfino de Mira 

Vereador 
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Anexo I 

 

Função Gratificada de Diretor de Escola Municipal  

 

Atribuições: 

I- Dirigir a escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o 

calendário escolar, as determinações superiores de modo a garantir a consecução 

dos objetivos do processo educacional; 

II- Planejar o trabalho do ano letivo com o concurso do corpo docente; 

III- Organizar e supervisionar os trabalhos de matrícula; 

IV- Designar a sala, turno e classes em que devam lecionar os professores; 

V- Designar professores para substituições eventuais e outras atividades do 

Magistério; 

VI- Convocar e presidir reuniões pedagógico-administrativas, fazendo lavrar atas 

dos assuntos tratados;  

VII- Promover e supervisionar a organização das atividades extracurriculares; 

VIII- Representar o estabelecimento perante as autoridades escolares; 

IX- Presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola; 

X- Verificar a escrituração escolar e as correspondências; 

XI- Coordenar, juntamente com o Supervisor Escolar(Pedagogo), a elaboração, pelo 

corpo docente e a comunidade escolar,do Projeto Político-Pedagógico da Escola 

e do Planejamento Anual, bem como controlar sua execução; 

XII- Promover iniciativas que visem ao aperfeiçoamento profissional de toda a 

equipe; 

XIII- Fornecer informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência e rendimento 

dos alunos, bem como sobre a consecução da proposta pedagógica; 
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XIV- Zelar pela legalidade, regularidade e autenticidade da vida escolar dos alunos; 

XV- Levantamento dos materiais necessários para o do ano letivo seguinte; 

XVI- Levantamento da manutenção do prédio; 

XVII- Fazer cumprir as diretrizes emanadas da Administração, relativas aos aspectos 

de saúde, higiene, alimentação; 

XVIII- Executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas pelo superior 

imediato; 

 

Requisitos para investidura:  

Formação Superior em área de Educação 

Carga Horária: 

Em Regime de Dedicação Integral 

 

Função gratificada Diretor da Creche Municipal 

Atribuições: 

I- Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete gerenciar as 

atividades referentes aos serviços da Creche; 

II- Fazer cumprir as diretrizes emanadas da Administração, relativas aos aspectos de 

saúde, higiene, alimentação; 

III- Controle da relação das crianças sob a responsabilidade da creche,  

IV- Levantamento da manutenção do prédio; 

V- Fazer um cronograma de ações junto ao prestador para conserto de equipamentos 

e reparos na estrutura física do prédio, após autorização do órgão competente; 

VI- Levantamento dos materiais necessários para o do ano letivo seguinte; 

VII- Acompanhar o trabalho de todas as equipes; 
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VIII- Planejar e executar juntamente com o coordenador pedagógico da formação em 

serviço da equipe de apoio; 

IX- Preparar a prestação de contas da utilização do dinheiro público. 

X- Executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas pelo superior imediato; 

 

Requisitos para investidura:  

Formação Superior em Área de Educação 

Carga Horária: 

Em Regime de Dedicação Integral 

 

 

Função Gratificada de Diretor do CEMEI 

Atribuições: 

I- Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete gerenciar as 

atividades referentes aos serviços do CEMEI; 

II- Fazer cumprir as diretrizes emanadas da Administração, especialmente aquelas 

relativas aos aspectos de saúde, higiene, alimentação; 

III- Controle da relação das crianças sob a responsabilidade do CEMEI,  

IV- Levantamento da manutenção do prédio; 

V- Fazer um cronograma de ações junto ao prestador para conserto de 

equipamentos e reparos na estrutura física do prédio, após autorização do órgão 

competente; 

VI- Levantamento dos materiais necessários para o do ano letivo seguinte; 

VII- Acompanhar o trabalho de todas as equipes; 

VIII- Planejar e executar juntamente com o coordenador pedagógico da formação 

em serviço da equipe de apoio; 
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IX- Preparar a prestação de conta da utilização do dinheiro público. 

X- Executar outras tarefas correlatas e/ou determinadas pelo superior imediato; 

 

Requisitos para investidura:  

Formação Superior em área de Educação 

Carga Horária: 

Em Regime de Dedicação Integral 




