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LEI Nº 622, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003. 

 
CRIA CARGOS NO QUADRO DE CARGOS EM 

COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 
 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do 

Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte 
 

LEI: 

 

Art. 1º. Ficam criados, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, mais os seguintes 

cargos em comissão: 
 

QUANT. DENOMINAÇÃO DO CARGO CARGO EM COMISSÃO 

01 ASSESSOR TÉCNICO  EDUCACIONAL CC - 1 

01 ASSESSOR TÉCNICO PEDAGÓGICO CC - 2  

01 DIRETOR CC - 2 
 

Art. 2º. Os deveres e atribuições dos cargos de Assessor Técnico Educacional e 

Assessor Pedagógico estão descritos no Anexo Único desta Lei. 

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 

próprias para pessoal. 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em  22 de dezembro de 2003.  

 

 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Briano Gil de Medeiros 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

 

Rafael Ely Stumpf 

Sec. Mun. da Fazenda 
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LEI Nº 622, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003 – FL.02 

 

 

 

 

Paulo Alberto Galia 

Sec. Mun. da Educação 

 

 

 

José Alfredo Bergmüller 

Sec. Mun. da Agricultura, Ind., Com. e Turismo 

 

 

 

Vânia Rúbia Knobeloch dos Santos 

Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social 

 

 

 

Jorge Fagundes da Silva 

Sec. Mun. de Captação de Recursos e  

Desenvolvimento Econômico 

 

 

 

José Fernando Ckless Soares 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

 

                 Briano Gil de Medeiros 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ANEXO ÚNICO 

 

I - DEVERES E ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO 

EDUCACIONAL  

o Elaborar seu plano de ação pedagógica, quanto equipe, definindo metas e estratégicas, 

em consonância com o plano pedagógico das escolas municipais; 

o Exercer as atribuições decorrentes do Conselho Municipal de Educação no que concerne 

à especificação da função; 

o Organizar o horário de permanência dos professores, prevendo horários de estudos e 

compreensão das diretrizes pedagógicas; 

o Reformular, junto à comunidade escolar, o Regimento Escolar, compatível com a 

legislação vigente, que expressa a filosofia, e formaliza as concepções das escolas; 

o Assessorar e avaliar a implementação dos programas de ensino e dos projetos 

pedagógicos desenvolvidos nas escolas da rede municipal; 

o Promover e coordenar reuniões de estudos e de trabalho para o aperfeiçoamento 

constante dos especialistas (OE/SE) que atuam nas escolas; 

o Acompanhar a legislação de ensino, atuando junto às escolas e suas comunidades, no 

sentido de analisar os resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria; 

o Analisar e emitir parecer sobre adaptação de estudos, em casos de recebimento de 

transferências, de acordo com a legislação vigente; 

o Propor ao Secretário Municipal de Educação a implementação de projetos de 

enriquecimento curricular a serem desenvolvidos pelas escolas, e coordená-los, se aprovados; 

o Participar, sempre que convocada, de cursos, seminários, reuniões, encontros, grupos de 

estudos, e outros eventos educacionais; 

o Informar, analisar, aplicar e fazer cumprir a legislação vigente; 

o Operacionalizar os Projetos Pedagógicos e Regimentos Escolares junto às escolas 

municipais; 

o Acompanhar o processo de avaliação do aproveitamento nas escolas da rede municipal, 

com o objetivo de:  

o Conhecer a totalidade do processo pedagógico, para orientar e acompanhar o 

desempenho do processo legislativo; 

o Detectar possíveis inadequações no trabalho pedagógico, discutindo com ao sujeitos 

envolvidos, possíveis soluções alternativas. 

o Registrar sistematicamente a práxis, sob forma de relatórios, para um processo contínuo 

de ação-reflexão-ação, garantindo referenciais históricos para continuidade do trabalho; 

o Assessorar no projeto “Secretaria Itinerante” que oportuniza momentos de escuta da 

comunidade escolar, buscando-se junto soluções; 

o Otimizar parcerias com as Secretarias e Conselhos Municipais; 

o Celebrar convênios com entidades públicas ou privadas, promovendo a articulação das 

escolas com a comunidade; 

o Assessorar as equipes diretivas, integrando-as; 

o Garantir o funcionamento do sistema escolar e a eficiência do processo educativo; 
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o Definir, junto às escolas, a filosofia de trabalho, os objetivos gerais, e a clientela que 

atingirá as metas a serem alcançadas, elaborando em conjunto a proposta pedagógica das 

escolas; 

o Superintender os serviços administrativos, técnicos e docentes; 

o Assegurar o cumprimento dos dias letivos e hora-aula estabelecidos; 

o Promover a valorização dos recursos humanos dos elementos humanos; 

o Assessorar os diretores das escolas na dinâmica econômico-financeiro da intuição 

educacional através de previsões orçamentárias anual e mensais, análise das possibilidades de 

investimento e adequado controle da receita e despesa; 

o Promover a seleção de funcionários quando necessário, obedecendo os requisitos legais; 

o Contribuir para a otimização do processo ensino-aprendizagem, subsidiando os 

professores na compreensão do sujeito aprendente e como sujeito ensinante, atuando junto a 

equipe de especialistas, dando enfoque ao desenvolvimento psíquico do sujeito. 

 

 

II - DEVERES E ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO 

PEDAGÓGICO 

o Elaborar seu plano de ação pedagógica, quanto equipe, definindo metas e estratégias, em 

consonância com o plano pedagógico das escolas municipais; 

o Subsidiar as escolas com critérios para a definição do calendário escolar, organização 

das turmas, horários e distribuição das aulas conforme as diretrizes pedagógicas da Secretaria 

Municipal de Educação; 

o Estabelecer uma relação empática com vários segmentos da escola, a fim de propiciar 

um relacionamento mais efetivo e significativo; 

o Buscar a teoria para aprofundar a ação coletiva, os acertos e desacertos da prática, 

partindo do senso comum para superá-lo, dessa forma também ocorre a capacitação; 

o Coordenar reuniões de estudos e de trabalho para aperfeiçoamento constante dos 

especialistas que atuam nas escolas; 

o Estabelecer o padrão de atendimento, as melhores alternativas de funcionamento, o 

ambiente e os recursos didáticos-pedagógicos a serem adotados; 

o Acompanhar o processo de ensino, atuando junto às escolas e suas comunidades, no 

sentido de analisar os resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria; 

o Assessorar, junto à Direção, na organização do ambiente físico da escola com adequadas 

condições de conforto, funcionalidade e modernização permanente; 

o Identificar os recursos humanos necessários, facilitando a dinâmica de recrutamento, 

seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho; 

o Elaborar, junto com os especialistas e docentes, planos de recuperação a ser 

proporcionados aos alunos que obtiverem resultados de aprendizagem abaixo dos desejados e, 

projetos destinados aos alunos com necessidades especiais, visando a inclusão; 

o Participar, sempre que convocada, de cursos, seminários, reuniões encontros, grupos de 

estudos, e outros eventos educacionais; 

o Construir os Projetos Pedagógicos e Regimentos Escolares junto às escolas municipais; 
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o Incentivar o corpo docente em oferecer aos alunos análises multi e interdisciplinar; 

o Acompanhar o processo de avaliação do aproveitamento nas escolas da rede municipal, 

com objetivo de: 

o Conhecer a totalidade do processo pedagógico, para orientar e acompanhar o 

desempenho docente e discente; 

o Detectar possíveis inadequações no trabalho pedagógico, discutindo com os sujeitos 

envolvidos, possíveis soluções alternativas; 

o Detectar e acompanhar, junto com os professores, casos de alunos que apresentem 

problemas específicos, tomando decisões que proporcionem encaminhamento e/ou 

atendimento adequado, nas famílias ou instituições. 

o Assessorar no projeto “Secretaria Itinerante” que oportuniza momentos de escuta da 

comunidade escolar, buscando-se junto soluções; 

o Otimizar parcerias com as Secretaria e Conselhos Municipais; 

o Assessorar as equipes diretivas, integrando-as; 

o Elaborar com o diretor da escola e professores o Projeto Pedagógico da instituição em 

consonância com as diretrizes pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação; 

o Exercer as atribuições decorrentes do Conselho Municipal de Educação no que concerne 

à especificidade da função. 

 

 

 


