
GOVERNO MUNICIPAL 
FARIAS BRITO 
GABlNETE DO PREFEITO 

LEI ORDINA.RIA N° 1.518/2021, DE 29 DE ABRIL DE 2021. 

cargos comissionados, de livre 
e exoneracao, de Diretores 
Coordenador Pedag6gico e 
de Ensino, e da outras 

nomeacao 
Escolares, 
Supervisor 
providencias. 

Dispoe sobre a altera9io do art. 31 da Lei n° 
1.253/2009, de 02 de marco de 2009, 
criando os 

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE FARIAS BRITO, FAf;O 
S:ABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO 
C!EARA., APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1°. Fica alterada a redacao do Art. 31, da Lein° 1.253, de 02 de marco 
de 2009, passa a vigorar com a seguinte redacao: 

Art. 31. A Secretaria de Educacao, alern do Gabinete do 
Secretario, compoe-se das seguintes unidades de services, 
diretamente subordinados ao respectivo titular: 

1 - Assessoria Especial de Educacao; 

2 - Assessoria Administrativa; 

3 - Assessoria de Planejamento; 

4 - Assistencia de Gabinete; 

5 - Coordenadoria de Cultura; 

5.1 - Nucleo de Educacao Ambiental; 

5.2 - Nucleo de Mem6ria Hist6rica; 

6 - Coordenadoria de Esportes; 

6.1 - Nucleo de Arbitragem; 

- 
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7 - Coordenadoria de Pesquisa; 

8 - Coordenadoria de Projetos; 

8.1 - Nucleo de Controle de Cadastros; 

9 - Coordenadoria de Material e Patrim6nio; 

9 .1 - Nucleo de Merenda Escolar; 

10 - Diretor Escolar; 

11 - Coordenador Pedag6gico; 

12 - Supervisor de Ensino; 

Art. 2°. Ficam criados os cargos comissionados de Diretor Escolar, 
Coordenador Pedag6gico e Supervisor de Ensino, integrantes da Estrutura 
da Secretaria Municipal de Educacao, com as quantidades, simbolos, 
atribuicoes e remuneracao constantes nos anexo I, II, III e IV da presente 
Lei. 

Art. 3°. Os cargos comissionados acima mencionados sao de livre 
nomeacao e exoneracao. 

Paragrafo primeiro: Sempre que possivel, o gestor indicara, 
preferencialmente, os professores efetivos do Municipio de Farias Brito. 

Paragrafo segundo: Caso a nomeacao recaia sobre servidor efetivo da 
secretaria de educacao, professor este fara jus somente a gratificacao, 
prevista no Anexo II, que sera adicionada vencimento do cargo efetivo, da 
seguinte forma: 

1 - Caso o professor possua a carga horaria de cem ( 100) horas, havera a 
consequente ampliacao, ate o limite de duzentas (200), havendo o aumento 
equivalente da remuneracao. 

2 - Caso recaia a nomeacao em Professor com duzentas (200) horas, este 
preservara somente a remuneracao do cargo efetivo, sem nenhum 
acrescimento, para agregar o valor da gratificacao, conforme disposto no 
caput. 



GOVERNO MUNICIPAL 
FARIAS BRITO 
GABINETE DO PREFEITO 

Art. 4°. Os anexos I, II, III e IV da presente Lei, passam fazer parte 
integrante dos anexos da Lein° 1.253, de 02 de marco de 2009. 

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando 
todas as disposicoes contrarias. 

PUBLIQUE - SE. 

PA<;O OLEGARIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO 
PREFEITO, EM 29 DE ABRIL DE 2021. 

CO AUSTRAGEZIO SALES 
Prefeito Municipal 

- 
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ANEXO I 

I SECRETARIA DE EDUCA�AO - SE 
' 

CARGO EM COMISS.AO SIMBOLO QUANTIDADE 
I 

DIRETOR ESCOLAR I DEl 1 
. 

DIRETOR ESCOLAR II DE2 ' 4 
- 

DIRETOR ESCOLAR III DE3 15 

COORDENADORPEDAG6GICOI CPl - 1 ·- 

COORDENADOR PEDAG6GICO II CP2 4 ·.· 

COORDENADOR PEDAG6GICO III CP3 15 

SUPERVISOR DE ENSINO SE 20 
l ' ) 

ANEXO II 
SIMBOLOGIA E VALORES DOS CARGOS EM COMISSAO DA SECRETARIA 

DE EDUCA<;AO 
' ·- ,,. ,-, .�1- .... ll 

VALORR$ 
SIMBOLOGIA VENCIMENTO GRATIFICA<;AO 

DEl 2.884,00 681,00 --- 
DE2 2.884,00 540,00 

DE3 2.884,00 410,00 

CPI 2.884,00 410,00 

CP2 2.884,00 343,00 

CP3 2.884,00 273,00 

SE 2.884,00 478,00 
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ANEXO III 
ATRIBUI<;OES DOS CARGOS EM COMISSAO - SECRETARIA DE 

EDUCA<;AO 

CARGO 

DIRETOR ESCOLAR I 

DIRETOR ESCOLAR II 

DIRETOR ESCOLAR III 

ATRIBUI<;OES 

Exercer a administracao da unidade 
escolar municipal, inclusive 

financeira, observando os 
parametros da politica municipal de 

educacao, promovendo o 
gerenciamento do cumprimento das 
diretrizes, carga horaria e metas do 
sistema da educacao, nas unidades 
escolares com mais de quatrocentos 

(400) alunos. 

Exercer a administracao da unidade 
escolar municipal, inclusive 

financeira, o bservando os 
parametros da politica municipal de 

educacao, promovendo o 
gerenciamento do cumprimento das 
diretrizes, carga horaria e metas do 
sistema da educacao, nas unidades 
escolares com mais de duzentos e 

cinquenta (250) e menos de 
quatrocentos (400) alunos. 

Exercer a administracao da unidade 
escolar municipal, inclusive 

financeira, observando os 
parametros da politica municipal de 

educacao, promovendo o 
gerenciamento do cumprimento das 
diretrizes, carga horaria e metas do 
sistema da educacao, nas unidades 
escolares com mais de cem (100) e 

Rua: Jose Alves Pimentel N° 87, Centro - CEP: 63185 - 000,Farias Brito, Csara. 
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menos de duzentos e cinquenta (250) 
alunos. 

COORDENADOR ESCOLAR I 

COORDENADOR ESCOLAR II 

COORDENADOR ESCOLAR III 

SUPERVISOR DE ENSINO 

Exercer o assessoramento do corpo 
docente, no que se refere a politica 
pedag6gica aplicada pela Secretaria 
municipal de educacao, prestando 

suporte cientifico e operacional 
pedag6gico, junto aos Diretores de 

nivel I 

Exercer o assessoramento do corpo 
docente, no que se refere a politica 
pedag6gica aplicada pela Secretaria 
municipal de educacao, prestando 

suporte cientifico e operacional 
pedag6gico, junto aos Diretores de 

nivel II 

Exercer o assessoramento do corpo 
docente, no que se refere a politica 
pedag6gica aplicada pela Secretaria 
municipal de educacao, prestando 

suporte cientifico e operacional 
pedag6gico, junto aos Diretores de 

nivel III 

Promover o assessoramento superior 
das unidades administrativas da 

Secretaria Municipal de Educacao, 
em aspectos pedag6gicos e 

cientificos, visando aprimorar a 
politica municipal de educacao 

Rua: Jose Alves Pimentel N° 87, Centro - CEP: 63185 - 000,Farias Brito, Ceara 
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ANEXOIV 
DOS REQUISITOS MINIMOS DA INVESTIDURA 

CARGO 

DIRETOR ESCOLAR I 

DIRETOR ESCOLAR II 

DIRETOR ESCOLAR III 

FORMA<;AO 

Graduacao de nivel superior em 
pedagogia, ou; 

Graduacao de nivel superior em 
outras areas, com pos-graduacao na 

area de gestao / administracao 
escolar e; 

Experiencia profissional de tres (03) 
anos de efetivo exercicio de docencia, 

Graduacao de nivel superior em 
pedagogia, ou; 

Graduacao de nivel superior em 
outras areas, com pos-graduacao na 

area de gestao / administracao 
escolar e; 

Experiencia profissional de tres (03) 
anos de efetivo exercicio de docencia, 

Graduacao de nivel superior em 
pedagogia, ou; 

Graduacao de nivel superior em 
outras areas, com pos-graduacao na 

area de gestao / administracao 
escolar, e; 

Experiencia profissional de tres (03) 
anos de ef etivo exercicio de docencia. 

COORDENADOR PEDAGOGICO I 

Graduacao de nivel superior em 
pedagogia, ou; 

Graduacao de nivel superior em 
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outras areas, em licenciatura e: ' ' 
Experiencia profissional de tres (03) 

anos de efetivo exercicio de docencia, 

COORDENADOR PEDAGOGICO II 

COORDENADOR PEDAGOGICO III 

SUPERVISOR DE ENSINO 

Graduacao de nivel superior em 
pedagogia, ou; 

Graduacao de nivel superior em 
outras areas, em licenciatura e· ' ' 

Experiencia profissional de tres (03) 
anos de efetivo exercicio de docencia, 

Graduacao de nivel superior em 
pedagogia, ou; 

Graduacao de nivel superior em 
outras areas, em licenciatura e: ' ' 

Experiencia profissional de tres (03) 
anos de ef etivo exercicio de docencia. 

Graduacao de nivel superior em 
pedagogia, ou; 

Graduacao de nivel superior em 
outras areas, em licenciatura e· ' ' 

Experiencia profissional de tres (03) 
anos de efetivo exercicio de docencia. 


