
Prefeitura Municipal

São Félix do Coribe-Ba
A mudança em nossos mãos

CNPJ: 16.430.951/0001-30

LEI COMPLEMENTAR N° 12, DE 30 DE MAIO DE 2019

"Altera dispositivo da Lei Complementar
n° 03/2014, que Dispõe sobe o Plano de
Carreira e Remuneração dos
Profissionais da Educação do Município
de São Félix do Coribe e Lei 441/2014 e
dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLÍX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições Segais, com fulcro no Art. 75 da Lei Orgânica
Municipal, faz saber que a Câmara Municipa! de Vereadores aprova e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art, 1° - Fica criada na estrutura da Lei Complementar n° 03/2014, 04 (quatro)
vagas de Funções Gratificadas de Supervisor de Ensino, símbolo FGM-1.

Parágrafo Único. A quantidade de função gratificada de supervisor de Ensino,
FGM-1, referida no caput deste artigo terá carga horária de 40h semanais e será
ocupado por servidor efetivo da área do magistério público municipal.

Art. 2° - Ficam criados os Cargos em Comissão do Magistério, relacionados na
tabe!a "D" dos anexos II e !!!, constante da Lei 441 de 18/09/2014, e na estrutura
da Lei Complementam0 03/2014, cargo comissionado de Diretor Administrativo
Educacional, Diretor Disciplinar Militar, Coordenador Disciplinar Militar com
carga horária de 40 horas semanais e Tutor Disciplinar Militar, com carga horária
de 20 horas semanais, conforme tabela abaixo:

ANEXO ÚNICO:

QUANT.

01

02

04

10

DESCRIÇÃO CARGO

Diretor Administrativo Educacional

Diretor Disciplinar Militar
Coordenador Disciplinar Militar
40hrs

Tutor Disciplinar Militar

SÍMBOLO

CCM-1Â

CCM-3

CCM-5

CCM-4A

VALOR R$

160%DOPSPN

136,84% DO PSPN

109,47% DO PSPN

50,83% DO PSPN
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Prefeitura Municipal

São Félix do Coribe-Ba
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TABELA DE EQUIVALÊNCIA

DESCRIÇÃO CARGO

Diretor Administrativo Educacional

Diretor Disciplinar Militar

Coordenador Disciplinar Militar

Tutor Disciplinar Militar

C.HORÁRIA

40

40

40

20

VALOR R$

4.092,00

3.500,00

2.800,00

1.300,00

Art. 3° - Fica fazendo parte integrante desta Lei o anexo único.

Art 4° - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações
próprias do Município consignadas na Secretaria Municipal de Educação.

Art 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as
demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Coribe, em 30 de maio de 2019.

EIRÓ FERREIRA
Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal
São Félix do Coribe-Ba

CNPJ: 16.430,951/0001-30
A mudança em nossas mãos

ANEXO ÚNICO

DESCRIÇÃO DOS CARGOS
GRUPO OCUPACiONAL: EDUCAÇÃO
CARGO: Diretor Administrativo Educacional

Descrição Sumária: Exercer funções administrativas e pedagógicas na
Secretaria Municipal de Educação, auxiliando o Secretário em todas as suas
atribuições, contribuindo para a organização e desenvolvimento da educação
municipal.

PRÉ-REQUISiTOS:
Livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, de preferência, que
tenha Graduação ou Pós-Graduação na área de Educação;

Atribuições:

a) Estabelecer diretrizes para a organização anua! da Secretaria Municipal
de Educação;

b) Organizar os procedimentos relativos aos servidores lotados na
Secretaria de Educação:

c) Desenvolver o Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de
Educação;

d) Acompanhar os projetos, programas e parcerias desenvolvidos pelo
Município;

e) Acompanhar e avaliar os estabelecimentos de educação infantil, ensino
fundamental e demais níveis e modalidades existentes;

f) Auxiliar o Secretário Municipal de Educação no que concerne ao
processo;

g) Administrativo e/ou pedagógico da Rede Municipal de Ensino;
h) Acompanhar a efetíva execução deste Plano de Cargos e Salários;
i) Exercer outras atribuições correlatas.

DESCRIÇÃO DOS CARGOS
GRUPO OCUPACIONAL: EDUCAÇÃO
CARGO: Diretor Disciplinar Militar

Descrição Sumária:

a) Compete ao Diretor Disciplinar Militar, exercer as atribuições conferidas
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pela legislação vigente, e as indicadas no Regulamento de Preceitos
Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do Exército, bem como:

b) Planejar, administrar e avaliar o ensino e a aprendizagem, fornecendo
informações aos escalões superiores sobre a execução do processo, com
o objetivo de aperfeiçoá-lo constantemeníe;

c) Zelar pela disciplina no estabeleci mento educacional, fazendo cumprir o
quanto estabelecido no Regimento Interno Disciplinar da Instituição;

d) Dirigir as ações com sua equipe de tutores, visando o fiel cumprimento
das ordens e horários estabelecidos;

e) Conduzir seus trabalhos de forma a desenvolver relação salutar e urbana
com seus subordinados funcionários civis, alunos e responsáveis legais;

f) Fomentar e dirigir ações no sentido de desenvolver o espírito de união,
respeito à pessoa humana, dignidade, asseio, civismo, preservação do
meio ambiente, lealdade, ativsdades culturais, justiça, igualdade,
preservação das instalações físicas e demais diretrizes definidas pelo
Regimento Interno Disciplinar;

g) Fazer as escalas dos seus subordinados;
h) Fiscalizar as ações dos seus subordinados;
i) Fiscalizar a apresentação pessoal dos seus subordinados;
j) Orientar os seus subordinados no cumprimento de suas obrigações;
k) Direcionar seus subordinados ao cumprimento dos ritos e preceitos

militares e comemoração das datas cívicas;
l) Dirigir ações no sentido de registrar os dados disciplinares dos alunos

bem como manter banco de dados com informações de contato dos
responsáveis, tipo sanguíneo, e demais dados pertinentes em caso de
necessidade de contato imediato;

m) Fomentar atividades esportivas como objeto de inserção social e
preservação da saúde física;

n) Agir sempre em parceira com a Vice Diretoria Pedagógica dois turnos da
Escola;

o) Fazer o atendimento dos pais e alunos em conjunto com a Vice Direção
Pedagógica dois turnos;

p) Gerenciar, junto à Direção Pedagógica da Escola, quaisquer
necessidades que dependam de ajustes de horários, saída dos alunos de
saia de aula, bem como necessidades administrativas que perpassem a
sua esfera de deliberação;

q) Não permitir que algum Tutor esteja na sala da Direção Disciplinar ou
quaisquer outras, durante os intervalos, entrada e saída dos alunos, bem
como nos momentos em que estes estejam em forma, nestes momentos
todos devem estar no terreno;

r) Conduzir as demandas que por ventura ocorrerão de forma a atender o
quanto de espera da Unidade Escolar.
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DESCRIÇÃO DOS CARGOS
GRUPO OCUPACiONAL: EDUCAÇÃO
CARGO: Coordenador Disciplinar Militar

Descrição Sumária: Compete ao Coordenador Disciplinar Militar
a) Planejar, coordenar e realizar ações de cunho psicopedagógica, o

aconselhamento e a orientação educacional dos alunos e aos
responsáveis, visando ao aspecto preventivo da sua ação; planejar,
coordenar e executar as atividades relacionadas com a orientação
educacional e vocacional dos alunos; estimular e desenvolver
facilitadores comportamentais que orientem à prática dos atributos da
área afetiva pelos integrantes do corpo discente, consolidados nos Planos
de Orientação Educacional (PLOED);

b) assistir o aluno, individualmente ou em grupo, visando ao
desenvolvimento integral e harmonioso de sua personalidade;

c) realizar pesquisas e estudos que proporcionem ao diretor, ao conselho de
ensino e às seções de ensino subsídios relativos à adoção de medidas
capazes de melhorar a integração aluno-esco!a-farní!la;

d) aplicar testes, questionários, inventários, entrevistas e escalas de
avaliação, necessários à ação da seção, transformando esses subsídios
em documentos educacionais e estatísticos para análise e reflexão dos
agentes diretos e indiretos da educação;

e) pesquisar os hábitos de estudo dos alunos e orientar aqueles que
apresentarem dificuldades, buscando junto à família o apoio necessário
para solucionar essas dificuldades;

f) planejar, organizar e coordenar as reuniões de pais e mestres, após
aprovação da pauta pela direção de ensino e reuniões corn os
coordenadores do ano escolar e o corpo de alunos;

g) incentivar e coordenar, a execução das atividades de ensino
extracurriculares;

h) interagir suas subseções no processo de sondagem de aptidões,
interesses e habilidades do educando, dentro do plano de orientação
vocacional;

i) participar do planejamento, organização e execução, em apoio à equipe
de supervisão escolar;

j) planejar, coordenar e executar os projetos especiais facilitadores da
aprendizagem, utilizando-se, caso necessário, de horários no turno
contrário; e

k) elaborar uma ficha de acompanhamento pedagógico para os alunos que
apresentem dificuldades nas áreas cognitivas e afetivas.
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DESCRIÇÃO DOS CARGOS
GRUPO OCUPACiONAL; EDUCAÇÃO
CARGO: Tutor DiscipHnar Militar

Descrição Sumária:

a) Seguir as determinações oriundas do Díretor Disciplinar Militar;
b) Fiscalizar corredores mantendo a disciplina e evitando depredação do

património;
c) Realizar a instrução disciplinar conforme previsto no Regimento interno

Disciplinar;
d) Fiscalizar a apresentação pessoa! dos alunos e o uso do uniforme

previsto;
e) Realizar as entradas em forma, checagem da apresentação pessoal e uso

do uniforme e treinamentos para desfiles e comemorações das datas
cívicas;

f) Executar as tarefas necessárias para a consecução das missões do
Diretor Disciplinar Militar;

g) Gerenciar as ações dos Porteiros, Vigilantes e Sensores de Disciplina no
tocante às condutas, posicionamento, fiscalizar seus uniformes de forma
que se faça cumprir as ordens do Diretor Disciplinar Militar;

h) Durante os intervalos, deverão estar postados de forma que um fique no
pavilhão superior e outro no pavilhão inferior observando atentamente o
comportamento dos alunos nos sanitários masculinos, salas de aula e
sanitários femininos (através da funcionária civil);

i) Não permitir que quaisquer alunos estejam próximos dos portões da
Escola nos intervalos, aulas vagas e durante as aíividades

]) Ter boa relação com os alunos sem, contudo, permitir intimidade com
estes, tratar a todos os alunos de forma urbana e cordial;

k) Orientar Porteiros e Sensores para que, juntos com os Tutores, façam
vistorias inopinadas e constantes nos sanitários e salas de aulas da
Escola.

Gabinete do Prefeito Municipal de^ãoFélix do Coribe, em 30 de maio de 2019

RIBEIRO FERREIRA
Prefeito Municipal
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