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PROJETO DE LEI Nº. 97/2019 

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 1.945, DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

Art. 1º Fica alterado o Anexo Único da Lei Municipal nº. 1.945, de 12 de dezembro de 2001, 
que “Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município, institui o respectivo 
quadro de cargos e dá outras providências”, passando a ter a seguinte redação: 
 
 

ANEXO ÚNICO 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Professor 

 

FORMA DE PROVIMENTO 

 
Ingresso por concurso público de provas e títulos, realizado por área de atuação, 
sendo a área 1 correspondente á educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental, e a área 2, aos anos finais do ensino fundamental. 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

 
Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena com habilitação 
específica, ou em curso normal superior, admitida como formação mínima a obtida 
em nível médio, na modalidade normal, para a docência na educação infantil e anos 
iniciais do ensino fundamental. 
 
Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou outra 
graduação correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com 
complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente, para a docência 
nos anos finais do ensino fundamental. 
 
Formação em curso superior de graduação em pedagogia ou outra licenciatura com 
pós-graduação específica, e experiência mínima de dois anos na docência, para o 
exercício, de forma alternada ou concomitante com a docência, de funções de 
suporte pedagógico direto à docência. 
 
Idade: 18 anos completos. 
 

ATRIBUIÇÕES 

 
   1. Docência na educação básica, incluído, entre outras, as seguintes atribuições: 
      1.1 Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. 
      1.2 Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
escola; 
      1.3 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
      1.4 Estabelecer e implantar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
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      1.5 Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos; 
      1.6 Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
      1.7 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 
      1.8 Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins 
educacionais da escola e ao processo de ensino aprendizagem. 
   2. Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, 
voltadas para planejamento, administração, supervisão, orientação e inspeção 
escolar, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: 
      2.1 Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola; 
      2.2 Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo 
em vista o a tingimento de seus objetivos pedagógicos; 
      2.3 Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aula estabelecidas; 
      2.4 Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
      2.5 Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; 
      2.6 Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos 
de integração da sociedade com a escola; 
      2.7 Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 
alunos bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola: 
      2.8 Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e 
desenvolvimento profissional; 
      2.9 Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em 
colaboração com os docentes e as famílias; 
      2.10 Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis 
ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; 
      2.11 Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados 
para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos 
materiais: 
      2.12 Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo 
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade do 
ensino. 

 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se eventuais disposições 
em contrário. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
SEBERI/RS, 02 DE OUTUBRO DE 2019. 
 

                                                                         CLEITON BONADIMAN 
                                                                                       PREFEITO MUNICIPAL  
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EXPOSICÃO DE MOTIVOS 

PROJETO DE LEI Nº 97/2019 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 
Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas senhorias, 

oportunidade em que, encaminhamos a Vossas Excelências, na forma da legislação em vigor, 
para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei, que ALTERA A LEI 
MUNICIPAL Nº. 1.945, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
Na citada lei municipal, especificamente ao seu anexo único, constam 

como forma de provimento e requisito de provimento as seguintes exigências: 

 

O referido anexo faz parte integrante da lei, conforme indica o art. 25, § 
1º, da Lei Municipal nº. 1.945/2001: 

 
Art. 25. [...] 
§ 1º As especificações do cargo de professor e de professor pedagogo são as que 
constam do Anexo Único desta Lei. 
 

É possível perceber, pois, que a apesar de ter o Executivo Seberiense 
realizado concurso público para “Professor para a área 1, de Educação Infantil e Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental”, a forma de provimento exige ingresso por concurso público, de 
modo que a área 1 corresponde à: 

 

  educação infantil e/ou 

  anos iniciais do ensino fundamental  
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A mesma forma, os requisitos para provimento “formação em curso 
superior de graduação, de licenciatura plena com habilitação específica, ou em curso normal 
superior, admitida como formação mínima a obtida em nível médio, na modalidade normal, 
para a”: 

  docência na educação infantil e/ ou  

  anos iniciais do ensino fundamental. 
 
Portanto, apesar de o cargo indicar a conjunção “e”, a forma de 

provimento e os requisitos para provimento indicam a conjunção “e/ou”, de modo que, o uso 
de e/ou, embora criticado por muitos, está correto, pois as conjunções e/ou são usadas para 
indicar a possibilidade de duas situações ou elementos distintos poderem ser considerados 
separadamente ou em conjunto.  

 
No entanto, este não é o Interesse Público do Poder Executivo local, que 

necessita, inclusive por questões de legalidade, que o professor aprovado para o cargo público 
de Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental tenha, 
cumulativamente, as duas habilitações, e não apenas uma ou outra. 

 
Tanto é verdade que o art. 20, inciso I, da mesma lei (alterado pela Lei 

Municipal 3.660/2013), indica que para a área 1, de educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental, o professor terá que possuir “curso de licenciatura plena específica com 
habilitação para a educação infantil e séries iniciais, respectivamente” (grifo nosso), e não 
“e/ou” séries iniciais. 

 
Assim sendo, o projeto legislativo em epígrafe tem como único objeto 

excluir a conjunção “e/ou” por “e”, tanto na “forma de provimento” quanto nos “requisitos 
para provimento”, constantes no Anexo Único da Lei Municipal nº. 1.945/2001, vindo a 
corrigir a redação originária e ajustando aos cargos públicos então existentes. 

 
Deste modo, demonstrado o relevante interesse público local no fomento 

da suinocultura, rogamos aos nobres Edis que aprovem esta proposta legislativa. 
 
Atenciosamente, 
 

 
CLEITON BONADIMANN 

PREFEITO MUNICIPAL 


