
PROJETO DE LEI Nº 029/2020. 

 

Autoriza o Poder Executivo a contratar 

servidores para a Secretaria Municipal de 

Educação e Formação Profissional, em 

caráter emergencial e temporário.  

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o 

seguinte: 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, 

prorrogável por igual período, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, para 

atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional, junto a Escola Cívico-

Militar São Pedro, servidores conforme a quantidade, cargo, instrução, carga horária e vencimento a 

seguir discriminado: 

 

CARGO        INTRUÇÃO NÚMERO     HORAS   SALÁRIO 

Oficial de Gestão 

Escolar  

Oficial de Reserva 1 25  R$ 3.000,00 

Oficial de Gestão 

Educacional 

Oficial de Reserva 1 25 R$ 3.000,00 

 

Art. 2º A contratação dos servidores na forma desta Lei será de acordo com o grau de 

instrução e atividades funcionais a ser exercida, cujos oficiais deverão ser indicados pelo Comando 

da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Bagé. 

 

 Art. 3º Os contratos de que trata o presente diploma legal serão da natureza administrativa, 

ficando assegurados aos contratados os direitos previstos na Lei Municipal nº 3.375/97 e na Lei 

Municipal nº 2.294/84, naquilo que couber. 

http://www.ceaam.net/lef/CF88.htm#a37IX
http://www.ceaam.net/bage/legislacao/leis/1984/L2294.htm
http://www.ceaam.net/bage/legislacao/leis/1984/L2294.htm


 

 Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 03 DE MARÇO DE 2020. 

 

      

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

Senhor Presidente,  

Senhores vereadores, 

 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, 

tem por finalidade a contratação de servidores para o atendimento das adequações necessárias da 

Escola Municipal Cívico-Militar São Pedro, que foi incluída no Programa de Escolas Cívico-Militar 

– PEcim do MEC, onde está prevista a criação dos dois cargos de Oficiais de Gestão Escolar e 

Educacional, como forma de garantir o recebimento dos recursos destinados a referida escola. 

 Os objetivos estratégicos do Pecim são os alvos a serem alcançados ou as situações que a 

escola pretende atingir num dado período de tempo, que refletem as prioridades ligadas à visão de 

futuro e à missão, que direcionarão o trabalho da escola, determinando, assim, onde a escola deve 

concentrar os seus esforços (BRASIL, 2006). Esses objetivos básicos são:  

a) Melhorar a Gestão Escolar. 

b) Melhorar o Ambiente Escolar. 

c) Melhorar as Práticas Pedagógicas da escola. 

d) Melhorar o Aprendizado e o Desempenho Escolar dos alunos. 

Esses são os quatro objetivos estratégicos a serem alcançados pelas Ecim e devem servir de 

parâmetro para a atuação das escolas e de farol que indica o caminho a ser seguido na busca da 

educação de excelência, que o programa se destina e considera prioritária.  

Os resultados produzidos a partir das ações e avaliações deverão ser utilizados pela 

Secretaria de Educação e pelas Ecim, como um indicativo sobre a qualidade do ensino que é 

ofertado nas escolas cívico-miltares, permitindo subsidiar a tomada de decisões que levem à 

melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente, do desempenho 

escolar dos alunos. 

O Pecim busca atuar dentro do campo de prevenção, do resgate da cidadania e do culto dos 

valores sociais por parte dos alunos, visando desenvolver no corpo discente um maior senso cívico e 

patriótico, com respeito aos valores e às instituições. Preparando-os para o desenvolvimento da 

cidadania, com a possibilidade de continuidade nos estudos, capacitar para o mercado de trabalho, 

melhorar o desempenho e a qualidade das atividades escolares, reduzir a evasão escolar e os índices 

de reprovação, cumprindo assim o papel da educação a partir de ações educativas complementares. 



Por se tratar de cargos de oficiais da reserva, foi solicitada a indicação do comando da 3ª 

Brigada de Cavalaria Mecanizada de Bagé para avalizar a contratação, visto que os cargos precisam 

manter relações de hierarquia e trabalho integrado com as forças armadas.  

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos com a 

compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria. 

Diante do exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 03 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 

DIVALDO LARA  

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

 

Atribuições por Cargo 

 

 OFICIAL DE GESTÃO ESCOLAR 

Síntese das atribuições: Deverá atuar junto ao Diretor da Escola, nos aspectos as áreas educacional, 

didático-pedagógica e administrativa; assessorar o Diretor na implantação do modelo das Ecim; 

participar da capacitação dos profissionais da escola para a implantação do modelo das Ecim; atuar 

na supervisão às atividades da gestão educacional; assessorar o Diretor na gestão administrativa da 

escola; assessorar o Diretor na gestão didático-pedagógica, nos assuntos referentes às especialidades 

do modelo da Ecim; acompanhar o Diretor nas formaturas gerais e nas solenidades cívico-militares 

da escola; participar da apuração, da aplicação e do julgamento de recursos de medida educativa 

dentro da sua competência funcional e de acordo com as Normas de Conduta e; manter contato com 

o Ministério da Defesa sobre assuntos relacionados aos militares. 

Carga Horária: 30 horas semanais 

Instrução: Oficial da Reserva 

 

 OFICIAL DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Síntese das atribuições: Deverá atuar como Coordenador dos Monitores, assistindo o Diretor no 

planejamento, na programação, no controle e na avaliação das atividades educacionais no âmbito do 

Corpo de Monitores em coordenação com a Divisão de Ensino; zelar pela disciplina escolar, pela 

ordem e pelo cumprimento da justiça, de acordo com as Normas de Conduta e Atitudes das Ecim; 

planejar, organizar e coordenar o apoio às atividades de ensino que estiverem sob sua 

responsabilidade; orientar, permanentemente, as ações dos monitores, no que diz respeito ao trato e 

ao relacionamento com corpo discente, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente e as 

demais legislações que garantem a proteção integral dos menores; acompanhar e avaliar o 

desempenho dos monitores, antecipando eventuais distorções na aplicação das orientações da 

Direção Escolar ou desrespeito às legislações e às normas; participar da elaboração do Projeto 

Valores da Escola, em colaboração à Seção Psicopedagógica, docentes e agentes de ensino; 

participar da apuração e da aplicação de medida educativa dentro de sua competência funcional; 

participar das reuniões de Coordenação de Ano, sempre que solicitado pelo Coordenador; buscar 

ações conjuntas com a divisão de Ensino que possam aprimorar as práticas educativas da escola na 



formação integral do aluno; exigir o correto uso de uniformes e a boa apresentação pessoal dos 

monitores e providenciar materiais e equipamentos necessários ao trabalho dos monitores.  

Carga Horária: 30 horas semanais 

Intrução: Oficial de Reserva 

 

 

 

 


