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PARECER Nº 52/2022 
 

Projeto de Lei nº 042/2022 
Proponente: Poder Executivo 
Ementa: “Altera a redação do art. 26, do § 1º do artigo 36,  anexo I e anexo II, 
da Lei Municipal nº 1.292/2009, que estabelece o Plano de Carreira do 
Magistério de Ipê, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras 
providências”. 

 
                                  O Projeto de Lei sob análise, tem por objetivo alterar 
dispositivos do Plano de Carreira do Magistério do município, em atendimento 
à disposições de legislação federal e estadual. 

   
     Tratando-se de alteração no plano de carreira de 

servidores a competência de iniciativa do Projeto de Lei é exclusiva do Poder 
Executivo, não se verificando irregularidades neste ponto ou na redação. 
 

Quanto ao mérito do presente Projeto de Lei, de acordo 
com o informado na exposição de motivos e ofícios que acompanham a 
proposta, a pretendida alteração ocorre em atendimento à Resolução do 
Conselho Municipal de Educação nº 002/2019, que acompanha o presente PL, 
a qual Orienta a implementação da Base Nacional Comum |Curricular – BNCC, 
do Referencial Curricular Gaúcho – RCG e institui o Documento Orientador do 
Território Municipal de Ipê como obrigatórias ao longo das etapas e respectivas 
modalidades da Educação Básica do território municipal de Ipê. 

  
Assim, de acordo com a nova redação do art. 26 da Lei 

Municipal nº 1.292/2009 aos professores de Ensino Fundamental de 1º ao 5º 
ano será exigido além da formação em pedagogia habilitação específica de 
curso superior em Licenciatura para as disciplinas de Artes, educação física, 
inglês e música, sendo esta última disciplina incluída ao currículo escolar por 
indicação desta Casa Legislativa. 

 
Também com a alteração do § 1º do artigo 36, as funções 

de confiança descritas no caput do artigo, indicadas pelo chefe do Poder 
Executivo, além de serem ocupadas por servidores professores ou pedagogos 



com no mínimo 03 anos de experiência docente, agora deverão ainda: ter 
curso superior na área da Educação, estar em exercício na escola para a qual 
será designado como diretor no mínimo 2 anos, não ter sofrido sanção 
administrativa nos últimos 5 anos, ter sido aprovado na última avaliação de 
desempenho, ter feito curso de gestão escolar de pelo menos 40 horas nos 
últimos 3 anos e ter sido aprovado no mesmo.  Tais alterações objetivam 
adequação à Legislação Federal nº 14.113/2020 e referem-se aos cargos de 
diretor e vice diretor de escola, e coordenador pedagógico.   

 
 
   Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer vício de 
ordem formal ou material no presente Projeto de Lei nº 042/2022, opinando 
esta Comissão pela sua viabilidade, seguindo para consideração do Plenário. 
  
                       É o parecer. 
 

Sala das Comissões, em 13 de setembro de 2022. 
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