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MENSAGEM Nº 062 
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL 

 
 
 

Prezado Senhor, 
 
 
 

Pelo presente, encaminha-se Projeto de Lei que 
“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE NÍVEL ESPECIAL DO CARGO DE 
SECRETÁRIO ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” para apreciação desta casa. 

 
O Projeto que altera a Lei Municipal n° 

5.061/2002 é um projeto de Valorização do Secretário Escolar, que objetiva capacitar 
tecnicamente os Secretários Escolares do Município de São Leopoldo, durante o período de 
estágio probatório, para posteriormente proporcionar valorização funcional e ainda permitir que 
aqueles, já efetivos, possam realizar e comprovar formações específicas da área.  

 
Em nosso Município temos 50 escolas geridas 

pela Secretaria de Educação, que atendem em torno de 24 mil alunos. 
 
Atualmente existem 75 (setenta e cinco) cargos 

de Secretário Escolar, destes 68 ativos na rede Municipal, em nosso Município. Foi observado 
que desde a criação do cargo, em 2002, já ocorreram 86 exonerações, que apresentam relação 
direta com a baixa remuneração, o que impossibilita o profissionalismo do cargo e existência de 
carreira, haja vista que o cargo, na faixa de vencimento atual, torna-se apenas um local de 
passagem até que estes servidores sejam aprovados em outros concursos, em que haja melhor 
remuneração e valorização da carreira ou partam para área privada. 

 
Esses são dados comprovados que relatam mais 

de 100% de perda de servidores pelas mais diversas razões, entre elas, a mais latente referente a 
baixa remuneração e o subaproveitamento deste profissional.  Como dito outrora, não tendo em 
vista melhorias em sua remuneração e com um plano de carreira deficiente, é possível concluir 
como natural, a evasão acima descrita, acarretando, possivelmente, uma desvantagem para o 
Município, haja vista que este constantemente tem que arcar com custos altos de contratação, 
exoneração e novas contratações em um círculo vicioso e interminável, em desprestigio ao 
princípio da economicidade eficiência. 

 
 
 
 
 
 

 
Ilmo. Sr. 
Vereador Rogel da Silva Correa 
Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo  
Nesta Cidade  
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De acordo com o Plano Nacional de Educação:  

                  “Cuidar proficuamente da formação, seja do professor, do 
gestor ou do pessoal administrativo, significará ter profissionais com 
habilidades e competências para suprirem com naturalidade e eficácia 
todas as necessidades inerentes ao processo educativo sob sua alçada. 

Outro ponto é o desenvolvimento de expectativas 
promissoras a todos os profissionais, que estimulem cada trabalhador, 
em sua respectiva função, a obter seu melhor rendimento. Para tanto, 
deve existir um plano de carreira atraente, com real possibilidade de 
progresso contínuo, atrelado a uma remuneração básica também 
atraente e que avance periodicamente até sua aposentadoria”. 

 
Vale dizer que os Secretários são responsáveis 

por toda a documentão escolar dos discentes, docentes e da escola. Nesta função. A atuação 
deste profissional é fundamental para o funcionamento da rede escolar e para que se cumpram as 
Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério 
e da Educação Básica Pública.  

 
O cargo específico de Secretário Escolar foi 

criado através da Lei N° 5.061 de 14 de fevereiro de 2002, que estabelece as atribuições deste 
profissional até os dias de hoje. No ano de 2006 ocorreram pequenas alterações no corpo desta 
lei as quais não colaboraram para um real incentivo a esta categoria.  

 
Acredita-se que com o estímulo à capacitação de 

servidores e com o vislumbre de uma valorização funcional, o resultado deste projeto assegurará 
a promoção do Secretário Escolar, dando assim a real importância às suas ações e 
responsabilidades, assegurando a minimização da rotatividade neste cargo. Com isso se promove 
o crescimento dos servidores, por incentivar a capacitação, que traz crescimento pessoal além do 
profissional e por consequência um aumento da sua autoestima e confiança.  

 
Assim sendo, entende-se que esta iniciativa é 

muito significativa para a criação de um ambiente mais positivo dentro das Secretarias das 
Escolas, proporcionando-lhes qualificação e incentivo além de facilidade, agilidade e segurança 
na troca de informações, aumentando a eficiência no trabalho realizado, promovendo a 
estabilidade dos funcionários e a linearidade do trabalho desenvolvido, resultando, por fim no 
serviço público pró ativo, que atende com excelência a comunidade escolar.  

 
Dessa forma, solicitamos que esta egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto em Regime de Urgência Especial. 
 
São Leopoldo, 11 de maio de 2022. 

 
 
 

     ARY JOSÉ VANAZZI 
                                                                                 PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI 

                
 
 

       Dispõe sobre alteração de nível especial do cargo de 
secretário escolar e dá outras providências. 

 
 

 
Art. 1º. A partir da vigência desta Lei será concedida a alteração do nível de vencimento para o 
Nível IX ao servidor estável, ocupante do cargo de Secretário Escolar, quando: 
 
I. comprovar a Conclusão de Curso em nível Superior, reconhecido pelo Ministério de 
Educação – MEC; ou, 
II. comprovar, no mínimo de 300 (trezentas) horas, de formação específica dentro de áreas afins 
ao cargo ocupado, promovidas por instituições ou órgãos reconhecidos e/ou cursos livres 
promovidos, por pessoa física, ou jurídica, de notória especialização. 
 
§ 1º. Para finalidade do previsto no inciso II, deste artigo serão aceitos cursos livres e as 
formações técnicas, de nível médio e tecnóloga, extensão ou especialização, sem prazo de 
validade. 
 
§ 2º. Os cursos livres, ministrados por pessoa física ou jurídica de notória especialização, ainda 
que na modalidade de Ensino à Distância, serão avaliados pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
§ 3º. Entende-se por instituições e órgãos reconhecidos aqueles que forem autorizados e 
reconhecidos pelo Ministério de Educação – MEC. 
 
§ 4º. Os cursos livres, ministrados por pessoa física ou jurídica de notória especialização, ainda 
que na modalidade de Ensino à Distância, serão avaliados pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Art. 2º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária 
própria. 
 
Art. 3º. O servidor que não atender os requisitos previstos no art. 1º desta Lei permanecerá no 
nível VII. 
 
Art. 4º. As alterações de nível de vencimento serão protocoladas na Secretaria Municipal de 
Administração – DGRH e avaliadas pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 5°. O previsto nesta Lei fará parte do Anexo IV, da Lei Municipal n° 6.570/2008, que 
passa a vigorar acrescido do disposto abaixo: 
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Grupo Ocupacional 

Trabalhadores da Educação – não docentes 

Secretário Escolar 96 IX 40h 

Estabilidade 
I – Ensino Superior Completo, 
ou; 
II - 300 (trezentas) horas, de 
formação específica dentro de 
áreas afins ao cargo ocupado, 
promovidas por instituições ou 
órgãos reconhecidos e/ou cursos 
livres promovidos, por pessoa 
física, ou jurídica, de notória 
especialização, conforme lei 
municipal n°.__-_ 
 

 
 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São Leopoldo, ................................ 

 
   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


