
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

LEI N.° 2.321, DE 05 DE ABRIL DE 2018 

DISPOE SOBRE ATuALIzAcA0 

FUNCIONAL E 0RGANIzAcA0 DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

EDUcAcA0 DE SEVERINIA. 

CELSO DA SILVA. Prefeito Municipal de Severinia, Estado de São 

Paulo. no uso de suas atribuiçöes legais. 

FAZ SABER que a Cãmara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promuiga a seguinte lei: 

Art. 1. 0  A Secretaria Municipal da Educação passa a ter seguintes 

competências gerais: 

I - a formulação da polItica municipal de educação e 

II - a gestão do sistema municipal de educação. 

Art. 2. 1  A Secretaria Municipal de Educação passa a ter as seguintes 

competéncias: 

- Formular a polItica municipal de educação: 

II - Gerir o sistema municipal de educação: 

Ill - Estruturar. organizar. manter e desenvolver os órgaos e 

instituiçöes oficiais do seu sistema de ensino: 

IV - Promover no Municipio a integração das polIticas e pianos 

educacionais da União e do Estado: 

V - Promover o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercicio da cidadania e sua qualificação para o trabalho: 

V - Exercer ação redistributiva em relação as suas escolas: 

VI - Propor e baixar normas complementares para o seu sistema de 

ensino: 

VII - Autorizar. credenciar e supervisionar os estabelecimentos do 

seu sistemakftsino, na áre,a de sua competência: 
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VIII - Disponibilizar a educação infantil em creches e pré-escolas: 

IX - Elaborar e executar a Piano Municipal de Educação: 

X - Efetivar a chamada püblica para a acesso ao ensino infantil e 

fundamental: 

XI - Zelar, junto aos pais ou responsáveis. pela frequência do aluno a 
escola: 

XII - ajustar e desenvolver convénios com Os órgãos federais. 

estaduais e entidades particulares, objetivando o desempenho das atividades no âmbito de 

sua competéncia: 

XIII - Acompanhar as serviços de alimentação e transporte escolar; 

XIV - Gerenciar a realização dos eventos municipals na area de sua 

campeténcia; 

XV - Proceder, no âmbito do seu órgào. a gestão e ao controle 

financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade. bern coma a gestão de 

pessoas e recursos materiais existentes. em consonância com as diretrizes e regulamentos 

emanados pela Chefe do Poder Executivo: 

XVI - Pesquisar. planejar e promover o aperfeiçoamento e a 

atualizaçao permanentes das caracteristicas e qualificaçöes do magistéria e da população 

estudantil. atuando de maneira compativel corn as problemas identificados: 

XVII - Implantar e atualizar politicas püblicas que assegurem a 

aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagern de alunos, professores e servidores: 

XVIII - Exercer autras atividades correlatas que lhe forem atribuidas 

pelo Prefeito. 

Art. 2.° A Secretaria Municipal da Educação será dirigida. 

administrada e representada pelo Secretário Municipal da Educação. nomeado pela 

Prefeito. 

Parágrafo ünico. A norneaçào sera feita em camissão. padendo a 

nomeado ser exonerado a qualquer tempo. 

Art. 3. 0  Compete ao Secretário Municipal da Educ 

I - Assessorar a Chefe do Executivo Munic 

Secretários Municipais, nos assuntas de sua campetência: 
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II - Despachar diretarnente corn o Chefe do Executivo Municipal, 

cipando dos eventos que envolvern as Secretarias do municIpio: 

Ill - Atender as solicitaçöes e convocaçöes da Câmara Municipal: 

V - Promover reuniôes periódicas de coordenação entre os diversos 

nIveis da Secretaria Municipal da Educação 

V - Assinar contratos e convênios em que a Secretaria Municipal da 

Educaçao seja parte: 

VI - Expedir atos dispondo sobre a organização interna da Secretaria 

Municipal da Educação, bern coma sobre a execução de leis e decretos que disciplinem 

assuntos de sua competência: 

VII - Emitir parecer de caráter conciusivo sobre as assuntos 

submetidos a sua apreciação: 

VIII - Enunciar as objetos e subsidia-los a instauração dos Processos 

de Licitação pertinentes a Secretaria, nos termos da legislação aplicável a rnatéria: 

IX - Medir. avaliar e reiatar a prestação de serviços e fornecirnento 

de rnateriais: 

X - Prornover a supervisão das Entidades vinculadas a Secretaria 

Municipal da Educação, para efeito de compatibilização corn as politicas de ação: 

XI - Apreciar. em grau de recurso, quaisquer decisöes no âmbito da 

Secretaria Municipal da Educação e das Entidades a ela vincuiadas: 

XII - Aprovar. autorizando as atos que digam respeita a assuntos da 

area de competência da Secretarial Municipal da Educaçao. fixando as polIticas de ação e 

estabelecendo as Norrnas Operacionais e Administrativas que regerão suas atividades: 

XIII - Elaborar e aprovar as programaçöes a serem desenvoividas 

pela Secretaria Municipal da Educação. as Propostas Orçamentârias Anuais e Plurianuais 

e as alteraçoes e ajustarnentos que se fizerem necessários: 

XIV - Curnprir e fazer curnprir as normas da Secretaria Municipal da 

Educaçào e as emanadas de autoridade competente: 

XV - Expedir partarias e resoluçöes sobre a organizaçào interna da 

Secretarial Municipal da Educação, não discipiinada por Atos Normativos Superiores. bern 

como sobre a apiicaçäo de Leis, Decretos e outras disposiçoes de interesse do órgào: 

XVI - Articular-se corn os demais órgãos e entidades da 

Administraçäo Municipal, visando a integraçãa da Secretarial Municipal da Educação nos 
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XVII - Cumprir e fazer cumprir as metas estipuladas pelo Prefeito, 

ando ocorréncias. desvios e outros fatos pertinentes: 

XVIII - Reunir corn os vereadores para esclarecer os projetos de leis, 

de iniciativa do executivo, referentes a Secretaria Municipal da Educaçao; 

XIX - Desempenhar todos os atos de Gestão referentes aos 

servidores e demais recursos sob sua responsabilidade: 

XX - Desempenhar outras atividades correlatas ou que Ihe forem 

atribuIdas na sua area de competéncia pelo Prefeito: 

Art. 4. 1  A Secretaria Municipal de Educaçâo terá seu quadro de 

servidores, subordinado ao regime juridico aplicável aos servidores municipais e as norrnas 

que forem fixadas em seu estatuto, podendo desempenhar sua missão, tambérn através de 

serviços contratados corn terceiros, na forma da legislaçao que rege o assunto, 

Art. 5. 0  Para o exercicio de suas finalidades a Secretaria Municipal 

da Educacào se organizará da seguinte forma: 

I - Secretário Municipal da Educaçào: 

II - Divisão de Supervisào Escolar: 

III - Divisáo de Oficina Pedagógica. que sera composta por 03 (três) 

Setores: Setor de Educação Infantil: Setor de Ensino Fundamental I e; Setor de Ensino 

Fundamental II: 

IV - Divisão de Planejamento. 

§ 1. 0  0 cargo de Secretário Municipal da Educaçào. suprido P01 

Decreto do Prefeito Municipal, terã sua remuneração estabelecida de conformidade corn a 

legislacão especifica. 

§ 2. 0  As funçöes de Diretor de Divisào e as de Chefe de Setor serào 

de designaçào exclusiva do Prefeito Municipal, por indicação do Secretário Municipal da 

Educação. nomeados e destituidos por Portaria. sempre oriundos do quadro de servidores 

da Prefeitura ou de suas Empresas ou Autarquias. 

§ 3 0  0 Diretor de Divisào fará jus, durante o periodo em que exercer 

tal função. a urna 'Gratificacâo de Funcáo de valor mensal igual a R$ 600.00 

(Seiscentos ,ap~gW ,  vedada para cargos em comissão. 
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§ 
4•0 0 Chefe de Setor fará jus, durante a perlodo em que exercer tal 

função. a uma "Gratificação de Função" de valor mensal igual a R$ 30000 

(Trezentos Reais), vedada para cargos em comissão. 

§ 
5•0 Tais gratificaçoes serão reajustadas na mesma data e nos 

mesmos Indices em que ocorrer a revisão geral dos vencimentos dos servidores püblicos 

municipals. 

§ 6. 0  A distribuição funcional dos serviços entre as areas, bem como 

seu organograma, será objeto de Decreto do Prefeito. 

§ 7. 1  A gratificaçào de função de que trata as §§ 30 e 40  deste artigo 

não será incorporada, em nenhuma hipótese, ao salário/vencimento dos servidores 

ocupantes da função gratificada. 

Art. 6. 0  As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta 

de dotacöes próprias do MunicIpio, consignadas no corrente exercIcio financeiro. no 

orçamento da Secretaria Municipal da Educação, suplementadas se necessário. 

Art. 7. 0  Denomina-se Secretário Municipal da Educaçào o cargo do 

responsável pela pasta 

Art. 8. 1  Esta lei entra em vigor, na data de sua publicaçao. revogadas 

as disposiçoes em contrário, em especial a Lei Municipal n.° 1.368/01 e posteriores 

alteraçoes. 

Prefeitura Municipal de Severinia. em 05 de Abril de 2018. 

Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivame 

na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletrônico desta Mur 

qLIANA T 
Escritiira na 
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