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LEI COMPLEMENTAR N 383, DE 11 DE JULHO DE 2011.

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 
321, de 22 de dezembro de 2008, e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço  saber  que  a  Câmara  Municipal  aprovou  e  eu  sanciono  a  seguinte  Lei 

Complementar.

Art.  1º  Ficam alteradas  as disposições da Lei Complementar  nº  321, de 22 de 
dezembro de 2008, nos termos que seguem.

Art. 2º Acresce §§ 1º e 2º ao art. 79, com a seguinte redação:

“Art. 79.

§ 1º Os servidores de carreira nomeados para cargos em comissão poderão optar 
pela remuneração do cargo efetivo, acrescida da verba de representação equivalente ao 
cargo em comissão respectivo. (AC)

§ 2º A designação dos cargos em comissão e função gratificada serão definidas 
através de decreto, de acordo com a estrutura da secretaria ou órgão.” (AC)

Art. 3º O art. 80 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 80. São criadas no Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, 
as seguintes funções gratificadas, de que dispõe a Lei nº 2.266, de 29 de dezembro de 
1975, e alterações:

IV- FUNÇÕES DE CHEFIA E DIREÇÃO
Quantidade Denominação  Código
80 Diretor 2.1.4.11.8
20 Diretor Técnico 2.1.4.12.7
180 Gerente 2.1.4.13.6
30 Assistente Técnico 2.1.4.14.5
100 Chefe de Seção 2.1.4.15.4
80 Chefe de Equipe 2.1.4.16.2

V- FUNÇÕES  ESPECIALIZADAS DE EDUCAÇÃO
Quantidade Denominação  Código
40 Diretor de Escola I 2.1.5.18.8
50 Diretor de Escola II 2.1.5.19.7
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40 Assessor 2.1.5.16.5
96 Vice-Diretor I 2.1.5.20.4
102 Vice-Diretor II 2.1.5.17.3

(NR)

§ 1º O Município designará os servidores para as funções gratificadas de Diretor e 
Vice-Diretor  de Escola,  de acordo com as disposições  legais  referentes  ao processo 
eleitoral das equipes diretivas. (NR)

§ 2º  A definição  da função gratificada  a  ser  exercida  pelos  Diretores  e  Vice-
Diretores seguirá os seguintes critérios: (NR)

I - os Diretores das Escolas com até 500 (quinhentos) alunos, na data da eleição, 
serão nomeados na FG-7; (AC)

II - os Diretores das Escolas com mais de 500 (quinhentos) alunos, na data da 
eleição, serão designados para FG-8; (AC)

III - os Vice-Diretores das Escolas com até 500 (quinhentos) alunos, na data da 
eleição, serão nomeados na FG-3; (AC)

VI - os Vice-Diretores das Escolas com mais de 500 (quinhentos) alunos, na data 
da eleição, serão designados para FG-4.” (AC)

Art. 4º O art. 94 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 94. As atribuições básicas e requisitos mínimos para provimento da Função 
Gratificada de Diretor de Escola I e II, códigos 2.1.5.18.8 e 2.1.5.19.7: (NR)

I - São atribuições básicas: (NR)

a) coordenar, elaborar, executar, avaliar e operacionalizar o PPP – Projeto Político 
Pedagógico, em consonância com os princípios do Plano Municipal de Educação; (NR)

b) dar condições para concretização de projetos educativos elaborados a partir do 
Plano Político Pedagógico da escola; (NR)

c)  responsabilizar-se  pelo  emprego  adequado  dos  recursos  financeiros  e 
patrimonial da escola, prestando contas periodicamente aos órgãos, setores e entidades 
competentes; (NR)

d) responsabilizar-se pela documentação oficial da escola; (NR)

e)  cumprir  e  fazer  cumprir  o  estabelecido  no Estatuto  dos  Servidores,  Projeto 
Político Pedagógico, determinações superiores e as que constam no Regimento Escolar; 
(NR)
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f) representar a escola, responsabilizando-se por sua organização e funcionamento, 
perante os órgãos do poder público municipal e demais órgãos públicos; (NR)

g) coordenar os trabalhos pedagógicos e administrativos da instituição, garantindo 
espaços para planejamento, discussão, reflexão, estudos e cursos de formação a todos os 
segmentos da comunidade escolar; (NR)

h)  observar  prazos  relacionados  ao  alcance  das  metas  e  objetivos  traçados 
previamente; (NR)

i) evitar o desperdício, duplicações e superposições de serviços; (NR)

j) submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência; e 
(NR)

k) executar outras atribuições de acordo com determinação superior. (NR)

II - São requisitos mínimos para provimento: (NR)

a) passar pelos critérios de seleção da Secretaria Municipal da Educação; (NR)

b) formação superior ou em curso; e (NR)

c) deter cargo de professor.” (NR)

Art. 5º O art. 99 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  99.  As  atribuições  básicas  e  requisitos  mínimos  para  provimento  das 
Funções Gratificadas de Vice-Diretor I e II, códigos 2.1.5.20.4 e 2.1.5.17.3: (NR)

I - São atribuições básicas: (NR)

a)  cumprir  e  fazer  cumprir  o  estabelecido  no  Estatuto  dos  Servidores,  no 
Regimento Escolar,  no Projeto Político-Pedagógico e determinações  superiores junto 
com a equipe diretiva; (NR)

b) verificar, diariamente, o quadro de professores provendo, quando necessário, as 
devidas substituições; (NR)

c)  receber  os  servidores  procedendo  as  determinações  legais  e  dando 
conhecimento  sobre  a  proposta  político-administrativa-pedagógica  e  de  aspectos 
funcionais; (NR)

d) acompanhar e dinamizar o trabalho pedagógico; (NR)

e)  participar  da  elaboração,  execução  e  avaliação  do  PPP  -  Projeto  Político- 
Pedagógico da escola; (NR)
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f) auxiliar na elaboração e execução dos projetos da escola; (NR)

g) assegurar a qualidade do trabalho juntamente com a equipe diretiva e o acesso e 
permanência de todos no ensino fundamental; (NR)

h)  programar,  juntamente  com a  equipe  diretiva,  a  distribuição  e  o  adequado 
aproveitamento  dos  recursos  humanos  e  materiais,  bem  como  conservação  do 
patrimônio; (NR)

i) substituir o diretor em seus impedimentos; (NR)

j)  observar  prazos  relacionados  ao  alcance  das  metas  e  objetivos  traçados 
previamente; (NR)

k) evitar o desperdício, duplicações e superposições de serviços; (NR)

l) submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência; 
(NR)

m) responsabilizar-se pela documentação oficial da escola; e (NR)

n) executar outras atribuições de acordo com determinação superior. (NR)

II- São requisitos mínimos para provimento: (NR)

a) passar pelos critérios de seleção da Secretaria Municipal da Educação; (NR)

b) formação superior ou em curso; e (NR)

c) deter cargo de professor.” (NR)

Art. 6º Acresce itens no inciso II do art. 44 da Lei nº 7.181, de 27 de setembro de 
2010 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011, conforme segue:

“Art. 44

I - ...

II - No órgão 02 – Executivo, Administração Direta:
…
- Criação de 50 (cinquenta) FG-07 de Diretor de Escola;(AC)
- Criação de 40 (quarenta) FG-08 de Diretor de Escola;(AC)
- Criação de 96 (noventa e seis) FG-04 de Vice-Diretor de Escola; e (AC)
- Criação de 102 (cento e dois) FG-03 de Vice-Diretor de Escola.”(AC)

Art.  7º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  Complementar  correrão  à  conta  de 
dotações orçamentárias próprias.
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Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias  do  Sul,  11  de  julho  de  2011;  136º  da  Colonização  e  121º  da  Emancipação 
Política.

José Ivo Sartori,
PREFEITO MUNICIPAL.
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