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CARGO: DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL
QUALIFICACAO: Maqisterio ou Curso Medio na modalidade Normal ou Curso
de Graduacao ou Licenciatura Plena.
DESCRICAO: Atividades de direcao de escola municipal
RECRUTAMENTO: Limitado ao quadro de pessoal (servidores efetivos)
ATRIBUICOES:
• Executar, coordenar, assessorar, orientar, fiscalizar e determinar 0
cumprimento de todas as atribuicoes da unidade a que pertence, na forma
prevista na lei que tratar da estrutura administrativa, bem como outras normas
que tratarem do tema;
• Administrar 0 patnmoruoda Escola, que compreende as mstalacoes flslcas, os
equipamentos e materiais;
• Manter atualizado 0 inventario dos materiais e bens existentes na escola;
• Zelar pela adequada utilizacao e preservacao dos bens moveis da escola;
• Racionahzar0 usa dos bens e materiais de consumo da escola;
• Tomar providencias necessarias a manutencao, conservacao e reforma do
predio, dos equipamentos e rnobitiarios da escola;
• Definir, junto com 0 Colegiado, os horarios de funcionamento da escola;
• Coordenar a admlnistracao financeira e a contabilidade da escola;
• Levantar as necessidades de recursos para atender a previsao de despesas
rotineiras e eventuais da escola;
• Providenciar 0 recebimento de verbas oficiais e orientar a captacao de
recursos em outras fontes. '
• Submeter ao Colegiado da escola a apresentacao de contas dos recursos
aplicados, apresentando-a ao(a) Secretariofa) de Educacao, Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo;
• Coordenara adrninistracaodo pessoallotado na esco~

ANEXO IV

Art. 1°. Fica alterada a qualificacao do Cargo de Diretor de Escola Municipal, previsto
no Anexo IV da Lei Complementar n° 46/2009, que passa a vigorar, em relacao ao
cargo, com a seguinte redacao:

o CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNiCiPIO DE
SAO JOSE DA BARRAlMG, NO USC DAS ATRIBUICOES
LEGAlS, PROPOS, A cAMARA MUNICIPAL APROVOU E
EU, PREFEITO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

"ALTERA 0 ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR N°
46/2009 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

LEI COMPLEMENTAR N° 067, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Estado de Minas Gerais
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Sao Jose da Barra, 6 de fevereiro de 2013

Art. 20 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicoes em contrarlo.

• Definir com 0 Colegiado e sugerir ao(a) respectivo(a) Secretariota) 0 quadro
de pessoal da escola, observados os dispositivos legais pertinentes;
• Promover a avaliacao de desempenho dos profissionais da escola;
• Coordenar as atividades administrativas e pedaqoqicas da Escola;
• Planejar e atualizar a aplicacao de recursos financeiros recebidos, prestando
conta de sua utillzacao:
• Orientar e acompanhar 0 funcionamento da secreta ria da escola;
• Submeter ao Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo 0 orcamento anual da Escola;
• Levantar as necessidades de capacitacao do pessoal da escola;
• Representar a Escola Municipal;
• Apresentar, mediante soticitacao do orgao competente, relatorio de atividades;
• Apresentar ao orgao competente, no inlclo do ana letivo, planejamento de
atividades da Escola;
• Promover a inteqracao escola-comunidade, atraves de atividades socio
culturais;
• Responder pela sequranca da Escola que dirige;
• Cumprir e fazer cumprir demais dispositivos constantes do Regimento Interno
do Estabelecimento;
Executar outras atividades correlatas.
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