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Art. 1 - Fica substituida integralmente a emenda de n° 15, pelo conte6do
desta subemenda, nos termos seguintes:

"Estabelec9 a autonornia das
Unidades Municipais de Educacao
Infantil — Umeis transformando-as
em Escolas Municipais de Educacao
Infantil — Emeis .cria o cargo

Proposicao originada de decisao
da comissao relative ao(a)
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comissionado de Diretor de Emei, as
funcoes publicas comissionadas de
Vice-Diretor de Emei e de
Coordenador Pedag6gico Geral, o
cargo comissionado de Secretario
Escolar, os cargos publicos de
Bibliotecario Escolar e de Assistente
Administrativo Educacional e da
outras providencias.
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Art. 1° — As Unidades Municipais de Educe* Infantil — Umeis —
ficam transformadas em Escolas Municipals de Educacao Infantil — Emeis:
§ 1° — Em decorrencia da tiansformacao de que trata o caput, as
escolas municipais que ofertam, exclusivamente, a educacao infantil, passam a
ser denominadaS' Escolas Municipals de Educe* Infantil — Emeis.
§ 2° — As escolas municipals que ofertam o ensino fundamental,
educacao de jovens e adultos e educe* infantil passam a ser denominadas
Escolas Municipals.
Art. 2° — As funcOes pUblicas comissionadas de Nice-Diretor de
.

Estabelecimdnto de Ensino I, 11, Ill, IV e V das Umeis, constantes do Anexo III da
Lei n° 11.065, de 1° de agosto de 2017, km transformadas em cargo
comissionado de Diretor de Escola Municipal de Educacao Infantil — Diretor de
Emeil, II, Ill, IV e V.
Art. 3° — Ficam criadas cento e oitenta funcoes publicas
comissionadas de Vice-Diretor de Escoias Municipals de Educacao Infantil — ViceDiretor de Emei corn jornada de quarenta horas semanais e classificacao I, II,
III, IV e V .que passam a integrar o quadro A do Anexo I I da Lei n° 11.065, de
2017.
Art. 4° , -Poderao ocugar o cargo comissionado de Diretor de Emei
a que se refere o art 2° e a funcao pOblica comissionada de Vice-Diretor de Emei,
a que se refere o art. 3°, o ocupante do cargo publico efetivo de Professor para a
Educacao Infantil, previsto no art 1° da Lei n° 10.572, de' 13 de dezembro de
2012, e o ocupante do cargo pUblico efetivo de Pedagogo, previsto no art. 4° da
Lei n° 8.635, de 26 de agosto de 2003, que integram o Quadro Especial da
Secretaria Municipal de Educe* como cargo de provimento efetivo do. Plano de
Carreira dos Servidores da Educagao.
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Paragrafo Cinico — 0 Professor Municipal lotado ate 2004 nas
escolas municipais corn atendimento exclusivo de Educe* Infantil tambern
podera ocupar os cargos de que trate o caput.
Art 5° — Cabers a Secretaria Municipal de Educacao — Smed —
definir, em portaria, as regras de transicao para a consecucao da autonomia
ulministraiiva, financeira e pedagogics das amis.
Paragrafo unico — A transicao de que trata o caput se estendera ate
31 de dezembro de 2020.
Art. 6° — Os cargos comissionados de Diretor de Estabelecimento de
Ensino I, II, ill, IV e V constantes do Anexo III da Lei n° 11.065, de 2017, passam a
denominar-se Diretor de Escola Municipal I, II; Ill, IV e V e podera'o ser ocupados
pelos detentores dos cargos Viblicos efetivos de Professor Municipal e de
Pedagogo, ressalvadas as hipoteses preVistas em regra de transicao a ser
definida em portaria do Secretario Municipal de Educacao.
Art. 7'3 As functies pUblicas comissionadas de Vice-Diretor de
Estabelecimento de' Ensino I, II, Ill, IV e V constantes do Anexo III da Lei n°
11.065, de 2017, passam 'a denominar-se Vice-Diretor de Escola Municipal I, II, Ill,
IV e V e poderao ser ocupadas pelos detentores dos cargos publicos efetivos de
Professor Municipal e de Pedagogo, ressalvadas as hipoteses previstas em regra
de transicao a ser definida em portaria do Secretario Municipal de Educe*.
Art. 8° — Nas Escolas Municipals que possuem turmas' de educacao
infantil, o detentor do cargo ptiblico efetivo de Professor para a Educacao Infant'
podera ocupar o cargo comissionado e a funcao, publica previstos nos arts. 6° e
7°
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FL.

026 -3-

;

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Art: 9° — Os criterios pare o enquadramento das Emeis na
classificagao I, II, Ill, IV e V das Escolas Municipals na classificagao I, II, Ill, IV e V
serao definidos em portaria do Secretario Municipal de Educe*.
Paragrafo

— Os criterios de que trate o caput deverao

considerar a evolucao de indicadores educacionais e a complexidade do
atendimento ofertado pelas Emeis e Escolas Municipais.
Art. 10 —Para a ocupacao dOs cargoscorhissionados e das fungOes
publicas previstos noserts. 2'3, 3°, e 7° sere exigida a formacae minima de nivel
superior.
Art. 11 Sao competencies gerais dos cargos de Diretor de Escola
Municipal e de Diretor de Emei:
I — cumprir e fazer cumprir a legislagao educacional, as normas e
diretrizes emanadas da Srned e coordenar a gestao pedagOgica e administrative
da Unidade Escolar, com o objetivo depromover a melhoria da aprendizagem;
II — presidir a Caixa Escolar da Unidade Escolar, com o objetivo de
fazer cumprir suas finalidades legais e de zelar pelo seu bom funcionamento.
Paragrafo unico — As atividades a serem desemperthadas pelo
Diretor de Escola Municipal e pelo Diretor de Emei serao regulamentadas em
decreto, dentro dos limites des atribuicaes definidas neste artigo.
Art. 12 — Sao competencies gerais de funcao ptjblica de Vice-Diretor
de Escola Municipal e de Vice-Diretor de Emei:
I cumprir e fazer cumprir as normas e diretrizes emanaclas da
Smed e coordenar a mid° dos processos administrativos e financeiros de modo
a assegurar o suprimento e a eficiencia dos servicos relevantes para a Unidade
Escolar;
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II ser o vice-presidente da Caixa Escolar, substituindo o Diretor na
sua aus'encia ou no seu impedimento para todos os fins.
Paragrafo Woo — As atividades a serem desempenhadas pelo ViceDiretor de Escola MUnicipal e peloVice-Diretor de Emei sera° regutamentadas em
decreto, dentro dos limites das atribuicoes definidas no caput.
Art. 13 — Ram criadas cento e oitenta funcoes pirblicas
comissionadas de Coordenador PedagOgico Geral I e duzentas fungOes pirblicas
comissionadas de Coordenador Pedagogic° Geral II, corn jornada de oito horas
diarias, que passam a integrar o quadro A do Anexo III da Lei n° 11.065, de 2017.
§ 1° — 0 Coonzlenacior.Pedagogico Geral I tera como area de
atuacao as Erneis.
§ 2° — 0 Coordenador Pedagogico Geral II tera _corn° area de
atuacao as Escolas Municipals que ofertam o ensino fundamental e a educacao
especial.
§ 3° — As funcoes publicas comissionadas, previstas no caput,
poderao ser exercidas pelos ocupantes de cargos ptiblicos efetivos de Professor
Municipal, de Professor para a Educagao Infantile de Pedagogo, nos termos de
portaria da Smed.
§ 4° — Os ocupantes das fungoes publicas comissionadas de que
trata este artigo deverao possuir formacao minima de nivel- superior
§ 5° — Cada unidade escolar devera contar corn urn Coordenador
Pedagogico Geral.
§ 6° A Smed fixara, por mein de portaria, a composicao das
Coordenacoes, Pedagogicas das escolas, considerando o nilmero de estudantes
e a complexidade de cada unidade.

Papel reciclado adquirido no ambito do ptvgrama "Responsabilidaek Ambiental" (Portaria n° 10.741/07).
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§ 7°

As funcoes pCiblicas comissionadas de Coordenador

Pedagogic° Geral I e II sera° de livre exoneracao e seus ocupantes serao
escolhidos em processo seletivo consiclerando os seguintes requisitos:
. I- Apresentacao, pelo ocupante da fun* comissionada de Diretor,
de lista triplice com nomes de professores e/ou pedagogos lotados na escola,
acompanhada de justificative tecnico-pedagegica deindic.agao;
II- Escolha, pelos ocupantes do cargo pi:611c° efetivo de Professor
Municipal, Professor de Educacao Infantil e PedagogO, conforme portaria da
Secretaria Munic,ipal cte Educacao, dentre os tres nomes apresentados;
Mandato de ate 3 anos, podendo ser reduzido em caso de
exoneracao.
IV- Permitida a reconducao por igual processo de escolha.
§ — 0 Coordenador Pedagogic° Geral I apoiare o Diretor nas
atividades administrativas e o substituira nas Emeis em que os servicos nAo
educacionais sao geridos por empresa contratada para este fim niquelas
- unidades escolares que contarem com menos de dez turmas.
Art. 14

0 Coordenador -Pedagogic° Geral I e II-tem como

competencia coordenar a gestao dos processos de ensino e aprendizagem, de
avaliacao escolar, de formacao do-cente, de educacao em tempo integral, de
inclusao esc,olar de estudantes cotn deficiencia e de educe* para a cidadenie e
cultures, desenvolvidos na unidade escolar, em consonancia comos principios da
, Politica Educacional do Municipio.
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Paragrafo Calico - As atividades a serem desempenhadas pelo
Coordenador Pedagogic° Geral I e II sera° regulamentadas em debreto, dentro
dos limites das atribuicaes definidas no caput
Art. 15 0 cargo comissionado de Secreted° de Estabelecimento
de Ensino I, II, III, IV e V passe a denominar-se Secretario Escotar, corn
classificagao I e II, e sera exercido por servidores publicos municipals ocupantes
do cargo *tic() efetivo de Assistente Administrativo Educacional, ressalvadas as
regras de transicao a serem definidas pelo Secretario Municipal de Educe* por
meio de portaria.
§ 1° — 0 numero de cargos de Secreted° Escolar sera de trezentos
e oitenta, sendo cento e oitenta de Secretarios Escolares I e duzentos de
Secretarios Escotares II.
§ 2° — 0 Secretario Escolar I atuara nas Emeis e o Secretario
Escolar II nas Escolas Municipais que ofertarn ensino fundamental associado ou
nao a educe* infant' ou a educagao de jovens e adultos, bem como nas
escolas municipais de edutacao especial.
§ 3° — A Srned estabelecera, por meio de portaria, a numero de
servidores que apoiara o trabaiho do Secretario Escolar, considerando o numero
de estudantes matriculados na Unidade Escotar e o grau de complexidade dos
registros nela exigidos.
§ 49 - As regras de transicao a Serem estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Educacao sera° aplicadas aos ocupantes dos cargos efefivos de
Professor Municipal, Professor Municipal para a Educacao Infantil, Pedagogo,
Assistente Administrativo, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Escola e Auxiliar de
Secretaria Escolar ocupantes da franca° pCiblica de Secreted° de Estabelecimento
de Ensino na data da vigencia desta lei.

Papereciekido adquirido no ambito do prograrna "Responsabilidade Ambiental" (Portaria 10,741/07):
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Art. 16 — 0 Secretario Escolar tem como competencia geral
coordenar e efetiver os procedimentos necessarios a escrituracd'o escolar, a
Tegularidade e -fidedignidade dos registros dos processos administrativos e
pedagogicos da tinidade escolar, em 'consonancia corn a legislacao vigehte e corn
as diretrizes emanadas da Smed.
Paragrafo unico — As atividades a serem desempenhadas pelo
Secretario Escolar serao regulamentadas em decreto, dentro dos limites das
atribUicoes definidas no caput
Art: 17 — Os criterios pare o provimento dos cargos em comissao e
das funcoes *Hoes referidos nesta lei serao definidos, em portaria, pela Smed.
Paragrafo unico — 0 provimento dos cargos publicos comissionados
de Diretor de Escola Municipal e de Diretor de Emei, born como das funcees
.

publicas comissionalas de Vice-Diretor de escola municipal e de Vice-Diretor de
Emei se dare mediante processo eleitoral, na forma de portaria.
Arta 18 — Serao reconhecidas, para fins de provimento dos cargos e
funcoes de que tratam os arts. 2° e

3°

as eleicoes realizadas para o mandato

relativo ao trienio 2018-2020.
§

— Para fins dO reconhecimento de que trate o caput serao

nomeados como Diretor e Vice-Diretor de Emei, respectivarnente, o Vice-Diretor de
•
Umei e o Coordenador de Apoio Administritivo eleitos.
§ 2° — Fica extinta a funcao nao gratificada de Coordenador de Apoio
Administrativo.

•

§ 3° .— 0 period° de, exercicio da funcao nao gratificada de
Coordenador de Apoio Adrninistrativo nao gerara qualquer direito objetivo ou
subjetivo a remuneracoes e vantagens relatives a cargo ou funcao comissionados.

Papel reciclado adquirido no ambito do programa "Respon.sabilidade Ambiental - (Portaria e 10.741/07). -
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Art. 19 — flea criado o cargo ptiblico de provimento efetivo de
Bibliotecario Escolar, cuja jomada sera de quarenta horas semanais e integrara o
quadro de cargos de provimento efetivo tla area -da Educacao da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a que se refere o Anexo I da Lei n° 7.235, tle,27 de
dezembro de1996, assegurada ao Analista, de Politica Rublica/ Bibliotecario a
jornada de trinta horas semanais para aqueles que estiverem no exercicio na data
de publicacao desta lei.
§ 1° — 0 cargo a que se refere o caput sera segmentado nas classes
Pleno e Senior, cuja tabela salarial a constante do Anexo 1.
§ 2° — 0 ingress° na classe de Bibliotecario Escolar se dara no nivel
inicial da classe Pleno, por meio de concurs° public° de provas ou provas e titulos,
conforme habilitacao decorrente de.curso de graduacao completo de nivel superior,
reconhecido pelo Ministerio da Educacao — MEC —, com registro do Conselho
Regional de Biblioteconomia.
•

§ 3° — 0 acesso da classe de Bibliotecario Escolar Pleno para a

classe Bibliotecario Escolar Senior dar-se-a por meio de promo* quando do sua
vacancia, em observancia ao interesse pUblico e desde que haja vaga disponivel.
§ 4° — Para fins do disposto neste artigo considera-se:
I — classe: a posicao do servidor 'public° no escalonamento vertical
deste cargo, denominada Pleno ou Senior, com bs mesmos reqUisitos de
capacitacao e a mesma natureza, complexidade, atribuicoes e responsabilidades;
II — promocao: evolucao vertical do sentidor public,o da classe em
que estiver posicionado para a classe subsequente e para o nivel de vencimento,

base cujo valor seja igual ou maior ao do nivel imediatamente superior aquele
atribuido ao servidor na classe antecedente;

•

Papel reciclado adquirido no ambito doProgreana "Responsabilidade Ambiental" (Porterfia n° 10.741/07).
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III — nivel: a posioao do servidor PUblico no escalonamento horizontal
deste cargo.
§ 5° — Para cohcorrer a promo* para a classe Senior, o servidor
devera satisfazer, cumulativamente, osseguintet requisitos: I — encontrar-se em efetivo exercicio das atribuicees de seu cargo
piblico;
— estar -posicionado a partir do nivel 5 da classe Pleno ha, no ,
minim°, tits anos;

III — participacao e aprovagao em proceclimento seletivo intemo e
classificacao para uma das vagas disponibilizadas-, que podera incluir atividades de
formacao e aperfeicoamento, dentre outros criterios de mensuracao da
participaceo e do desempenho do servidor, confortne definiceo em portaria.
§ — 0 Bibliotecario Escolar tem ,como atribuicees gerais a
coordenageo tecnica da biblioteca, buscando integra-la aos projetos politicopedagogicos do Municipio, promovendo a sua utilizaceo bem como a divulgeoao
da leitura.
§ 7° — As atividades a serem desempenhadas pelo Bibliotecario
Escolar sera° regulamentadas , em decreto, dentro dos limites das atribuicees
definidas no § 6°.
Art. 20

-

Os atuaie ocupantes do cargo de Analista de Politicas

Hiblicas/Bibliotecario, lotados nas unidades da Rede Municipal de Educacao na
data de publicag desta lei, passardo a integrar o quadro de cargos de
provimento efetivo da area da Educacao da Prefeitura Municipal de Belo Horkonte
a que se refere o Anexo I dalei n° 7.235, de 1996.

Papel reciclado adquirldo no ambito do programa "Responsatdidade Arnbiental" (Portaria n° 10.741/07),
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§ 1° — Em decorrencia do enquadramento a que se refere o caput, os
servidores sera° posicionados no cargo de Bibliotecario Escolar,sclasse Senior, no
nivel de vencimento-base cujo valor seja igual ou imediatamente superior ao seu
nivel atual, na tabela referente a jornada exercida na data de publicacao dessa lei.
§ 2° — Alen das atribuiOes gerais do cargo a que se refere o_§ 6°
do art. 19, o Bibliotecario Escolar, classe Senior, - exercera atividades de
-

coordenacao dos Servicos biblioteconomicos prestados em unidades diversas e
auxiliarna implantacao e gestao da Rede Municipal de Bibiiotecas nblicas,
ArL 21 — 0 quantitativo de mile cento e cinquenta cargos de-Auxiliar
de Secretaria Escolar e de seiscentos cargos de Auxiliar de Biblioteca Escolar,

-

ambos integrantes da Area de Atividades da Educacao de que trata a Lei n°
,

7.235, de 1996, ficam transformados em mil e setecentos e cinquenta cargos de
provimento efetivo de Assistente Administrativo Educacional, que passe a integrar
o quadro de pessoal da Area da Educe* da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, previsto na referida lei.
§ 1° — A jornada de trabalho diaria do cargo de Assistente
.

Administrativo Educacional sera de seis ou oito horas, conforme o interesse da
administracao *Lica, a disponibilidade financeira do- Poder Executivo e mediante
opgeo expressa do servidor, nos termos do regulamento prOprio.
§ 2° — A organizacao semanal da jornada de trabalho do Assistente
Administrativo Educacional devera observer a demanda da unidade ern que
estiver em exercicio.
§ 3° — 0 vencimento-base do cargo de- Assistente Administrativo
Educacional este disposto conforme tabela constante do Anexo II.

Papel reciclado adquirido no &thin, do progrcona"Responsabilidade Ambiental" (Portaria 1D.741/07).
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§ 4° Os atuais ocupantes dos cargos de Auxiliar de Secretaria
Escolar e de Auxiliar de .Biblioieca Escolar serao posicionados no cargo de
Assistente Adrninistrativo Educacional, na tabela referente a jomada de trinta horas
semanais, considerando o seu posicionamento na data da publicacao desta lei e
reservada a possibilidade de ascensao a tabela de quarenta•horas.
§ 5° — Em decorrencia do posicionamento previsto no § -4°, a
contagem de tempo, para fins da obtencao de progressao por merecimento,
iniciada no cargo anterior nao sera interrompida.
§ 6° — A area de atuacao do cargo de. Assistente Administrativo'
Educacional abrangera a Rede Municipal de Educacao.
§ 7° — Os ocupantes do cargo de Assistente Administrativo
Educacional terao prioridade para a permanencia no mesmo local de lotacao em
que desempenharn as atribuiCaes dos cargos de Auxiliar de Secretaria Escolar e
de Auxiliar de Biblioteca Escolar de acordo corn a demanda da Rede Municipal de
Educacao.
§ 8° — 0 Assistente kiministrativo Educacional tett como atribuicao
gethl a execucao de atividades relacionadas as rotinas administrativas e
organizacao das Secretarias e das Bibliotecas Estolares e demais espacos da
Rede Municipal de Educacao, realizando atendimento as comunidades escolar e
local.
§ 9° — As atividades a serem desempenhadas pelo Assistente
Administrativo Educacional macs regulamentadas em decreto, dentro dos limites
das atribuicOes definidas no §8°.
§ 10 — A escolaridade minima para ingresso no cargo de Assistente
Administrativo Educacional sera o ensino rnedio completo, nos termos definidos
pelo Ministerio da Educacao — MEC.

•

Papel reciclado adquirido no dmbito do prograina "Responsabilidade Ambiental" (Ptirtaria n° 10.741/07).
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Art. 22 Os incisos .V e VI do art. 9° da Lei n° 7.235, de 1996,
passam a vigorar com a seguinte.redagao:
"Art. 9° (...)
V ao servidor ocupante de cargo cujo nivel de escolaridade seja o
fundamental ou o medio e ao ocupanfe do cargo de Assistente Administrativo
Educacional serao conferidos clois niveis por conclusao de curso superior,
diretamente relacionado atribuicoes legais de seus cargos efetivos.
VI — ao servidor oCupante de cargo cujo nivel de escolaridade seja o
medio e ao ocupante dos cargos de Professor para a Educagao Infantil e de
Assistente klministrativo Educacional, sera conferido um nivel por conclusao de
curso superior sequencial,-ou equivalente, que seja diretamente relacionado as
atribuiglies legais de seus cargos efetivos.".
Art. 23 — 0 Anexo I da Lei n° 7.235, de 1996, passe a vigorar na
forma do Anew
Art. 24 — 0 art. 5° da Lei n° 9.465, de 7 de dezembro de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redacao:
"Art. 5° — Fica instituido o Vale-Cultura, a ser atribuido, no mes de
outubro de cada ano, aos detentores de cargos de provimento efetivo da area de
atividades da educe*, nos termos e valores a serem definidos em regulamento.".
Art. 25 — 0 art. 21 da Lei n° 3.726, de 20 de map de 1984, passe
a vigorar com a seguinte redgeo:
Art. 21 — 0 Presidente e o Vice-Presidente da Caixa Escolar serao,
respectivamente, o Diretor e o Vice-Diretor da unidade escolar.
Paragrafo Cinico — Os demais membros ,da Diretoria e os membros
do Conselho Fiscal serao eleitos dentre os socios, exceto o Tesoureiro e seu
suplente, que serao eleitos entre os servidores da escola."

Papel reciclado adquirido no ambito do progratna "Reepons'abtlidade Antbiental" (Portaria n° 10.741/07).
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Art, 26- 0 art. 40 da Lei n° 3.726, de 1984, passa a vigorar com a
seguinte redacao:
"Art. 40 - As eleicoes a que se refere o paragrafo Onico do art. 21
sera'o realizadas nos Oltimos quirize dias que antecederem ao termino dos
,

mandatos vigentes.". ,
Art 27 - 0 art. 48 da Lei n° 3.726, de 1984, passa a vigorar com a
seguinte redacao, bem como ficam acrescidos a referida norma os arts. 58-A e 58.
B:
"Art. 48 - Os recursos financeiros da Caixa Escolar sera'o
depositados em conta a ser mantida em estabelecimento bancario indicado pela
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA que tambam indicara a melhor
aplicacao dos recursos, bem comp estabelecera as regras para• saques e use de
cartoes.
Paragrafo Calico - Os recursos remanescentes nas contas bancarias
das Caixas Escolares ap6s o encerramento de cada exercicio serao:
I - repactuados e abatidos dos futuros repasses quando
corresponderem a saldo de repasse; II - devolvidos conforme normas da SMFA para a Conta Unica do
Poder Executivo municipal ao final de cada exercicio, caso correspondam a
rendimentos financeiros das aplicacoes dos recursos depositados.
(...)
Art. 58-A

Fica autorizada a cessao de servidor .ocupante da

funcao *Ilea gratificada de Gestor -Administrativo e Financeiro Escolar
Caixas Escolares, com onus para o Poder Executivo rhunicipal.

Papel Mciclado adquirido no dnibito do programa Responsabilidade Ambiental" (Portaria I0.41107).
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Art. 58-8 — As caixas escolares ficam autorizadas a ressarcir as
despesas do servidor ou empregado pdblico realizadas no ambito dos programas
educacionais, nos terrnos de Portaria do dirigente da Secretaria Municipal de
Educack.".
Art. 28 — 0 caput e os §§ 1° e 2° do art. 3 da Lei n° 9.815, de 18 de •
janeiro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redaok:
"Art. 3° — Rica instituido 0 Abono de Estfmulo a Fixack Profissional,
a ser pago uma vez ao final de cada semestre aos servidores e empregados
pdblicos ocupantes dos cargos e empregos pdblicos de Professor para a Educack
Infantil, de Pedagogo, de Tecnico Superior de Educacao nas funcoes de
Supervisor PedagOgico 6u Orientaclor Educacional, de Professor Municipal, de
Bibliotecario Escolar, de Assistente Administrativo Educacional e de Auxiliar ‘de
Escola, em efetivo exercfcio das atribuicoes dos seus cargos e empregos_
nas Escofas Municipais e Escolas Municipais de Educacao Infantil — Emeis —
conforme criterios a serem definidos em portaria do Secretario Municipal de
Educacdo e do Secretario Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao.
§ 1° — Os valores relativos ao Abono de Estimulo' a Fixacao
Profissional de que trata o capuf sera° pagos conforme o grau de dificuldade de.
fixack profissional, a ser atilt:101d° a cada Escola Municipal e Emei, conforme
regulamentack propria, limitadas a deipor cent° do total-de escolas e Erneis tla
Rede Municipal de Educack.
§ 2° — Os valores de que trata o § 1 corresponderao ao minim° de
dez por cento e ao mkimo de cinquenta por cento do vencimento-base inicial do.
cargo efetiVo detido pelo servidor ou empregado public°, conforme criterios a
serem definidos em regulamento PrOprio.n.
Art. 29 — 0 art. 1° da Lei n° 5.796, de 10 de outubro de 1990, passa a
vigorar com seguinte redacao:
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"Art. 1 — A escolha dos Diretores e Vice-Diretores das Escolas
Municipals e das Escolas Municipais de Educacao Infantil — Emeis — da Rede
Municipal de Educacao sera feita em eleicao direta e secreta, com a participacao
de todos os segmentos da comunidade escolar.
Paragrafo unico — As eleicoes °coifed° ate a primeira semana de
dezembro do ano em que findarem os mandatos em curso..".
Ark. 30 — 0 § 3° do art 2° da Lei n° 5.796, de 1990, passa a vigorar
corn seguinte redacao:
"Art. 2° (...)
§ 3° — 0 mandato do Diretor e do Vice-Diretor eleitos sera de tres
anos, permitida uma unica reconduciao consecutiva, ainda que na chapa o servidor
ocupe posiciao distinta daquela ocupada no mandato imediatamente anterior."
Art. 31 — 0 art. 5° da Lei n° 5.796, de 1990, passa a vigorar corn a
seguinte redacao:
"Art. 5° Poderao candidatar-se:
— ao cargo cOrnissionado -de Diretor de Escola Municipal ou
funcao pUblica comissionada de Vice-Diretor de Escola Municipal, os ocupantes
dos cargos piblicos efetivos de Professor Municipal a de Pedagogo;
II — ao cargo comissionado de Diretor de Emei ou a funcao pUblica
comissionada de Vice-Diretor de Emei, nos termos do regulamento, os ocupantes
dos cargos pUblicos efetivos de:
, a) Professor para a Educacaolnfantil;
b) Pedagogo.
§ 1° — Nas cscolas municipais que possum atendimento exclusivo
de Educacao Infantil ate a publicacao desta lei, o Professor Municipal nelas lotado
ate 31-de dezembro de 2004 tambem poded ocupar os cargos e funcoes de que
trata o inciso II do caput.
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§ 2 — Para candidatar-se aos cargos previstos nos incisos I e II do
caput, o servictor devera estar em efetivo exercicio na Escola Municipal ou Emei,
em que pretende candidatar-se, a partir de 1° de marco do ano em que ocorrer a
eleicao.".
Art. 32 0 § 6° do art. 90 da Lei n° 11.065, de 1 de agosto de
2017, passa a vigorar corn a seguinte recta*:
"Art. 90 (...)
§ 6° — A gratificacao de complementacao de jornada a que se refere
o § 1 deste artigo correspondera ao valor de 80% (oitenta por cento) do
respectivo vencimento de urn cargo efetivo cuja jomada diaria seja seis horas,
desde que compativel corn o Institut° da extensao de jornada ou similar, para o
servidor em exercicio nos cargos -a que se refere o quadro A do Anexo VII,
observado o disposto no art 90-A.".
Art. 33 — A Lei n° 11.065, de 2017, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 90-A:
"Art. 90-A — 0 servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de
Professor Municipal, Professor para a Educagad Infantil a Pedagogo em exercicio
de cargo em comissao ou funcao ptiblica no ambito da Secretaria Municipal de
Educacao podera optar:
I — pela remuneracao do cargo de,provimento efetivo;
II — pela remuneragao do cargo de provimento em comissa0;
III — pela remuneragao de seu cargo efetivo, acrescida do valor
relativo a GratifiCagao de Dedic,agao Exclusiva — GDE — do cargo em comissao e
da parcela-de extensao de jornada instituida no § 1° do art. 4° da Lei n° 7.577, de
21 de setembro de 1998, correspondente a 4h 30min (quatro horas e trinta
minutos);
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IV — pela remuneracdo dos respectivos cargos efetivos, quando
detentor de dois vinculos constitucionalmente permitidoi, acrescida da
Gratificacao de Dedicacao Exclusiva.
Paragrafo unico — Nas hipoteses a que se refere este artigo, o
,

servidor devera cumprir a jornada do cargo de provimento em comissao.".
Art. 34 r 0 quadro A do Anexo III da Lei n° 11.065, de 2017, passa a
vigorar conforme o Anexo IV.
Art. 35 — 0 quack) A do Anexo VII da Lei n° 11.065, de 2017, passa a
vigorar conforme o Anexo V.
Art 36 — Aos Diretores e Vice-Diretores de Estabelecimento de
Ensino nomeados em 30 de dezembro de 2017, fica assegurada. a Gratificack de
Dedicacao -Exclusiva estabelecida naquela data, sujeita a reajustes durante o
tried° para o qual foram eleitos.
Art. 37 — A linha do Anexo I da Lei n° 8.690, de 19 de novembro de
2003, referente ao cargo de Analista de Polfticas Publicas, passa vigorar
conforme Anexo
Art. 38 - 0 inciso V do § 2° do art. 159 da Lei n° 7.169, de 30 de
agosto de 1996, passa a vigorar com a seguinte redacao, e fica acrescido ao
referido artigo o seguinte § 5°:
•

"Art. 159 — (...)
§ 2° — (...)
V — nas hipoteses em que o gozo da licenca por assiduidade do
servidor public° efetivo ocupante do cargo de Professor Municipal 'ou Professor
para a Educacdo Infantil em efetivo exercicio nas unidades escolares;
(...)
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§ 5° — 0 servidor pCiblico ocupante de cargo de provimento efetivo
ern exercicio de cargo de provimentoem comissao podera fazer jus ao pagamento.
em especie a que se refere o § 2°, tendo como base de calculo o vencimento
basic() e as vantagens de carater permanentp do seu cargo efetivo.".

An. 39 — 0 art. 39 da Lei ti° 11.080, de 30 de novembro de 2017,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3°:
"Art. 39 — ( )
§ 3° — 0 servidor public° ocupante de cargo de provimento efetivo
em exercicio de cargo de provimento em,comissao podera fazer jus ao pagamento
especie a que se refere o caput, tendo como base de calculo o vencimento
basic° e as vant4enside carter permanente do seu cargo efetivo."..
.

-

Art. 40 — 0 servidor ocupante de cargo public° de Professor para a
Educacao Infantil que comprovar a conctusao de curso de graduacao superior,
que nao tenha sido contemplado com a progressao por escolaridade referente a
essa titulacao, sera posicionado quatro &els acima do seu posicionament6 atual,
ainda que o referido curso tenha sido apresentado para o seu ingress° no cargo.
Paragrafo (mica — Para servidor ocupante do cargo publico de
Professor para a Educacao/Infantil que, na data de inicio 'da vigencia desta lei, ja
tenha sido contemplado corn a progressao- por escolaridade decorrente de curso
superior, prevalecerao as seguintes regras:
I o seu posicionamento atual sera acrescidos .de dois niveis na
tabela de vencimentos-base;
II — o servidor podera obter dois niveis adicionais relativos
progressao por escolaridade, mediante a apresentacao de titulos de escolaridade
nos termos estipulados no art. 9° da Lei n° 7.235, de 1996, e no art. 6° da Lei n°
7.969, de 31 de marco de 2000; podendo, excepcionalmente, extrapolar o limite
previsto no § 1° do art. 9° da Lei n° 7.235, de 1996.
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Art. 41 — A escolaridade'minima exigida para o ingresso no cargo de
Professor para a Educe* Infantil sera o ensino superior completo, nos termos,,
definidos pelo Ministerio da Educacao — MEC —, ficando alterada a habilitack
minima constante do item 5-do Anexo II da Lei n° 7.235, de 1996:
"HABILITACAO MINIMA: ensino superior completo que habilite para
o exercicio do magisterio na Educartao Infantil, conforme especificacao constante
em Edital.".
Paragrafo 6110 — No ato do ingresso, o servidor a que se refere o

caput sera posicionado no nivel 5 da tabela de vencimentos-base dos cargos
efetivos do quadro especial da Educe*, constante do Anexo IV da Lei n° 7.235,
de 1996.
Art. 42 A Tabela de Vencimentos do Cargo de Professor para a
Educacao Infantil constante do Anexo IV da Lei n° 7.235, de 1996, passa a vigorar
conforme Anexo VII,
Art 43 — Ficam alterados o caput, o § 2° e o inciso ll do § 2° do art.
1° da Lei n° 10.523, de 24 de agosto de 2012, bem como passa o referido amigo a
vigorar acrescido do seguinte § 5°:
"Art. 1° — Fica criada a fun* *lice gratificada de. Gestor
Administrativo e Financeiro Escolar, integrante do quadro especial da Setretaria
Municipal de Educe*, provide por ato de Iivre nomeacao e exoneracao do
Prefeito, a ser exercida nos estabelecimentos municipals de ensino por servidores
publicos municipais que atendam ao seguinte:
(..)
§ 2° — 0 Gestor Adininistrativo e Financeiro Escolar, subordinado ao
Diretor do estabelecimento de ensino a que se vincular a referida funck
tett as seguintes atribuicOes:
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- II — atuar na gestao dos recursos financeiros alocados no
estabelecimento de -ensino, por meio da gestao de suas respectivas caixas
escolares;
(..)
§ 5° — Fica autorizado, nos termos desta lei, a prestacao de servicos
para a Caixa Escolar do estabelecimonto de ensino em que o servidor estiver em
exercfcio, corn onus exciusivo para o Municfpio de Belo Horizonte de todos os

vencimento, direitos e garantias inerentes ao servidor;".
,Art. 44 — Para atender ao disposto nesta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a adaptar wits instrumentos de ptanejamento financeiro e, nos termos
dos arts. 40 a 43, 45 e 46 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de maw de 1964, abrir
credito adicional no valor de R$102.625.004,62 (cento.e dois milttes, seiscentos e
vinte e cinco mile quatro reais e sessenta e dois centavos) ao orgamento corrente,
bem como reabri-lo pelo seu saldo-para o exercfcio seguinte.
Art. 45 — Ficam revogados:
1— os arts. 22, 39, 50, 51, 52 e 53,da Lei n° 3.726, de 20 de margo de
1984;
II — o item 2 do grupo de cargos de provimento efetivo e os itens 1 a
5 do grupo de cargos de provimento em comissao e funcao publica da area de
Educagao da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, constantes do Anexo II da Lei
n° 7.235, de 1996;
III — o caput do art. i° da Lei n° 8.679, de 11 de novembro de 2003.
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Art. 46

-

Esta lei entra em vigor no dia 1 do mes subsequente

data de sua publicacad, com exc,ecao dos art 32 e 33 que ludo efeitos retroativos
a 1 ° de setembro de 2017.
Belo Horizonte, 08 de agoSto de 2018.
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ANEXO I (a que se refere o § 1° do art. 19 desta Lei)
Tabela de Vencimentos do Cargo de Bibliotecario Escolar

Nivel

7

'

10
11
12
13
14
15

'

(40 horas)
2.511,99
2.637,58
2.769,46
2.907,94
3.053,33
3.206,00
3.366,30
3.534,62
3.711,35
3.896,91
4.091,76
4.296,35
4.511,16
4.736,72
4.973,56

Pleno

Bibliotecario Escolar
Valores (ern RS)

'

'

-

(30-haras)
1.716,72
L802,56
1.892,69
1.987,32
2.686,69
2.191,02
2.300,58
2.415,60
2.536,38
2.663,20
2.'796,36
2.936,18
3.082,99
3.237,14
3.399,00

,

-

.

(40 horas)
4.231,21
4.442,77
4.664,91
4.898,15
,5.143,06
5.400,21
5.670,22
5.953,73
6.251,42
6.563,99
6.892,19
7.236,80
7.598,64
7.978,57
8.377,50

Senior

s

.

,

(30 horas)
2.891,67
3.036,25
3.188,06
3.347,46
3.514,84
3.690,58
3.875,11
4.068,86
4.272,31
4.485,92
4.710,22
4.945,73
5.193,02
5.452,67
5.725,30
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ANEXO
(a que se ref ere o § 3° do art. 21 desta Lei)
Tabela de Vencimentos do Cargo de Assistente Adrninistrativo Educacional

N Niel
•
1
2
3
4
5
6
7
,
8
910
11
12
_
13
14
15

Assistente
Assistente
Administrativo
Administrativo
Educacional (40
Educacional (30 horas)
hoias)
Valores (em R$)
1.358,83
1..811,77
1 .426,77
1.902,36
t498,11
1.997,48
1.573,02
2.097,36
11.651,67
2.202,22
11.734,25
2.312,33
1.820,96
2.427,95
1 .912,01
2.549,35
2.007,61.
2.676,82
2.107,99
2.810,66
2.213,39
2.951 19
2.324,06
3.098,75
2.440,26
3.253,69
2.562,28
3.416,37
2.690,39
3.587,19
.
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ANEXO III
(a que se refere o art. 23 desta Lei)
"ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DA AREA DE EDUCAcA0 DA
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
CARGOS
1. Professor Municipal

.

N° DE CARGOS
12.100

•
.

2. Assistente Administrativo Educacional

1.750

3. Auxiliar de Escola

1.600

4. Tecnico Superior de Educacao

460

,5. Professor para a Educagao Infant!

6.900

6. Biblibtecario'Escolar
415

Pleno: 380
Senior: 35
.

TOTAL

23.225
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ANEXO IV
(a que se refere o art. 34 desta Leif
"ANEXO III
Cargos dos Quadros Especificos das Secretarias,Municipais de Educacao, de
Assistencia Social, Seguranca Alimentar e Cidadania, de SaUde e de Seguranca e
Prevencao
A — Secretaria Municipal de Educaclo
Quantidade

Cargo F'Ublico em Comissao ,

de Vagas

.

Secretario Escolar I

180

Secretario Escolarr II

200

Vice-Diretor de Escola Municipal I

•

Vice-Diretor de Escola Municipal II
Vice-Diretor de Escola Municipal III

200

Vice-Diretor de Escola Municipal IV
Vice-Diretor de Escola Municipal V
Diretor de Escola Municipal I
Diretor de Escola Municipal II
200

Diretor de Escola Municipal III
Diretor de Escola Municipal IV

‘ c

Diretor de EsCola Municipal V
Vice-Diretor de EMEI I
Vice-Diretor de EMEI II
Vice-Diretor de EMEI III
Vice-Diretor de EMEI IV

180
•
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Vice-Diretor de EMEI V
Diretor de EMEI I
Diretor de EMEI II
Diretor de EMEI III

180

Diretor de EMEI IV
Diretor de EMEI V
Coordenador Pedagogic° Gera! I

180

_

Coordenador Pedagogic° Geral II

200

Diretor de Centro de Aperfeicoamento Prof issional da
Educicao
Vice-Diretor de Centro de Aperfeicoamento

Profissional

Educacao
Coordenador de Projetos Especiais da Educe*
Total Geral de Cargos bomissionados da Area da Educe*

1.531
if
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ANEXO V
(a clue se refere o art, 35 desta Lei)
"ANEXO VII
Remuneragao dos cargos dos Quadros Especificos
A — Secretaria Municipal de Educ,artao
_ GratificagaO
Cargo PtiblIco em Comissao

Vencimentrk

de Dedicaciio

Remimerectio

Base (em RS)

Exclusive (em

Total (em RS)

RS)
Secretario Escolar I

1.130,61

493,60

- 1.624,30

Secretario Escolar II

1.159,21

771,03

1.930,24

Vice-Diretor de Escola Municipal I

2.588,09

1.714,21

4.302,30

Vice-Diretor de Escoli Municipah II

2.691,62

1.971,34

4.662,96

Vice-Diretor de Escola Municipal III

2.795,16

2.228,48

5.023,64

Vice-Diretor de Escola Municipal IV .

2.902,03

2.485,60 .

5.387,63

Vice-Diretor de Escola Municipal V

3.008,89

2.742,74

5.751,63

Diretor de Escola Municipal I

2.795,15

2.057,06

4.852,21

Diretor de Escola Municipal II'

_2.902,03

2.314,18

5.216,21

3.008,89

2.571,32

5.580,21

Diretor de Escola Municipal IV
i
Diretor de Escola Municipal V

3.145,61

2.828,45

5:974,06

3.282,37 -

3.085,58

6.367,95

Diretor de EMEI I

2.588,09

1.714,21

4.302,30

Diretor de EMEI II

2.691,62

1.971,34

4.662,96

Diretor de EMEI III

2.795,16

2228,48

5.023,64

• Diretor de EMEI IV

2.898,71

2.485,61

5.384,32

Diretor de EMEI V

3.002,26

2.742,74

5.745,00

Vice-Diretor de EMEI I

2.476,28

1.230,36

3.706,64

Vice-Diretor de EMEI II

2.578,81

1.486,69

- 4.065,50

. Vice-Diretor di EMEI III

2.681,34

1.743,01

4.424,35

Vice-Diretor de EMEI IV

2.783,87

1.999,34

' 4.1'83,21

Vice-Diretor de EMEI V

2,886,40

2.255,67

5.142,07

Diretor de Escola Municipal III

_
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710,61

3.1E36,90

947,48

3.601,06

3.282,36

3.085,58

6.367,94

3.008,89,

2.742,74

Coordenador Pedag6gico Geral I

2.476,28

Coordenador Pedag6gico Geral II

2.653,57

Diretor de Centro de Aperfeig6amento Profissional
da Educagao
Vice-Diretot de Centro de Aperfeigoamento
Profissional da Educe*
Coordenador de Projetos Especiais da Educagao

.

5.751,63
.

1.842,78

1.842,78

3.685,56

ANEXO VI
(a que se refere o art. 37.desta Lei)
"ANEXO I
CARGOS DA AREA DE IVIDADES DE ADMINIS.TRACAO GERAL DA
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
Cargos
Analista de Politicas Pub!ices

Numeros
cargos
1.044

de

ANEXO VII
(a que se refere 6 art. 42 desta Lei),
"ANEXO IV

,

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DO QUADRO
ESPECIAL DA EDUCAQA0
(...)
PROFESSOR PARA A EDUCAcA0
I NFANTI L
NIVEL

Valores em R$

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 • 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1.451,93
1.524;52
1.600,75
1.680,79
1.764,83
1.853,07
1.945,72
2.043,01
2.145,16
2.252,42
2.365,04
2.483,29
2.607,45
2.737,83
2.874,72
3.018,45
3.169,38
3.327,84
3.494,24
3.668,95
3.852,40
4.045,02
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