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MENSAGEM N° 0016, DE 08 DE ABRIL DE 2022.

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para, nos termos do art. 83, incisos l
e XI, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza, submeter à apreciação dessa Augusta Casa
Legislativa o presente Projeto de Lei Complementar, em anexo, que "Dispõe sobre a criação de
cargos de provimento efetivo de Professor no quadro de pessoal do Município de Fortaleza e dá
outras providências".

O Plano Nacional de Educação - PNE, Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014,
apresenta como diretriz a universalização do atendimento escolar, a superação das
desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas
as formas de discriminação, a melhoria da qualidade da educação, a formação para o trabalho e
para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade,
dentre outras.

Nesse sentido, a Política Educacional da Secretaria Municipal da Educação (SME)
tem como meta ampliar e melhorar o atendimento educacional, garantindo às crianças o acesso
à escola, bem como sua permanência nesta e a efetiva aprendizagem. Por esta razão, o Plano
Municipal de Educação - PME, Lei n° 10.371 de 24 de junho de 2015, traz diretrizes, objetivos,
metas e ações educacionais pautados, principalmente, na qualidade da educação e na inclusão
social.

Ademais, convém salientar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
LDB n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece que seja de responsabilidade dos
municípios oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino
fundamental.

Portanto, a Secretaria Municipal da Educação assume o papel de promover e
garantir a Educação no município de Fortaleza, além de providenciar toda a logística e estrutura
física das escolas municipais para atender o corpo discente, com o aumento da matrícula ao
longo dos anos e a estimativa crescente até o ano de 2024.

Outrossim, compete à Secretaria Municipal da Educação prover os recursos
humanos necessários ao efetivo desempenho das atividades pedagógicas e administrativas dos
ambientes de atendimento às crianças e jovens, conforme previsto pela Resolução n° 001/2009

no Cap. l, art. 1°, que estabelece ado Conselho Municipal de Educação de Fortaleza,
organização e estrutura do ensino fundamental.

Ainda, convém destacar a existência de carências definitivas, que geram transtorno
dentro da escola, em função dos afastamentos legais, falecimentos, aposentadorias, demissões
e exonerações, ocupadas temporariamente por professores substitutos até a realização de
concurso público.

AO EXMO SR.
VEREADOR ANTÓNIO HENRIQUE DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
NESTA

;ÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Funcionário
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Desta feita, a Secretaria Municipal da Educação, diante das considerações
supramencionadas, demonstra que a Rede Municipal de Ensino apresenta carência de
professores em virtude do crescimento do número de matrículas, bem como Do crescimento do
número de equipamentos inaugurados e a inaugurar, pelo que manifesta-se pela realização de
Concurso Público para suprimento das carências efetivas da Rede Municipal de Ensino.

Portanto, como etapa imprescindível para a realização do Concurso Público, faz-se
mister a criação dos cargos efetivos, por meio de Lei Complementar, a ser aprovada pela
Câmara Municipal de Fortaleza, cujo quantitativo mensurado para o concurso é de 944
(novecentos e quarenta e quatro) cargos efetivos de Professor, Área Específica, e de 1056 (mil e
cinquenta e seis) cargos efetivos de Professor Pedagogo, totalizando 2.000 (dois mil) cargos

Diante do exposto, submeto o presente Projeto de Lei Complementar, em REGIME
PE URGÊNCIA, à análise dessa Egrégia Casa Parlamentar, dirigida por Vossa Excelência, cujo
espírito público é repetido por todos os seus Dignos ParesT na certeza de que os elevados
interesses da sociedade fortalezense prevalecerão e se materializarão na aprovação do que ora N

se propõe.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos 08 dias do mês de abril de 2022.
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José Sarto Nogueira Moreira
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA g
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0 0 1 9 / 2 0 2 2
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° , DE DE DE 2022.

Dispõe sobre a criação de cargos de
provimento efetivo de Professor no quadro
de pessoal do Município de Fortaleza, e dá
outras providências.

O PREFEITO DE FORTALEZA. Faço saber que a Câmara Municipal de Fortaleza decretou e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar;

Art. 1° Ficam criados no quadro de pessoal do Município de Fortaleza o quantitativo de 2.000
(dois mil) cargos de provimento efetivo de Professor, conforme previsto no Anexo Único desta
Lei Complementar.
Parágrafo único. Os cargos de que trata o Anexo Único desta Lei Complementar passam a
integrar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Município de Fortaleza para n Ambiente rio r j

F<ípí^i,T|jriaílp F HiH',a,gíi.o, r.tsjiiiiídi) pela Lei (Ji-dináiia if 9.24y, de IO cie julho 'de 200 í, e suas
alterações, e ficarão submetidos ao regime jurídico previsto no Estatuto dos Servidores do p
Município de Fortaleza (Lei Ordinária n° 6.794/1990). S

o
D)

Art. 2° Os cargos de que trata o art. 1° desta Lei Complementar serão providos mediante prévia
aprovação em concurso público, de acordo com o Estatuto dos Servidores do Município de
Fortaleza (Lei Ordinária n° 6.794/1990) e o Estatuto do Magistério do Município de Fortaleza (Lei £
n° 5.895, de 13 de novembro de 1984), a fim de suprir as necessidades institucionais,
respeitando o quantitativo da lotação global do quadro de pessoal, bem como a respectiva
previsão orçamentaria.
§1° O provimento dos cargos a que se refere esta Lei Complementar dar-se-á sempre no padrão
de vencimento inicial da carreira.
§2° Os cargos referidos nesta Lei Complementar deverão ter suas atribuições, os requisitos para
investidura, a exigência de formação especializada, bem como a escolaridade e os critérios
classificatórios e eliminatórios definidos no instrumento regulador do concurso público.
§3° Os candidatos aprovados e investidos rios cargos criados por esta Lei Complementar não
poderão ter lotação diversa de sala de aula, bem como serem cedidos ou colocados à g t
disposição, tampouco nomeados para cargo em comissão durante 5 (cinco) anos, a contar da
data de ingresso mediante prévia aprovação em concurso público.
§4° Considera-se sala de aula, para fins do §3° deste artigo, os ambientes convencionais, além ^ >
de laboratórios, bibliotecas, sala de atendimento educacional espenali/ado, rte<?rte qiw
exercidas pelu professor: •§ g
I - as atividades de coordenação pedagógica, inclusive de creche;
II - as atividades de assessoramento pedagógico;
III - as atividades de projetos especiais integrados ao projeto pedagógico.

è 8.
_tg ço^

Art. 3° Competirá à Secretaria Municipal da Educação (SME) adotar as providências cabíveis ;°>'|
para integração do servidor admitido, por meio de treinamento introdutório, dando-lhe o |
conhecimento do ambiente de trabalho, direitos e deveres, formas de promoção e de S y
progressão. % l

O O)

Art. 4° A jornada de trabalho dos servidores ocupantes dos cargos de que trata esta Lei | °
Complementar fica estabelecida em 200 (duzentas) horas mensais efetivamente trabalhadas,
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exclusivamente no período diurno (manhã e tarde), com remuneração regida pela Lei Ordinária
n° 9.249, de 10 de julho de 2007, e suas alterações.

Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta das dotações
orçamentarias próprias da Secretaria Municipal da Educação (SME).

Art. 6° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, aos dias do mês de de 2022.

José Sarto Nogueira Moreira
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA
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ANEXO ÚNICO, A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N°

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -SMt

12022

NOMENCALTURA DO CARGO

Professor Pedagogo

Professor Área Específica

QUANTIDADE DE CARGOS

1056

944

CARGA HORÁRIA MENSAL

200

200
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Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número ZVX3TURZ

Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ee.gov.br/validar/documento, informe o malote 1286574 e código ZVX3TURZ
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