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LEI N.º 1215/14, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.

“Altera a Lei nº 931/09, de 07 de abril de 2009, e dá
outras providências.”

Faço saber que a Câmara Municipal de
Queimados APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o art. 2º da Lei nº 931/09, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 2º - Os valores da remuneração para o
exercício das Funções de Confiança do Magistério estão
fixados no anexo da presente Lei.

§ 1º - Para classificação das escolas e fixação da
correspondente gratificação especificada no caput deste
artigo, será considerado o quantitativo de alunos
matriculados na unidade escolar, segundo apurado no
Censo Escolar (INEP) no ano imediatamente anterior ao
do pleito eleitoral para escolha e nomeação do Diretor da
Escola.

§ 2º - Fica estabelecido, em caráter de
excepcionalidade ao critério fixado no parágrafo anterior,
que a Escola Municipal Metodista de Queimados e seu
anexo (Teatro Escola Professora Marlice Margarida
Ferreira da Cunha) se enquadram no Nível I de
classificação das escolas, independente do quantitativo
de alunos apontado no Censo Escolar.

§ 3º - A remuneração dos ocupantes das referidas
funções é fixada sem prejuízo da remuneração decorrente
da investidura do cargo efetivo, quando for o caso.”

Art. 2º - Fica alterado o Anexo da Lei nº 931/09, conforme o anexo desta
Lei.

Art. 3º - Os valores fixados no anexo desta lei terão seus efeitos
retroagidos à 1º de agosto de 2014.



Art. 4º - A partir de 1º de janeiro de 2015 serão implementados os novos
valores das respectivas funções.

Art. 5º - A diferença de valores relativa ao período de agosto de 2014 a
dezembro de 2014 será pago em 05 (cinco) parcelas iguais, a contar de
fevereiro de 2015.

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta
do orçamento vigente em época própria.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

MAX RODRIGUES LEMOS
P R E F E I T O

ANEXO

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO SÍMBOLO VALOR
Direitor de Escola – Nível I – acima de 1.001 alunos FCM 1 R$ 2.253,31
Direitor de Escola – Nível II – de 601 a 1000 alunos FCM 2 R$ 1.877,76
Direitor de Escola – Nível III – de 301 a 600 alunos FCM 3 R$ 1.564,00
Direitor de Escola – Nível IV – de 1 a 300 alunos FCM 4 R$ 1.304,00


