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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  Nº    /2020 

 

“Cria a função gratificada de Coordenador de 
Secretaria, modificando o artigo 12, do Projeto de 
Lei Complementar n.º 58/2019 (que estabelece 
diretrizes para a oferta de Educação em Tempo 
Integral nas Escolas Públicas Estaduais e dá outras 
providências).” 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º O Art. 12 da Lei Complementar n.º 928/2019 passa a vigorar acrescido do inciso IV, com a 
seguinte redação: 

“Art. 12 (...) 

IV - Coordenador de Secretaria Escolar.” 

Art. 2.º Acresce ainda ao Art. 12 o § 9º e incisos I, II, III, IV e V, com a seguinte redação: 

“Artigo 12 (...) 

“§ 9º São atribuições do Coordenador de Secretaria Escolar: 

I - programar, com seus auxiliares, a atividades de secretaria, administrativas e financeiras, 
responsabilizando-se pela execução; 

II - coordenar, organizar e responder pelo expediente geral da Secretaria em tarefas como computar e 
classificar dados referentes à organização da escola; 

III - comunicar à equipe pedagógica os casos de estudantes que necessitam regularizar sua vida escolar 
no que se refere à falta de documentação, às lacunas curriculares, à necessidade de adaptação e a 
outros aspectos pertinentes, observados os prazos estabelecidos pela legislação em vigor; coordenar, 
com os auxiliares a organização e atualização dos registros de aproveitamento e frequência dos alunos; 

IV - coordenar a organização e a efetivação da matrícula dos estudantes e providenciar, com os 
auxiliares, a expedição de declarações, transferências e certificados; 

V - monitorar, com os auxiliares, sistematicamente, os serviços de alimentação quanto às exigências 
sanitárias, qualidade, padrões nutricionais e organização na distribuição do alimento, considerando as 
especificidades da unidade escolar e o número de matrículas atualizado;” 

Art. 3º O Art. 12, inciso III e § 8º passam a ter as seguintes redações: 

“Art. 12 (...) 
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“III - coordenação administrativo e financeiro;” 

(...) 

“§ 8º São atribuições do Coordenador administrativo financeiro:” 

Art. 4º No Artigo 12, § 8º serão suprimidos os I, IV, V, VI e VI e renumerando os demais da seguinte 
forma: 

“I-  Articular, com o Diretor Escolar e a comunidade escolar, a elaboração do Plano de Aplicação 
Financeira dos recursos recebidos e verificar sua inserção no sistema de acompanhamento para a 
efetivação de prestação de contas e acompanhar a elaboração e a execução dos projetos e programas 
federais e estaduais, para a sua efetivação dentro da escola; 

II - participar da contratação de prestadores de serviços, em suporte ao Diretor de Escola, previsto no 
Plano de Aplicação Financeira, após cotação, de acordo com os recursos recebidos e as Diretrizes da 
SEDU; 

III - executar, como etapas contínuas do trabalho pedagógico, o planejamento, a execução, a checagem 
e a avaliação das ações previstas na rotina de atividades de secretaria, administrativas financeiras além 
de encaminhar à Direção Escolar sugestões para melhorar o andamento da escola e comunicar análises 
de situações que estejam prejudicando estudantes ou professores;   

IV - supervisionar, com os auxiliares, as condições de manutenção, de higiene, de segurança e de 
limpeza da unidade escolar; 

V - responsabilizar-se junto ao Diretor Escolar pela execução dos recursos financeiros de acordo com o 
planejamento  do Plano de Aplicação Financeira, elaborado juntamente com a Direção Escolar e o 
Conselho de escola; 

VI - acompanhar a prestação de contas, juntamente com o Diretor Escolar de todos os recursos 
recebidos, dentro do prazo legal, mantendo uma cópia no mural da escola, em local visível e de fácil 
acesso para garantir o princípio da publicidade; 

VII - fiscalizar, com os auxiliares, a execução dos serviços de limpeza, vigilância, obras de ampliação e 
pequenos reparos nas dependências e espaços de circulação, de todos os servidores administrativos e 
prestadores de serviço lotados na unidade escolar que tenham esta incumbência; 

VIII - fiscalizar, com os auxiliares, a entrada e a saída de materiais, móveis e utensílios, comunicando à 
Direção Escolar qualquer irregularidade observada; e 

IX - exercer, no âmbito de sua competência, outras atribuições determinadas pela Direção Escolar. “ 

Art. 5.º Altera o ANEXO ÚNICO da Lei Complementar N.º 928/2019 acrescendo função gratificada de 
Coordenador de Secretaria: 

 

O ANEXO ÚNICO  

Criação de Funções Gratificadas, a que se refere o § 2º do artigo 12 
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Funções Gratificadas a que se refere o § 2º do art. 12 

 

FUNÇÃO GRATIFICADA 

REF. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

Direção Escolar de Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio de 
Educação em tempo integral. 

FGDE-01 64 3.589,12 2.986.147,84 

Coordenador Pedagógico de Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio de Educação em tempo 
integral. 

FGCP-01 64 2.153,47 1.653.864,96 

Coordenador Administrativo e 
Financeiro de Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio de 
Educação em tempo integral. 

FGCA-01 64 2.153,47 1.653.864,96 

Coordenador de Secretaria Escolar 
de Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio de Educação 
em tempo integral. 

FGCS-01 64 1.150,00 883.200,00 

TOTAL 256 R$ 9.046,06 R$ 
7.177.077,76 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a primeiro 
de janeiro de 2020. 

 

Sala das Sessões - ES, 22 de janeiro de 2020. 

 

VANDINHO LEITE 

DEPUTADO ESTADUAL PSDB/ES 
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JUSTIFICATIVA 

 

O objetivo da criação da função gratificada de Coordenador de Secretaria tem escopo  de diversas 
matizes, as quais delinearei de forma pormenorizada. 

Em primeiro lugar visa a gratificar aqueles que exercem diversas atividades escolares de extrema 
relevância em aspectos macros como captação de dados, monitoramento de alunos, da qualidade da 
alimentação etc, razão pela qual devem receber melhor remuneração por tanto, tratando-se de 
necessária retribuição pelo labor despendido. 

Segundo aspecto é o de tentar salvar um projeto exitoso de Estado, visto que a divisão administrativa 
pela Lei Complementar n.º 799 de 12 de junho de 2015, que criou a Escola Viva, foi um dos ingredientes 
para colocar a Educação Capixaba em seu ápice na história recente do País e ao contrário do que o 
governo tenta fazer, descontinuando um projeto vencedor, deveria ser na verdade ampliado. 

Assim, a criação do cargo de Coordenador de Secretaria se faz imperioso como medida de justiça pelas 
atribuições realizadas pelos Servidores destacados, como princípio da eficiência administrativa, nos 
moldes da Carta da República 

Por estas razões, conto com o apoio dos meus nobres pares para a criação desta função gratificada no 
âmbito das escolas de tempo integral como medida necessária e efetiva para o fortalecimento como um 
todo da Educação de nosso Estado, pois não se pode regredir nesta sensível área. 
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