PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Estado do Maranhão

C.N.P.J. N°. 06.217.954/0001-37

Gabinete do prefeito
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Revoga o teor do parágrafo
único do Artigo 16 da Lei

Municipal

n°

655/12

e

dá

outras providência.

Art. 1o. Fica revogado o teor do parágrafo único do artigo 16 da Lei 655/12.
Art. 2o. O parágrafo único do artigo 16 passará a vigorar com o seguinte texto:
"Secretaria

Municipal de

desenvolvimento

das

Educação,

atividades-fim

uma estrutura organizacional voltada ao
da

política

educacional

e

uma

estrutura

organizacional dotada de competência pedagógica, técnica e administrativa apta a
formular, implementar, apoiar e executar planos, programas e projetos educacionais

próprios do Sistema Municipal e de outros sistemas e organizações educacionais
internas e externas, bem como exercer a coordenação geral dos programas, projetos,
convênios e contratos mantidos com o Poder Público em âmbito estadual, nacional e

demais instituições, no campo do desenvolvimento educacional, visando assegurar o

direito de aprender dos alunos, e terá um Organograma Funcional, na forma do
constante no anexo 01, e compõe-se das seguintes unidades administrativas:"

1. Conselho Municipal de Educação, órgão assessor vinculado à Secretaria Municipal de

Educação, o qual exercerá autonomamente as suas funções normativas, deliberativas e
consultivas da educação e do ensino, sendo suas finalidades principais: zelar pelo

cumprimento da legislação e normas aplicáveis à educação e ao ensino; normatizar, legislar
e inspecionar as ações decorrentes do Sistema Municipal de Ensino; aprovar o anteprojeto
de lei e acompanhar a execução do Plano Municipal de Educação; assessorar o Governo

Municipal e a Secretaria de Educação na formulação de políticas e planos educacionais;
estabelecer as diretrizes da gestãodemocrática do ensino público no Município; autorizar o

funcionamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamentei do Sistema Municipal de
Ensino; estabelecer diretrizes para a valorizaçãodos profissionais da educação; estabelecer
critérios e aprovar os planos para aplicação dos recursos em educação; propor escalas de
prioridades na elaboração da proposta orçamentária da Seaetaria de Educação; expedir
resoluções e pareceres sobre questões de natureza educacional do Sistema Municipal de
Ensino; e realizarinspeções sobre a situação do ensino no Sistema Municipal;
2. Assessona Técnica, composta de 04(quatro) assessores técnicos, com a finalidade de
assessorar o Gabinete do Secretário e os órgãos que compõem a estrutura organizacional
da Seaetaria de Educação em matérias de suas áreas de competência, nas dimensões
político-pedagógica, técnico-administrativa, infraestrutura jurídica e logística, zelando pela
consecução dos objetivos institucionais, a partir da adoção de estratégias de ação voltadas

ao desenvolvimento do monitoramento e avaliação dos trabalhos em execução;
desenvolver atividades de planejamento, de desenvolvimento da administração em
articulação com as demais unidades centrais do Sistema Municipal de Ensino, no âmbito da

Seaetaria de Educação; assessorar na formulação de diretrizes e políticas para a
Educação Pública Municipal; coordenar a programação anual de forma a garantir a
consecução das metas definidas nos planos da Seaetaria; participar da realização de
estudos para definição e previsão de receita e captação de recursos; realizar estudos
técnicos indispensáveis ao gerenciamento da rede públicamunicipal de ensino; coordenar a

avaliação de desempenho dos profissionais de educação e institucional da rede pública
municipal de ensino; promover a integração entre as diversas coordenações da Seaetaria,
de forma a garantir uma única base de dados que permita a utilização comum das
informações; estimular e coordenar as parcerias com organizações governamentais e não
governamentais, visando o desenvolvimento de programas e projetos que garantam a
melhoria dos índices educacionais do Município; planejar, programar e monitorar a

implementação de projetos especiais em articulação com as coordenações da Secretaria;
fornecer subsídios as coordenações da Seaetaria quanto ao desenvolvimentode estudo e

projetos que visema melhoria da prática pedagógica;exercer atividade de natureza jurídica,
bem como elaboração de despachos, pareceres, realizar consultoria e orientações
relacionadas à Seaetaria, e outras competências correlatas;

3. Conselho de Gestão Estratégica, órgão colegiado, formado pela administraçãosupenorda
Secretaria de Educação, oom a finalidade de orientar, acompanhar e avaliar a

implementação das ações programadas e em execução, visandogarantir a efetividade dos
resultados esperados, tanto interna, quanto externamente;

4. Gabinete do (a) Secretário (a); responsável pelo planejamento e gestão da agenda
do Seaetário de Educação e das atividades afetas ao Gabinete, zelando pelo

melhor atendimento ao público e aos setores que integram a estrutura do Órgão

Gestor da educação municipal, buscando eficiência, eficácia e efetividade quanto
aos resultados esperados;

5. Secretário (a) Adjunto(a), substituto imediato do titular da Seaetaria de Educação, que

exercerá as funções de coordenação técnica e administrativa dos órgão integrantes da
estrutura organizacional, tendo como foco principal o seu pleno funcionamento articulado
ao Sistema Municipal de Ensino;

6. Gabinete do (a) Secretário (a) Adjunto, responsável pelo planejamento e gestão da

agenda e atividades do Seaetário Adjunto de Educação, zelando pelo melhor

atendimento ao público e aos setores que integram a estrutura do Órgão Gestor da
educação municipal, buscando eficiência, eficácia e efetividade quanto aos resultados
esperados;

7. Coordenação do PAR - Plano de Ações Articuladas; responsável pela coordenação
técnico-administrativa do Plano de Ações Articuladas - PAR, estruturado para cumprir

plenamente as metas estabelecidas para as várias dimensões do Plano, mobilizando meios
e recursos necessários ao seu pleno êxito, primando por uma gestão democrática e

participativa pela garantia do envolvimento pleno dos agentes sociais que participam do
planejamento e gestão do Plano;

8. Uma Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional, com capacidade para exercer,
em sintonia com a rede escolar, no contexto do Sistema Municipal de Ensino, funções de

planejamento, execução, supervisão e controle das ações educacionais e do ensino; a
orientação, supervisão e inspeção dos estabelecimentos de educação e ensino, nos
vários níveise modalidades, públicos e particulares; o apoio técnico e didático-pedagógico

para as iniciativas educacionais e de ensino, os estudos e pesquisas permanentes para a

avaliação da educação e do ensino; a assistência e o amparo ao estudante, garantindoIhe o acesso, permanência, aprendizagem e conclusão em estabelecimentos de

educação ou ensino, em atenção ao nível de sua formação, bem como de sua idade e
desenvolvimento, a qual será composta pelas seguintes seções:

a) Seção de Organização do Trabalho Pedagógico, Currículos, Programas e
Formação Docente, organizada paraplanejare geriradimensão pedagógica, buscando
o trabalho parceiro com a rede escolar em termos de organização dos seus currículos,
programas e elaboração e execuçãoda proposta pedagógica; gerarcondições paraque a
escola desenvolva seus projetos, programas e planos de trabalho na área pedagógica
com mais autonomia e efetividade; assessorar as escolas na aplicação às diretrizes gerais

que o órgão gestor deve definir quanto à organização do trabalho pedagógico, ao /

desenvolvimento da matricula e organização de registros escolares e organização do
trabalho pedagógico; o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos, a

execução do planode trabalho de cada decente e o provimento de meios de recuperação
do rendimento escolar prestar assessoria às escolas na análise e discussão das diretrizes

curriculares nacionais e desenvolver programas de formação para os profissionais que
atuam nas escolas e no Sistema de Ensino; apoiar a organização do trabalho pedagógico

em articulação com as fijnções de planejamento, avaliação educacional e produção
organizaçãoe difusão de informações e estatísticaseducacionais;

b) Seção de Desenvolvimento da Gestão Escolar, com a finalidade de assistência
técnica e assessoria às escolas para o desenvolvimento de atividades como:

organização e atualização dos registros funcionais dos servidores; conhecimento e
aplicaçãoda legislação vigenteno que concerne a distribuição do trabalho, habilitação e
funções; encaminhamento de freqüência dos servidores para efeito de pagamento;
organização das horas-atividade na jornada de trabalho dos docentes, para promover

atividades de formação continuada sem prejuízo das horas-aula estabelecidas pela

legislação; buscar implementar procedimentos de avaliação de desempenho internos à
escola, identificando suas necessidades quanto a recursos humanos e promovendo

sua análise e discussão no planejamento e implementação das políticas educacionais
do município;

c) Seção de Desenvolvimento da Educação no Campo, coma finalidade de planejar e
gerir, em conjunto com a rede escolar, a aplicação local das diretrizes nacionais,
estaduais e locais para a melhoria da qualidade da educação do campo,

compreendendocurrículos que incorporem a diversificação exigida pelas características

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela; oferta da

educação básica paraa população rural, adaptadasàs peculiaridades da vida rural e de
cada território; conteúdos curriculares e

metodologias apropriadas às reais

necessidades e interesses dos alunos da zona rural; organização escolar própria,

incluindo a adequação do calendário escolar as fases do ciclo agrícola e as condições
climáticas; adequação à natureza do trabalhona zona rural;

d) Seção de Normas, Organização, Acompanhamento, Supervisão e Inspeção
Escolar, com a finalidade de propiciar orientações gerais a todas as unidades

escolares, para que possam realizar a matricula dos alunos, organizar e controlar os

seus registros esoolares e supervisionar o preenchimento e conservação dos diários de
classe; realizar diretamente, no caso de escolas que não possuem diretor e ou

seaetário escolar, a matricula e o registro dos resultados de rendimento escolar, a

elaboração de atas e ofícios, o encaminhamento da freqüência dos professores e a
expedição de documentos como atestados, declarações, guias de transferência de

alunos e históricos escolares, possibilitando acompanhar a dinâmica de cada escola e a
vida escolar de cada aluno; realizar de forma regular e planejada a supervisão das

atividades didático-pedagógicas em andamento na rede escolar, por polo educacional,

com o objetivo de assegurar a qualidade do ensino urbano e rural; tomar todas as
medidas, em estreita parceria com o Conselho Municipal de Educação, visando

promover a inspeção escolar emtodas as unidades da rede de ensino;
e) Seção de Desenvolvimento do Ensino por Níveis e Modalidades; com a
finalidade de apoiar as unidades escolares na implementação dos seus projetos

político-pedagógicos vinculados ao desenvolvimento dos níveis de ensino e
modalidades de educação, oferecidos pelo Sistema Municipal de Ensino;

planejamento e gestão compartilhada com as escolas de projetos instituintes capazes
de promover o desenvolvimento sustentável da educação municipal; integrar
currículos e programas quecontribuam para o desenvolvimento das aprendizagens e
asseguremo direito de aprenderdas crianças e adolescentes;

f) Seção de Desenvolvimento de Programas Especiais, com a finalidade de
coordenar os programas especiais de apoio ao desenvolvimento da educação

municipal, firmados com instituições federais, estaduais, locais e de origem
internacional, em estreita sintonia com a rede escolar, primando pela efetividade dos

resultados e superação dos desafios enfrentados; gerenciar os meios necessários à
implementação das ações previstas e pactuadas;
9. Uma Coordenadoria de Infraestrutura e Logística, encarregada de planejar e gerir as

ações necessárias à garantia de infraestrutura física, material e logística operacional que
sirvam de suporte à implementação das ações e atividades a cargo dos órgãos
vinculados às atividades-fim e atividades-meio da Seaetaria de Educação, da rede

escolar e do Sistema Municipal de Ensino, compreendendo providências de
armazenamento e distribuição de material didático-escolar, manutenção dos programas

detransporte escolar e alimentação escolar; obras deconstrução, reformas e ampliação
da rede infraestrutural; e disponibilização de serviço emergendal de pronto atendimento

aos problemas recorrentes, numa linha preventiva, ocorridos na rede escolar e demais
dependêndas do Sistema deEnsino, a qual será composta pelas seguintes seções:
a) Seção de Microplanejamento, Acompanhamento de Obras e Serviços, com a
finalidade prindpal defiscalização, suporte e acompanhamento de obras, instalações
físicas, mobiliário e equipamentos; adoção do miaoplanejamento da rede escolar,

compreendendo diagnóstico, projeções, parâmetros de radonalização e expansão
dos espaços; definição de padrões mínimos defundonamento das escolas públicas

munidpais; planejar, coordenar, executar e acompanhar ações que assegurem o
pleno fundonamento da rede física; elaborar levantamento cadastral de prédios
escolares da rede pública munidpal; definir o programa anual de obras das unidades
escolares em articulação com as demais Coordenações; fornecer elementos técnicos

para licitação e contratos de obras voltadas para a construção, ampliação e reforma
de unidades escolares; manter registro permanente e atualizado das obras em
execução;

b) Seção de Materiais, Equipamentos e Suporte Escolar, com a finalidade coordenar
programas suplementares de material didático, materiais em geral, equipamentos e
outros vinculados ao suporte escolar, competindo supervisionar a aquisição,

distribuição e oonservação de livros, lápis, cadernos, borrachas,

uniformes,

fardamentos; colaborar na escolha dos livros didáticos, estimulando uma análise

criteriosa voltada para as necessidades de aprendizagem dos alunos e levando em

consideração as propostas pedagógicas das escolas;

c) Seção de alimentação escolar, com a finalidade de coordenar o processos de
execução do Programa de Alimentação Escolar, contribuindo com a alimentação
escolar de todos os estudantes da Educação Munidpal matriculados em escolas

públicas, filantrópicas e comunitárias conveniadas com o poder público; atender às
necessidades nutridonais dos estudantes durante sua permanência na escola,
auxiliando no aesdmento, no desenvolvimento, na aprendizagem e no rendimento

escolar, bem oomo na formação de hábitos alimentares saudáveis; supervisionar a

aplicação dos recursos investidos na aquisição de produtos oriundos da agricultura
familiar, fortalecendo os arranjos produtivos locais, a criação de empregos e

incentivando a arrecadação munidpal; supervisionara elaboração do cardápio, feito por
nutridonista habilitado;

d) Seção de Transporte Escolar, com a finalidade de coordenar o Programa de
Transporte Escolar no âmbito da Secretaria de Educação, de modo a atender a
demanda e assegurar uma oferta adequada tanto em termos quantitativos como

qualitativos, observandoo funcionamento desse programa em atenção às necessidades
dos educandos e das escolas; zelar peto cumprimento das escalas de horários, a
pontualidade, o tempo de duração das viagens, segurança dos alunos e as opções para

a oferta desse serviço considerando situações variadas: ônibus escolar mantido pela
secretaria, locação de veículos, terceirização do serviço, passe escolar para ônibus de

linha, entre outras; promover vistorias para a manutenção dos veículos e conforto dos
alunos; promover a capacitação dos profissionais que prestam esse serviço e e criar
meios que possibilitem aos pais, alunos, professores e a comunidade em geral

acompanhar e avaliar a oferta dotransporte escolar

e) Seção de Materiais e Recursos Didático-Pedagógicos, com a finalidade de
coordenar o processo de aquisição de materiais e recursos didático-pedagógicos
necessários ao apoio das atividades de ensino e aprendizagem dos alunos; meios
eficazes que assegurem a plena utilização dos recursos e materiais existentes e
disponíveis, planejar e propor novos recursos que atendem satisfatoriamente aos
objetivos doensino e da educação munidpal;

f) Seção de Manutenção Física SOS Escola, com a finalidade de gerenciamento das
ações de manutenção física e dos materiais disponíveis na rede escolar e no Sistema de
Ensino, evitando que ocorram desoontinuidades nas ações pedagógicas por deficiências

no pronto atendimento das necessidades físicas, materiais e ambientais evidenciadas;
realizar inspeções periódicas nas instalações físicas, equipamentos e mobiliário a fim de
evitar prejuízos às atividades deensino narede escolar;

10. Uma Coordenadoria de Planejamento e Gestão, responsável pela orientação,

acompanhamento, monitoramento e avaliação da programação de atividades da
Seaetaria de Educação, voltadas a assegurar o cumprimento das ações e programadas
em implementação pelo órgão gestor e pelo Sistema Munidpal de Ensino, compreendendo
atividades necessárias à manutenção e o desenvoMmento do ensino em todos os níveis e
modalidades de educação, assegurando um padrão de planejamento e gestão que

potendalizem os recursos destinados á remuneração e aperfeiçoamento do pessoal
docente e técnico administrativo; aquisição, manutenção, construção e conservação de

instalações e equipamentos necessários ao ensino; uso e manutenção de bens e serviços
vinculados ao ensino; levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, visando

prindpalmente o aprimoramento da qualidade e expansão do ensino; administração de
pessoal, material, serviços, orçamento e finanças visando a melhoria da educação e do
ensino, nos diferentes níveis e modalidades; coordenação técnica dos planos educadonais,
em consonânda com as diretrizes e planos nadonais de educação, integrando e

coordenando assuas ações; ocumprimento do Estatuto do Magistério Público Munidpal e o
Plano de Carreira dos profissionais da educação, ouvindo o Conselho Munidpal de
Educação; composta pelas seguintes seções:

a) Seção de Plano Municipal de Educação, responsável pela coordenação do PME,
que terá como objetivos básicos: assegurar o direito de aprender das crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos; erradicação do analfabetismo; universalização do
atendimento do ensino obrigatório e a expansão da educação infantil; melhoria da qualidade
do ensino; formação humanística, dentífica e tecnológica; progressiva ampliação do tempo

de permanência na escola, do aluno de ensino fundamental; busca da efidenda e
qualidade na educação munidpal, através da reorganização da estrutura técnicoadministrativa e pedagógica da Seaetaria Munidpal de Educação e das unidades

escolares; eliminação de quadros de evasão e repetênda, através da implementação de
um projeto educativo e de reformas, bem como ampliação da rede física dos
estabeledmentos de ensino; busca da valorização do profissional da educação, através de

Estatuto do Magistério e de Plano de Cargos e Salários dos Profissionais da Educação;

formação inicial e capacitação constinuada; estabeledmento de parcerias com o Estado e
Universidades, para melhorar a qualidade da educação e das aprendizagens, com foco no

aperfeiçoamento de pessoal; informatização e reestruturação do sistema administrativo da
Seaetaria Munidpal de Educação e das unidades escolares; busca de recursos financeiros
através do MEC e outros convênios para implementação de projetos na área pedagógica,

de capacitação de pessoal e de reforma e ampliação da rede física das escolas; trabalho
em conjunto com outros setores da Administração Pública Munidpal, para alcançar os

objetivos propostos pela Administração Munidpal; incentivo e trabalho em parceria com o
Conselho Munidpal de Educação, para a implantação de um Sistema Munidpal de

Educação efidente, eficaze efetivo; incentivo e organização de projetos e atividades na área
da cultura, esporte e lazer, visando resgatar valores e costumes culturais, integrar a
comunidade e projetar o Município no cenário estadual e nadonal; entre outras ações
necessárias ao desenvoMmento sustentável da educação munidpal;

b)

Seção do Sistema de Orientação, Monitoramento, Avaliação e Informática,

voltada ao desenvolvimento de estratégias de gestão capazes de aperfeiçoar o sistema

de monitoramento e avaliação dos planos, programs, projetos e ações de
responsabilidade da Seaetaria de Educação, baseado em um processo permanente

de acompanhamento de desempenho frente a resultados a serem alcançados em

consideração aos objetivos configurados e reladonados à programação de trabalho,
comprometida com mudanças reais e positivas na vida das crianças e adolescentes;

gestão das políticas públicas e participação sodal, orientado por base de dados
secundários (egressos de instituições e/ou institutos de aedibilidade nacional), e
eventualmente base primaria (produzida no próprio município); desenvolvimento

progressivo da informática educadonal, capaz de levar à informatização do órgão
gestor, da rede escolar e do Sistema de Ensino, de forma integrada e em rede;

c)
tendo

Seção de Produção, Organização e Difusão de Informações Estatísticas,
como finalidades a concepção, montagem e gerendamento do sistema de

informações educadonais, montagem da infraestrutura de RH, física, computadonal,
suporte e suprimentos; definir o Plano de Informações e o Banco de Dados, envolvendo
dados primários e secundários; sistema de coleta e tratamento; controle de qualidade;

séries históricas e indicadores administrativos, pedagógicos, financeiros, orçamentários;
sistemade disseminação, entre as prindpais;

d) Seção de Programação e Execução Orçamentária e Financeira, que terá como
finalidade programar e acompanhar a execução do orçamento e das finanças vinculados à
Secretaria de Educação, provenientes de receita de impostos próprios; receita de
transferêndas constitucionais e outras; receita dosalário educação e de outras contribuições

sodais; receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB; receitas de incentivos fiscais; outros recursos previstos em Lei; o produto das

aplicações financeiras dos recursos públicos destinados á educação; doações e legados;
gestão efidente dos 25%(vinte e dnco por cento) dos recursos resultantes de impostos,
compreendidos as resultantes de transferêndas para manutenção e desenvolvimento do
ensino público, em nível de ensino fundamental, obrigatório e gratuito e na educação infantil;
entre as suas prindpais finalidades;

e) Seção de Suporte Administrativo, RH, Materiais, Patrimônio e Serviços,
encarregada de viabilizar o suporte administrativo às atividades em execução e
desenvolvimento, nas dimensões dos recursos humanos, envolvendo capadtação, folha

de pagamento de pessoal e encargos sodais decorrentes, suporte de recursos materiais
e patrimônio, bem como serviços gerais necessários ao pleno fundonamento da
Seaetaria de Educação e dos órgão integrantes do Sistema Munidpal de Ensino; oferta

de serviços necessários ao fundonamento interno do órgão gestor e à realização das
suas ações, a saber: organização e controle de documentos e correspondêndas
recebidas e expedidas; atendimento ao público, execução de serviços de limpeza,

higiene e segurança do prédio, serviço de copa e controle do uso dos veículos;

Art. 3o Os proventos dos cargos adma elencados serão pagos na forma do anexo 02, que éparte
integrante desta Lei.

Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5o Esta Lei entraem vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRINHAS, ESTADO DO

MARANHÃO, EM 05 DE JUNHO DE 2014,191 da Independência e 124 da Republica.

Arieldes Ideário da Costa
Prefeito Municipal

ANEXO 01

1. ORGANOGRAMA FUNCIONAL
Secretaria Municipal de

Educação

Conselho Municipal de Educação
Assessoria Técnica

Conselho de Gestão Estratégica

Gabinete do Secretário

Secretaria Adjunta

Coordenação do PAR

Gabinete do Secretário Adjunto

Coordenadoria de

Seção de Microplanejamento,
Acompanhamento de Obras e

Seção de Organização do
«Trabalho Pedagógico, Currículos,
i Programas e Formação Docente

Gestão Escolar

Seção de Desenvolvimento da

Gestão

Logística

Desenvolvimento Educacional

Seção de Desenvolvimento da

Coordenação de Planejamento e

Coordenadoria de Infraestrutura e

Seção de Plano Municipal de
Educação

Serviços

Seção de Materiais, Equipamentos

"j

e Suporte Escolar

Seção de Desenvolvimento do
"* Ensino por Níveis e Modalidades

Seção de Produção, Organização

mmJ Seção de Alimentação escolar

e Difusão de Informações
Estatísticas

Seção de Programação e
Execução Orçamentária e

—J Seção de Transporte Escolar

Financeira

Seção de Suporte Administrativo,

Seção de Materiais e Recursos

RH, Materiais, Patrimônio e
Serviços Gerais

Didático-pedagógicos

.

Seção de Manutenção Física
Seção de Desenvolvimento de
Programas Especiais

Monitoramento, Avaliação e
Informática

Educação do Campo

Seção de Normas, Organização,
Acompanhamento, Supervisão e
Inspeção Escolar

Seção do Sistema de Orientação,

SOS Escola

1

ANEXO II
VALORES DOS PROVENTOS

CARGOS

QUANTIDADE

REMUNERAÇÃO*

Coordenador de Desenvolvimento Educacional
Coordenador de Infraestrutura e Logística

01

R$ 3.000,00

01

3.000,00

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

01

3.000,00

Assessores Técnicos

04

2.900,00

Coordenador do PAR

01

2.900,00

Chefes de Seção

17

900,00

*A critério do Prefeito Municipal poderá ser concedida Gratificação Especial de Desempenho

- GED, aos servidores ocupantes de cargos em comissão à vista da especialização técnica, da

complexidade e qualificação das tarefas executadas, da longa duração da jornada de
trabalho e da alta responsabilidade do cargo.

