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Morro do Chapéu, Bahia, 07 de janeiro de 2021. 

Oficio n° 016/GAB/2021 

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores, 

O presente Projeto de Lei n° o07/2021 desta data, visa dirimir o conflito causado pela 

aprovação da Lei Municipal 1.232/20 de 11/12/2020, a qual, em momento ulterior, se viu 

em desacordo com a Lei Federal n° 14.113 de 25 de Dezembro de 2020, que em seu Art. 

53 revogou, a partir de 1° de janeiro de 2021, a Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007. 

A aprovação da Lei Federal n 14.113 de 25 de Dezembro de 2020 deu nova redação em 

seu Art. 26, inciso I, redefinindo os profissionais que se enquadram na condição de 

profissionais do magistério na educação para atribuições de suporte pedagógico no 

exercicio da docência, e ainda, na direção ou administração esoolar, planejamento, 

inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. 

O presente Art. 26, inciso lI da Lei Federal n° 14.113 de Dezembro de 2020 remeteu a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de n 9.394/96, conforme segue: 

"Art. 26 (...) 

profissionais da educação básica: aqueles definidos nos 

termosdo art 61 da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996 
bem como aqueles profissionais referidos no art. 1° da Lei n° 13.935, 

de 11 de dezembro de 2019, em efetivo exercicio nas redes 

escolares de educação básica" 

Tal modificação permite manter o entendimento anterior que alguns profissionais 
constantes do Art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de n° 9.394/96, 

servem para ocupar os cargos profissionais na educação para atribuições de suporte 

pedagógico no exercicio da docência, e ainda, na direção ou administração escolar,
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planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica, 

não havendo necessidade de atuação exclusiva por Pedagogos. 

Segue a redação do Art.61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de n 

9.394/96, ipsis litteris: 

"Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar 

básica os que, nela estando em efetivo exercicio e tendo sido 

formados em cursos reconhecidos, são: 

I- professores habilitados em nível médio ou superior para a 

docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e 

médio; 

I - trabalhadores em educação portadores de diploma de 

pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, 

supervisäo, inspeção e orientação educacional, bem como com 

titulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 

trabalhadores em educação, portadores de diploma de 

curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 

V profissionais com notório saber reconhecido pelos 

respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de 

áreas afins à sua formação ou experiência profissional, 

atestados por titulação específica ou prática de ensino em 

unidades educacionais da rede pública ou privada ou das 

corporaçoes privadas em que tenham atuado, exclusivamente 

para atender ao inciso V do caput do art. 36; 

V- profissionais graduados que tenham felito complementação 

pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de 

Educação". (grifo nosso) 
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o presente Projeto de Lei se faz necessário, uma vez que a Secretaria Municipal de 

Educação não possui quantidade necessária de pessoal com formação determinada na 

Lei Municipal 1.232/20 para atender a demanda de postos a serem preenchidos na 

Secretária Municipal de Educação. Ademais, ocomo já explicitado no decorrer da 

justificativa, tal Lei encontra-se em total desacordo com norma supralegal. 

Assim, considerando que numa situação de nova gestão, que encontrou a Secretaria 

Municipal de Educação, sem nenhuma previsão de reordenamento do pessoal, e diante 

dos fatos demonstrados, roga-se pela aprovação do Projeto de Lei sob demanda 

Essas são as justificativas para a apresentação do presente Projeto, sobre o que, 

pedimos a sua apreciação em regime de urgência urgentissima. 

Respeitosamente, 

AULIANA P.  LEAL 

Prefeita 

1 Secretari 

Rarkosd Falcio ilho 
1 3ecretárioo 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES 
ANDRÉ VALOIS COUTINHO COSTA E VEREADORES 
CAMARA MUNICIPAL 
MORRO DO CHAPEU -BAHIA 
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PROJETO DE LEI N° 007, DE 08 DE JANEIRO DE 2021. 

"Revoga a Lei Municipal n° 1.232 de 11 de dezembro 
de 2020 que definia o cargo de Pedagogo no 
municipio de Morro de Chapéu para exercer suas 

funções com base na adequação da Lei Federal n° 
11.494 de 20 de junho de 2007 e a Lei Municipal n° 894 
de 23 de agosto de 2010, porem a Lei Federal n 
14.113 de 25 de Dezembro de 2020 em seu Art. 53 

revogou, a partir de 1° de janeiro de 2021, a Lei n° 

11.494, de 20 de junho de 2007, e dá outras 

providências". 

JULIANA P. ARAÚJO LEAL, Prefeita Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, 

no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 17, inciso Vill da Lei Orgånica 

Municipal. 

Artigo 1 Fica revogada a Lei n 1.232/20, de 11 de dezembro de 2020, que definia o 

cargo de Pedagogo no quadro dos profissionais do Magistério do Municipico com base na 

adequação da Lei Federal n° 11.494 de 20 de junho de 2007 e a Lei Municipal n° 894 de 

23 de agosto de 2010, onde a Lei Federal n 14.113 de 25 de Dezembro de 2020 em seu 

Art. 53 revogou, a partir de 1° de janeiro de 2021, integralmente a Lei n° 11.494, de 20 de 

junho de 2007, e, em especial o Art. 22, inciso ll. 

Artigo 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

MORRO Do CHAPÉU, Estado da Bahia, 11 de Janeiro de 2021. 

JULIANA P.ARAÜJO LEAL 

Prefeita 

1 Secretar 

P AÍ 

Klor Barbowealeioilho 
1Secretario
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