PORTARIA Nº 3103, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
Súmula: Designa servidor para exercer a Função de
Diretor Escolar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 69, inciso XI da Lei Orgânica do Município c/c art. 32 e seguintes da Lei
Municipal 591/2014 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do
Magistério Público Municipal de Reserva, Paraná).
Considerando o Memorando nº. 01/2021, expedido pela Secretaria de
Educação, Cultura, Esportes e Lazer, solicitando a designação de servidores para o
exercício da função de direção escolar.
RESOLVE

Art. 1º Designar, a partir da presente data, a servidora MARCIA
PANACHEWICZ PIETROCHINSKI, matrícula funcional nº. 21343/1, ocupante do cargo de
Professor, para exercer a Função de Diretor no Centro Municipal de Educação Infantil
Pedacinho do Céu, nos períodos matutino e vespertino, totalizando a carga horária semanal
de 40 horas, atribuindo-lhe função gratificada de trinta por cento (30%) do vencimento
básico da carreira a cada 20 horas semanais, na forma do disposto na alínea b, § 2º do art.
32 da Lei Municipal 591, de 08 de agosto de 2014, com redação dada pela Lei nº. 665 de 02
de outubro de 2015.
Parágrafo único. Nos termos do §3º do art. 32 da Lei 591/2014, com redação
alterada pela Lei 665/2015, em razão da elevação da jornada de trabalho semanal
decorrente da função de direção em unidade escolar que funciona em mais de um turno, o
servidor de que trata a presente, perceberá um adicional correspondente ao valor do nível B,
classe 01 do Anexo III da Lei 591/2014.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 12 de janeiro de 2021.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva
Estado do Paraná
Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Fone (42) 3276-8300
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br
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