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 DECRETO Nº. 0002 / 2021

 

 

 

Cria a Função de Coordenador Educacional de Esportes, vinculado a Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, e dá outras providências.

 

A Prefeita Municipal de Nova Timboteua, Estado do Pará, Sra. CLAUDIA DO SOCORRO
PINHEIRO NETO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO  a  necessidade de aproveitamento de Educadores Físicos  na Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer.

CONSIDERANDO a necessidade de Projetos que visem a prática de esportes entre as diversas
faixas etárias da população local, visando práticas saudáveis, qualidade de vida, e sobretudo a
redução do índice de sedentarismo.

CONSIDERANDO que este decreto não acarretará em aumento de despesa com pessoal.

 

DECRETA:

 

Art.  1º.  Fica  criada  a  Função  de  Coordenador  Educacional  de  Esportes,  tendo  como
atribuições  o  desenvolvimento  e  incentivo  das  atividades  esportivas  e  de  saúde  junto  a
população de Nova Timboteua, sobretudo quanto aos alunos da rede pública municipal de
ensino, com vistas a evitar o sedentarismo.

PARÁGRAFO ÚNICO. O coordenador Educacional de Esportes é subordinado diretamente ao
Secretário Municipal de Esporte e Lazer.

Art. 2º. Para exercer a função descrita no art. 1°, a administração deverá designar servidor
público concursado, sendo preferencialmente professor, e com formação em educação física ou
experiência comprovada com atividades esportivas.

Art. 3º. O coordenador designado pela Municipalidade, deverá elaborar projeto adequado para
o  perfeito  desempenho  de  suas  atividades,  em  parceria  com a  Secretaria  Municipal  de
Esportes e Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º. O servidor designado para exercer as atribuições do art. 1º, se professor, deverá
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receber o valor equivalente a 200h, como se em sala de aula estivesse devendo ser procedido
os ajustes contábeis necessários para a legalização dos pagamentos.

Art.  5º.  Demais  normas  complementares  e  atos  de  execução  deste  decreto,  e  demais
atribuições da coordenação Educacional de Esportes deverão ser realizados pela Secretaria
Municipal de Esportes, em tudo observado a parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Art.  6º.  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  sendo  revogadas  as
disposições em contrário.

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

 

 

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

Prefeita de Nova Timboteua
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