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LEI N° 1.473/2019 
(Autoria do Projeto de Lei: Vereador Marinho José de Almeida Neto - PSB) 

 

INSTITUI O PRÊMIO “PROFESSOR DESTAQUE DO ANO”, NO 

MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO-MG E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O povo do Município de Visconde do Rio Branco – MG, através de 

seus representantes, os Vereadores, aprovaram e o Prefeito Municipal, 

sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Institui o prêmio “Professor Destaque do Ano”, para 

agraciar(honrar, condecorar, premiar) os professores por seus méritos 

e relevantes serviços prestados, direta ou indiretamente, à educação 

na rede de ensino público municipal da cidade de Visconde do Rio 

Branco – MG, no final de cada ano letivo. 

 

§1º. Todos os professores podem participar, sejam eles efetivos 

ou contratados, desde que eles estejam exercendo o seu cargo em uma 

Rede de Ensino Municipal Pública em Visconde do Rio Branco – MG.   

§2º. Os Diretores de cada Escola Municipal da Rede Pública, 

denominarão os professores que irão ser homenageados e informará ao 

Poder Legislativo Municipal, até o mês de setembro, a fim de que o 

mesmo(Poder Legislativo Municipal) no 1º(primeiro) dia útil da 

segunda semana do mês de dezembro entregará o certificado em sessão 

especial em consonância com o art.18 do Regimento Interno. 

§3º. O “Professor do Ano” será escolhido pelo Diretor em 

exercício entre professores de cada unidade municipal de ensino, sendo 

vedada a indicação por duas vezes consecutivas, de acordo com os 

requisitos de empenho na função, dedicação em sala de aula, sem faltas 

no ano letivo ou faltas justificadas e avaliação da diretoria em 

consonância com os artigos e incisos subcitados. 

 

Art. 2º. Serão selecionados 1(um) professor de cada Escola 

Municipal Pública para que se possa receber o certificado. 

Parágrafo Único – um professor de cada Escola Municipal deverá 

ser escolhido para receber a homenagem dentro dos seguintes critérios 

a serem considerados: 

I – Pontualidade na entrega de atividades e principalmente nos 

horários de entrada, saída e intervalo. 

II – Bom relacionamento com a equipe, alunos e pais; 

III – Boa frequência e permanência na escola; incluindo módulos 

pedagógicos; 

IV – Participação e envolvimento em todos os eventos da escola; 

V – Boa gestão de conflitos em sala de aula; 

VI – Compartilhamento de ideias e saberes; 
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Art. 3º. Caso houver empate dentro dos requisitos 

supramencionados, o diretor observará em sequência e individualmente 

os itens subcitados. 

I – Qualificação profissional(curso mínimo de 260 horas, com 

relação direta a sua área de atuação), 

II – Tempo de serviço lecionado nas Escolas Municipais e 

III – Idade. 

 

Art. 4º. O certificado de “ Professor Destaque do Ano”, será 

entregue anualmente, em sessão especial e pública na Câmara Municipal 

de Visconde do Rio Branco-MG, no primeiro dia útil da segunda semana 

do mês de dezembro. 

 

Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 

de 90(noventa) dias a contar da data da sua publicação. 

 

Visconde do Rio Branco, 08 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 

 


