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4rl\QYADQ
DISPÕE SOBRE ADEQUAÇA-O DO PLANO DE

CARGOS, CARREIRA E REMUNE'RAÇ'A"O DO MAGISTÉRIO
PÚBLICO MUNICIPAL DE ARARA E REVOGA A LEI
COMPLEMENTAR N° 04/201 1,24 DE FEVEREIRO DE 201 I,
DE ACORDO COM A LEI N° I 1.738/2008 E A RESOLUÇÃO
N° 09/2009 DO CNE/CEB, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA

O Prefeito Constitucional do Município de Arara no uso das atrib uiçôes que Ihes são
~ conferidas pela Lei Orgânica Municipal faz saber que a Câmara Municipal de Arara - PB aprovou c

sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 10_ A presente Lei dispõe sobre Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do
Magistério Público Municipal de Ara ra - Para iba.

Ar1. 2" - A presente Lei, nor teada pelos principios do dever do Estado para com a educação
pública, gratuita e de qualidade pa,"a todos c da gestão democrática do ensino público, tem por
finalidades:

[ - A valorização dos profissionais do magistério público;

II - O estimulo ao trabalho em sala de aula;

ITl - A melhoria do padrão de qualidade do ensino público municipal.

Art. 30
- A valorização dos profissionais do magistério público será assegurada pela garantia

de:
1- IlIgl'CSSO exclusivamente por concurso público de provas e títulos:

11 - Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com Iicenciamento periódico remunerado para
esse fim;

111 - Vencimentos básicos;

IV - Remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício 110 magistério público municipal;

V - Progressão funcional baseada na avaliação do desempenho, na titulaçâo (formação inicial e
continuada) e no tempo de serviço;

VI - Período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluídos na carga horária de trabalho;

VII - Condições adequadas de trabalho.

Ar1. 4° - A melhoria do padrão de qualidade do ensino público municipal será buscada pela
garantia dos insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, bem
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como pelo estabelecimento da relação adequada entre o número de alunos e o professor, a cal'ga
horária, os demais profissionais do magistério e as condições ma te rinis da unidade escolar: segundo
pa râmerros definidos ú vista das condições disponíveis e das peculiaridades do Município,

TÍTULO 11
DO ESTATUTO DO MAGISTf:IUO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

AI't. 5° - O presente Estatuto dispõe sobre os aspectos genlis do Magistério Público Municipal
de Arara' e sobre seus direitos e obrigações.

AI't. 6" - O Regime .Iu rtdico do pessoal do Magistédo Municipal é o Estatutàrio, de acordo com
a Lei Municipal n? 01/93, 01 de março de 1993, que dispõe sobre o Regime .Jurídico dos servidores
municipais,

Art. 7° - Para efeito desta Lei, consideram-se:

I - MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - Conjunto de p ro í'isxio nu is em educação que cxerceru
,.=.-,atividades de docência, os que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades, assim

considerados: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação
educacional e coordenação pedagógica, e os que oferecem atividades de apoio pedagógico, assim
considerados: orientação psicopedagógica e orientação escola/comunidade.

II - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO

a) - Professor do Magistério (MAG) Classe "A" - é o detentor de habilitação específica, obtida em
CllI'SO de formação de professo res, como o AI-Pedagógico ou OUtl'O equivalente, A2-Licenciatura Plena
em Pedagogia (com habilitação em Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
Educação de Jovens e Adultos e Educação do Campo), A3-Especialização (na sua área de atuação),
A4-mestl'ado (na sua área de atuação) e A5-doutorado (na sua área de atuação), que atuam na
Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, anos iniciais da Frlucaçâo de Jovens e
Adultos e na Educação do Campo. Para os p rofesso res de Lib ras e Br aille além da licenciatura o
professor deve ter CUI'SOna área específica pOl' instituição credcnciarla.

b) - Professor do Magistél'io (MAG) Classe "B" - é o detentor de habilitação específica, obtida em
curso superjor-, cor-respondente ~'tBI-Licenciatura Plena na área que atuam, B2-Especialização (na sua

r- área de atuação), Bô-Mestrado (na sua área de atuação) e B4- Doutorado (na sua área de atuação),
atuando nos anos finais do Ensino Fundamental e anos finais da Educação de Jovens e Adultos, na
área para qual foi habilitado e concursado. Para os professores de Lib ras e Braillc além da
licenciatura o professor deve ter CUI'SOna área específica por instituição credenciada,

c) - Professor do Magistério (MAG) Classe "C" - é o detentor de habilitação específica, obtida em
curso superior, correspondente à CI-Licenciatura Plena na área que atuam, C2-Especialização (na sua
área de atuação), Cô-Mestrado (na sua área de atuação) e C4- Doutorado (na sua área de atuação),
atuando na ultima etapa (Ia Educação Básica (Ensino Médio).

d) - Suporte Pedagógico (SP) Classe "D" - é o detentor de hahilitação na área específica, obtida em
curso superior de Licenciatura Plena e/ou especialização em Supervisão Escolar, Orientação Escolar,
Inspeção Escolar, Coordenação Pedagógica e Psicopedagogia, cor-respondente à DI - Especlalização
(na sua área de atuação), 1)2 - Mostrado (na sua área de atuação) e D3-Doutorado (na sua área de
atuação), atuando na EduGH,:ão Infantil, anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Educação de
Jovens e Adultos e na Educação do Campo, na área para qual foi co ncu rxado.

l II - CARGO DO MAGiSTÉRIO - Conjunto de atribuições e rcspo nsab if idaclcs, previstas nesta Lei
para o profíssíonal do magistério, com denominação própria e vencimento para provimento em
caráter efetivo.
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IV - QUADRO DO MAGISTÉ:I{IO - Conjunto de cargos c funções, sob a responsabilidade dos
profissionais do magistério municipal.

v - FUNÇÃO - Atividade desempenhada pelos profissionais do magisrério diretamente ligados ao
funcionamento do Sistema Municipal de Ensino e ao aperfeiçoamento da educação.

VI - SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - Compreende toda a organização escola,' do município,
constituída pela Secretaria de Educação, os Conselhos a ela ligados e as unidades de ensino mantidas
pela Prefeitura.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS

Art. 8° - São direitos dos profissionais do magistério:

1- Rem uneraçâo de acordo com li titulação (fnrm açâo inicial e continuada), a habilitação c o ,'cgimc de
trabalho, conforme o estabelecido nesta Lei, independentemente do nível, anos e modalidade de ensino
que atuem;

,~Il - Escolher e aplicar os processos didáticos e as form as de avaliação dc ap,'endizagem, observadas as
diretrizes do Sistema de Ensino;

lU - Disposição, no ambiente de trabalho, de instalações e material didático suficiente e adequado ao
desempenho de suas funções;

IV - Participar na elaboração do projeto político pedagógico da escola;

V - Ter assegurada oportunidade de freqüentar cursos de formação inicial e continuada profissional,
dentro a da sua área de atuação, sob or-ientação da Secretar-ia de Educação;

Vl- Receber, através dos serviços especializados de educação, assistência ao exercício profissional;

VlI - Participação no processo democrático de gestão escolar;

VIII - Progressão funcional baseada na avaliação de desempenho, titulação (formação inicial e
continuada) e no tempo de scrviço ;

CAPÍTULO 111
DAS FÉRIAS

AI"t. 9° - Fica garantido aos profissionais do maglstério o direito ao gozo de férias anuais POl";

I - 30 (trinta) dias para o professor em efetivo exercício da decência nos estabelecimentos de ensino,
mais 15 (quinze) dias de recesso de acordo com O calendário escolar anual;

IJ - 30 (trinta) dias para os demais pr-ofissionais da car-reir-a do magistério.

§ 10 - Os ocupantes dos cargos do magistério, à exceção de supervisor, orientado r , inspetor escolar,
coordenador pedagógico, d irctur e direto r-adjunto, goza,"ão férias durante o recesso escola," ou de
aco rd o co m as conveniências do Sistema Vl u n ici pa l de Ensino.

§ 2" - Os ocupantes dos cargos de supcrvisor, orie nf ad o r, inxpc to r escola.', coorclenado r pedagógico
diretor e diretnr-adjunto de estabelecimento de ensino poderão gozar férias durante o período letivo,
obedecendo escala estabclccida pela Secretaria de Educação, desde que não o tenham gozado no
recesso.

§ 3° - E vedada a acumulação de férias anuais, salvo imperiosa necessidade do serviço, e por, no
máximo, 02 (dois) períodos.
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PARÁGRAFO ÚNICO: Por' ocasião das férias, independente de solicitação será pago aos profissionais
do magistério, adicionais de sal{lI"io ('orTcspondcute a 1/3 [um í c rço ) de sua rcmu ncracão por trinta
dias de serviço.

CAPÍTULO IV
DAS LICENÇAS

A,'L 10 - Além das licenças estabelecidas na Lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais, poderão ser concedidas ao profissiona] do magisté,'io licença para:

1- Freqüentar cursos de formação continuada (stricto sensu);

11 - Participar de congressos, simpósios e demais encontros técnicos ou científicos, relacionados à sua
área de atuação no Sistema Municipal de Ensino;

111 - Participar de congressos e eventos educacionais, de natureza profissional ou sindical, para os
quais houve,' sido indicado pela categor'ia ou pela entidade sindical.

PARÁGRAFO lJNICO - A liberação mencionada nos incisos I, I l c III deste Ar"tigo, dependerá Sl'lllpre
das conveniências do Sistema Municipal de Ensino e a c ritór'io da Secretaria de Educação.

Art. 11 - Fica garantido ao professor que ainda não possui Licenciatura o afastamento por 30
(f rj n ta) dias das suas funções na conclusão do seu cu rso e de acordo com a disponibilidade da
Secretaria de Educação.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para os professores que estiverem em conclusão de curso a escola deverá
disponibilizar 02 (duas) ho ras da hora departarnental para que o mesmo possa elaborar seu trabalho
final.

Art. 12 - A licença para freqüentar cursos de formação continuada (stricto sensu) poderá ser
concedida:

I - Para cursos de mestrado, por um prazo maxiruo de 02 (DOIS) anos;

11 - Pa ra C\II"SOSde doutor-ado, por" um pr-azo má xirno de 03 (TR[S) anos.

III - O professor deverá ser aprovado em seleção pública ou apresentar garantia de vaga no curso que
deseja ingt"essa,', mediante corn p rovaçâo at ravés de declaração da I[S que o aceita rá,

IV - A cada ano só poderão se afastar com licença remunerada para ingresso nos cursos de formação
continuada em nível de pós-graduação: até 2 p rofcsso rcs panl os C\l'"SOSde mest rado e I para o CII"SO
de doutorado.

§ 1° - A seleção de que trata o inciso acima será através de avaliação escrita, desempenho e formação
continuada, de acordo com resolução que será elaborada pelo Conselho Municipal de Educação.

§ 2° - A licença de que t ra t a este Ar'tigo somente se rá concedida quando houve" relação do CU,"SO com
sua área de atuação no Sistema Municipai de Ensino, a critério da Secretaria de Educação.

§ 3" - A concessão de licença para freqüentar cursos prio riza rá as áreas em que houve,' maior carência
de profissionais habilitados ou menor índice de qualificação.

§ 4" - Os profissionais que se afastarem deverão cncamin ha r a Ireqüência pa,'a a secr-eta ria de
Educação, at ra vés da JES elll que se e ncoru ra urat rlcu lad o mcnsahu cm c até o 10" dia Íltil tio mês
su bseq iiente.

§ 5° - Para os professores que cs tivcrcm em conclusão de curso de doutorado :1 escola deverá
dispouihiliza r 02 (duas horas) da hora departamental para que o mesmo possa elaborar seu trabalho
final.
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Art. 13 - A concessão da licença para freqüentar CUl'SOSde formação importa no compromisso
do profissional, ao seu retorno, permanecer, obrigatoriamente, no magistério público municipal, por
tempo igual ao da licença, sob pena do ressarcimento das despesas efetuadas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer outra licença, exceto para tratamento de saúde e licença gestante,
também só será concedida após o tempo referido no caput deste Artigo. O afastamento por motivo de
saúde ou readaptação de função devem ser atestadas pelo serviço médico municipal autorizado.

Art. 14 - A licença para qualificação profissional consiste no afastamento do profissional do
magistério de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, assegurada à efetividade para todos os
efeitos da carreira, obedecido os critérios definidos no Art. 12.

Ad. IS - Fica garantido para o profissional do magistério que fOI' eleito para mandato sindical
no cargo de Diretor ou Presidente no âmbito municipal a redução de 100% da carga horária de efetivo
exercício profissional.

Art. 16 - Depois de três anos de efetivo exerCICIO no serviço público municipal, poderá o
profissional obter licença para tratar de interesse par-ticular, sem remuneração.

§ JO - O profissional do magistério deverá guardar em exercício a concessão da licença, salvo em caso
de imperiosa necessidade, devidamente comprovada, considerando-se com faltas não justificadas os
dias de ausência, se licença for negada.

§ ZO - A licença para tratar de interesse particular não poderá exceder a dois anos, só podendo ser
concedida nova licença depois de decorridos dois anos do término e/ou da interrupção da anterior.

§ 3° - Durante a licença de que trata o caput deste Artigo, o profissional do magistério não contará
tempo de serviço pal'a qualquer' efeito.

Art, 17 - Poderá ser concedida licença sem vencimentos ao profissional do magistério para o
acompanhamento do seu cônjuge ou companheiro, quando esse for designado para O exercício de
funções no serviço público fora do município.

§ 1° - A licença será concedida mediante requerimento devidamente instruído e vigorará pelo tempo
que durar o afastamento do cônjuge, observarlo o disposto no Artigo seguinte, devendo ser revogada
de dois anos:

§ 2" - Durante a licença de que trata este Artigo, O profissional do magistério não contará tempo de
serviço para q ualq uer efeito.

Art, 18 - Cessado o motivo da licença, ou não requerida documentalmente sua renovação, o
profissional do magistério deverá reassumir o exercício imediatamente, a partir dos quais a sua
ausência será computada como falta de serviço,

Art, 19 - Cedência é o ato através do qual o chefe do Poder Executivo Municipal coloca o
pr-ofissional do magistério, com ou sem remuneração, à disposição de entidade ou órgão que exercer
atividade no campo educacional sem vinculação administrativa à Secretaria de Educação,

§ 1° - A cedência poderá ser efetuada através de convênio.

§ ZO - A Prefeitura Municipal poderá solicitar compensação à entidade ou órgão que requerer a
cadência, quando o profíssíonal do magistério for cedido com remuneração.

§ 3° - A cedência panl ouu-as funções [ora do Sistema de Ensino só será admitida sem ônus para o
sistema de or'igern do integrante da car-reir-a do magisté rio, salvo em casos previstos pela legislação
vigente.

Art. 20 - A cedência será concedida pelo prazo máximo de 01(UM) ano, sendo renovável se
assim convier às partes interessadas.
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Art, 21 - Quando cedido a Instituições Educacionais Públicas, COlllunit:'lI'ias, Confessionais ou
Filantrópicas, através de convênio, o profissional do magistério fará jus a todos os direitos e vantagens
lhe assegurados no sistema de o,'igem,

AI'1. 22 - O profissional do magistério quando cedido, perde designação, continuando lotado na
Secretaria de Educação,

PARÁGRAFO ÚNICO - Tcrmiuado o p ruzo de ccdência, o profissional do magistério será designado
pa,'a unidade escola" ou ó"gão, a cl"itédo da Secretaria de Educação.

CAPÍTULO V
DOS DEVERES

Art, 23 - O profissional do magistério tem o dever de considera r a relevância social de suas
atribuições, mantendo conduta adequada à dignidade prnfissional, em razão do que deverá:

I-Conhecer e respeitar esta Lei;

,_ II - Preservar os princípios, ideais e fins da educação nacional;

l H - Utilizar processos didático-pcdagógicos, acompanhando o processo científico e tecnológico da
educação e suge,'indo medidas panl o aperfeiçoamento dos se.•.yi~'os cducacionais;

IV - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a p ropostu pedagógil:a do estabelecimento de
ensino;

v - Freqüentar CUl'SOS planejados pela Secretaria de Educação, destinados à formação (inicial e
continuada) e aperfeiçoamento;

VI - Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando tarefas com
eficiência, zelo e presteza;

VII - Manifestar-se solidário, cooperando com a comunidade escolar e a da localidade, sempre que a
situação o exigir;

VIII - Aprescn ta r atitudes de respeito e co ns ide raçâo panl com os supc rio rcs hierárquicos e tratar
_ com urbanidade os colegas e os usuários dos serviços educacionais;

IX - Comunicar à autoridade imediata as ilTcgularidades de que tive" conhecimento na sua área de
atuação ou às autoridades su pe rio res, no caso de aquele não co nside ra r a comunicação;

x - Minisuar os dias letivos c horas-aula, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional;

XI - Zela,' pela cunservaçâo do patrtrnônto munícípat conríauo à sua guar-da e uso;

XII - Zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela dignidade da classe;

XIII - Gmwd5lr sigilo profissional;

XIV - Zelar pela aprendizagem dos alunos;

XV - Colaborar no desenvolvuucuto de estratégias de rccuperaçâo para os alunos de menor
rendimento;

XVI - Colabora,' com as atividades de articulação entre escola, família e comunidade.
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Art, 24 - Os ocupantes dos cargos de Diretor e Diretor-Adjunto desempenham a função de
direto," de estabelecimento de ensino, com as seguintes obrigações:

I - Participar da elaboração execução c avaliuçào da proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino, propondo alterações necessárias ao melhor ajustamento dessa proposta ú realidade local;

II - Administra," os recursos mate,"iais e financeiros dos estabelecimentos de ensino, segundo princípios
e nurrnas da gestão democrrifica, definidos na ,"egulamentação do Sistema Municipal de Ensino;

111 - Zelar pelo cumprimento dos dias letivos, horas-aula e horas-atividades estabelecidas;

IV - Coordena," e acompanhar o trabalho dos diversos profissionais que atuam no estabelecimento de
ensino;

v - Zelar pela conservação e melhoría das instalações físicas e dos equipamentos do estabelecimento de
ensino;

V I - Desenvolver ações de a rticulação com a Secreta ria de Ed ucaçâo;

,------.VII - Coordenar as ações de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

AJ"t. 25 - O ocupante do ca rgo de professor desempenha a função docente, que congrega as
atividades de:

I - participa," da elaboração e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino,
propondo as alterações necessárias ao rnclho r ajustamento dessa proposta à realidade local;

11- elaborar e cumprir plano de rrabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento escolar;

lU - zelar pela aprendizagem dos alunos;

IV - estabelece." estratégias de recuperação para os alunos de menor rend imento;

v - ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de part icipa r integnllmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliaçâo e ao desenvolvimento profissional;

VI - colaborar com as ações de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

Art, 26 - O ocupante do caq~o de Supervisor desempenha as funções de supervisão, que
congregam as atividades de:

I - participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino, propondo as alterações necessá rias ao melhor ajustamento dessa proposta :'1 realidade local;

11- elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento escolar;

111 - coordenar o processo de planejamento, orientar e acompanhar o trabalho pedagógico
desenvolvido no estabelecimento de ensino e;

TV - colaborar com as ações de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

V - Informar a quem de competência, resultados de diagnósticos realizados na escola após o termino
de cada birnestre;

Art. 27 - O ocupante do cargo de Oricntadur Fducacional desempenha a função de orientação
escolar, que cong,"ega as atividades de;

I - participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino, propondo as alterações necessárias ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade local;
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11 - elaborar e cumpri!' plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento escolar;

III - desenvolver ações voltadas à integraçào dos alunos no processo educativo desenvolvido no
estabelecimento de ensino;

IV - colabo ra r com as ações de articulação da escola com as famílias e a comunidade,

V - Coordenar o processo de planejamento, orientar e acompanhar o Trabalho pedagógico
desenvolvido no estabelecimento de ensino e;

VI - Registrar e documentar as ações pedagógicas desenvolvidas pela unidade escola r,

Art. 28 - Os ocupantes do cargo de Coordenação Pedagógica desempenham a função de
Coordenador Pedagógico, que congregam as atividades de:

I - participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino, propondo as alterações necessárias ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade local;

/",,--lJ - coordenar e acompanhar a formação continuada dos diversos profissionais que atuam no
estabelecimento de ensino;

IJI - coo rdena r as ações pedagógicas desenvolvidas pelos p rofesso res, s upcr-viso i-cs, orientadores,
diretores e adjuntos das escolas;

IV - colabora!' com as ações de a rticulaçâo da escola com as famílias e a comunidade.

V - Coo rdcna r o p rocesso de planejamento, oricnt a r e acompanhar o t rabalho pedagógico
desenvolvido no estabclccirncn tu de cnsiuo, niando possíveis soluções;

VI - Ol'ganizal' estudos e le itu ras que possam levar os profissionais a te,' autonomia sobre seu
exercício profissional.

Art. 29 - O ocupante do grupo de Magistério, que desempenha a função de Inspetor Escolar,
congrega as atividades de:

1- o r-ie nta r as escolas na e laboruçâo , execuçâo l' avalia\ão da proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino, propondo as alterações necessárias ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade local;

ll- Exercel' a inspeção de todas as unidades integnmtes do Sistema Municipal de Ensino;

111 - Oriental' as equipes escolares quanto ao cumprimento das normas federais, estaduais e
mil nici pais referentes à Ed ucação;

IV - Realizar atos solicitados pelo Conselho Municipal de Educação;

v - Sugel'Í!' ao Titular da Secretaria medidas que visem aperfeiçoar o funcionamento do sistema;

VI - Comunicar à autoridade competente, na estrutura da Secretaria Municipal de Educação, os atos
ilegais ou lesivos ao Sistema dos quais tiver conhecimento.

Art. 30 - Os ocupantes do gnlpo de Magistério, supervisor, inspetor escolar, orientador e
coordenador pedagógico que esí ivcrcm lotarl os na Secretaria de Educação ('oll~I'e~al1l as atividades
de:

f - oriental' as escolas na elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino, propondo as alkraçõcs necessárias ao melhor ajustamcnto dessa proposta à realidade local;
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II - planejar, coordenar e acompanhar a formação continuada dos diversos profissionais que atuam
no sistema ensino;

III - planejar, orientar e coordenar o processo de planejamento descnvolvido nos estabelecimentos de
ensino, orientando possíveis soluções;

IV - elaborar planos de formação pa ra todos os profissionais da rede;

v - acompanha,' todos os resultados das avaliações aplicadas nas escolas da rede;

VI - acompanha,' bimesfralrneute os resultados dos índices educacionais das escolas municipais.

PARÁGRAl'O ÚNICO - Os ocupantes do gl'Upo do MagistéI-io que faltarem, sem a devida
justificativa, as reuniões e encontros agendados para interesse das unidades escolares serão passíveis
de registro de faltas em suas fichas funcionais.

TÍTUJ,O nr
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

A,"L 31 - A carreira do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos;

I -Profissionalização, entendida como dedicação ao magisté,"io, compreendendo qualidades pessoais,
1'0 rmação adcq uada e a t ualização consta 11 tei

11 - Remuneração condigna, respeitando o I"egirne c as condições de t rab alh o;

UI - Progressão na carreira, mediante promoções;

IV - Valorização da qualificação, decorrente de cursos específicos para as tarefas desenvolvidas;

v - Desempenho no trabalho, mediante avaliação segundo parâmetros de qualidade do exercício
profissional;

VI - Progressão baseada no tempo de serviço e formação inicial, continuada e aperfeiçoamento.

CAPÍTULO 11
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 32 - A ca rrc ira do Magisté,'io Público Municipal é co nsf it uida pOl' cal'gos estr uturados em
níveis, desdobradas em classes c agl'lIpadas em m a t rizcs.

Art. 33 - Para efeito desta Lei, entende-se por:

1 - CARREIRA - FOI'ma de evolução p rofisstonal no sentido horizontal e vertical, implicando em
diferenciação salarial;

11 - CLASSE - É o conjunto de c;lI'gos da mesma profissão ou atividade para o exercício lia decência e
suporte pedagógico;

lU - NÍVEL - Faixas saladais da mesma classe, que têm como função diferenciar os profissionais pelos
aÍl'ibutos pessoais e profissionais;

IV - PROGRESSÃO - Promoçâo lia ca rt'ej ra do magisthio, baseada na avaliação do desempenho, lia

titulação (formação inicial e continuada) e no tempo de serviço;

V - MATRIZ - É o conjunto das classes, subclasses e níveis seqiienciais, segundo a titulação
(formação inicial e continuada), qualificação profissional e tempo de serviço.
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CAPÍTULO TIl
DO INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO

Art. 34 - Os cargos do Plano de Car-reira do Magistério Público Municipal são acessíveis aos
br-asileiros que preencham os requisitos estabelecidos em Lei, assim COl1l0 aos ('stnHlgei,'os na forma
da Lei.

Art. 35 - O ingresso no Plano de Carreiras do Magistério Público Municipal depende de
aprovação prévia em COnClU'SO público de provas e títulos,

Art. 36 - Constituem requisitos de habilitação para o ingresso no Magistério Público
Municipal, o disposto no art. 61,62 e 63 da Lei n" 9.394/9<í

AI'I, 37 - A realização do concurso público para preenchimento das vagas no Plano de
Carreiras do
Magistério Público Municipal cabe à Secretaria de Administração articulada com a Secretaria de
Educação.

~ § 1° - O concurso público de que trata este Artigo será realizado de acordo com as normas do Edital
que poderá distribuir as vagas 1'0/' localidades no município ou em unidades escolares.

§ 2" - A validade do concursn será de dois anos, a part ir da data da publicação dos resultados finais,
admitida a prolTogação por mais dois anos, através de Ato do Executivo Municipal.

Art. 38 - Constituem exigências para inscrição no concurso público panl ingresso na carreira
do Magistério:

I - Ser- brasileiro ou estrangeiro de acordo com os ditames da Lei Nacional;

Ir - Ter idade superior a 18 (dezoito) anos;

111 - Estar' em dia com as obrigações militares e eleitorais;

IV - Ter habilitação específica para o exercício do cargo.

CAPÍTULO IV
DA ADMISSÃO, DESIGNAÇÃO, ESTÁGIO PROBATÓRIO E EXERCÍCIO,

Ar t. 39 - A nomeação p~\I'a os C~HgOS de p rovirnenro efetivo da car-r-eir-a do magistério compete
ao chefe do Poder Executivo Municipal, observada a onlem de classificação obtida no concurso
público de provas e títulos e a corn p rovaçâo da habilitação prnfissioual exigida para o cargo.

PARÁGRAFO ÍJNICO - O candidato apnwado que /10 momento da nomeação, não aprcscnta r provas
de habilitação profissional exigida para o cargo, perderá os direitos aos resultados obtidos no concurso
público e, em conseqüência, ao cargo da car ref ra do magislér'io,

Ar t, 40 - Os p roflssionais do magistério, uma vez admitidos, serão totados na Secretaria de Educação.

Art. 41 - Somente poderá ser admitido o prolissional que goza,- de boas condições de saúde,
comprovada em inspeção realizada por órgão médico oficial.

Art. 42 - O titula" da Secretaria Municipal de Educação, designará o profissional do
magistério pal'a a unidade ou o órgão onde deverá ter exercício, de acordo eom os hon'irios e
necessidade do Sistema Municipal de Ensino.

& I" - A designação podc rá sei- ultc rur!a a pedido do int c rcssudo , rcspcitud o p rior-ita riamcntc os
interesses do Sistema Municipal de Ensino ou por ncccssidudc do serviço.
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§ 2u - A alteração da designação se processará em época de férias escolares, salvo o interesse do
Sistema de Ensino.

Art. 43 - O profissional do magistério deverá entrar no exercício da função dentro de trinta
dias da nomeação.

PARÁGRAFO ÚNICO - O profissional de magistério, admitido para o ingresso no gnlpo Magistério
cumprirá estágio prubatório de três anos.

DO ESTÁGIO PR013ATÓRIO

Ar'1. 44 Estão sujeitos ao Estúgio Probarório, previsto no art. 41 da Constituição Federal, com
redação dada pela Emenda Constitucional n" 19/98, os servídores aprovados em concurso público,
para os cargos de provimento efetivo.

Art. 4S - Ao cuf ra r em exe rcicio o servid o r nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará
em Estágio Probatórío pOl' 36 (trinta e seis) meses, durante O qual a sua aptidão c capacidade serão
objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observado os seguintes fatores:

---..1- assid uidade;

IJ - disciplina;

Ll l - capacidade de in ici a ti va ;

IV - p rod utivid ade; e

V - responsabilidade.

§ I" - Os fatores de avaliação previsto neste artigo deverão integl'ar os cr'iterios de eficiência e eficácia
ad m inist rat iva determinado no sistema de controle iut ernu do Município.

§ 2" - Ao servidor é assegurado a ampla defesa e o contraditório, cabendo-lhe o direito de acesso a
todos os relatórios e boletins de avaliação.

§ 3° - Todas as decisões administrativas referentes ao desempenho funcional do servidor, em seu
estágio probatório, deverão ser motivadas.

§ 4u
- Deverão ser objeto de avaliação todos os meses que integram o Estágio Probatório.

Art. 46 - O servidor deve cumprir o Estágio Probató rio no exercício do cargo pal'a o qual foi
nomeado em caráter efetivo.

§ 1". O Estúgio Probató rlo ficará suspcnso durante as licenças legalmente previstas, bem assim na
hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do afastamento.

§ 2". Não se aplica a suspensão do Estllgio Probarúrio, de que trata o paragrato anterior, quando o
afastamentu do servidor ocorrer em virtude de i'éria:s 011 licença panl tratamento médico ou licença
gestante.

Art. 47 - Ao servidor em Estágio Probatório deve ser assegurado o assessoramento e o
acompanhamento adequado quanto ao exercício de suas au-ibuições, inclusive, no que se referem às
condições físicas, materiais e instrumentais.

PARÁCUAFO ÚNICO - O servido!' que não possuir adequação satisfatória em um ou mais dos
fatores de avaliação definidos nesta Lei, deverá receber a orientação para que possa corrigi!' as
deficiências.
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Art, 48 - Se o servidor em Estágio Probatório vier a cometer falta disciplinar, terá a sua
responsabilidade apurada na forma legal, observada as normas estatutárias.

Art. 49 - O ser-vidor- em Estágio Probatór'io só terá direito a qualquer ascensão funcional após
os 36 (trinta e seis) meses sendo avaliado de acordo com O que trata o art. 45 dessa lei.

AI-t. 50 - Compete ao Prefeito Municipal, a nomeação para os cargos de d irero r e dj refo r-
adjunto de estabelecimento da Educação Básica profissionais com formação no magistéI-io.

§ 1° - Será nomeado preferencialmente, para qualquer dos cargos de que trata este Artigo, O

profissional do magistério que:

a) Ocupe cargo de Car-reira do Magistério Público Municipal;
b) Apresente a formação no Magistério;
c) Tenha experiência há no mínimo 02 (dois) anos em unidade escolar da Educação Básica.

§ 2° - Na hipótese da alínea "c" parágrafo anterior, o cargo será em comissão de livre nomeação e
exoneração, nos termos do Art. 37, V da Constituição Federal.

Art. 51 - O cargo de diretor-adjunto será exercido por profissional com habilitação para a
decência e preencha os requisitos contidos nas alíneas "a" "b" e "c" do parágrafo 1° e parágrafo 2° do
Artigo anterior para a coordenação de unidade escolar com mais de 100 alunos matriculados,

CAPITULO V
DO REGIME DE TRABALHO

Art, 52 - A jornada básica de trabalho do ocupante do cargo de professor da Educação Básica
é de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 20 (vinte) horas em sala de aula e 10 (dez) horas de
atividades, sendo 05 (cinco) horas consecutivas na escola para planejamento, cOlTeção e elaboração de
projetos, 05 (cinco horas) para estudo, aperfeiçoamento e pesquisa, para os profissionais da Classe A,
B e C.

§ 1° - Para os profissionais das Classes "B" e "C" a hora/aula terá duração de 50 (cinqüenta)
minutos, sendo dedicada a atividade pedagógica diretamente com os alunos.

§ 2° - As horas de atividades, com duração de 60 (sessenta) minutos, são as destinadas à
preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, às reuniões
pedagógicas, à articulação com H comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a
proposta pedagógica do estabelecimento do ensino,

Art. 53 - O regime de trabalho dos profissionais de Suporte Pedagógico da Educação Básica
será de 30 (trinta) horas sendo 25 (vinte e cinco) a escola ou na sede da Secretaria de Educação e 05
(cinco) horas para estudo e pesquisa.

Parágrafo Único - Fica estendido a gratificação do anexo VI aos profissionais ocupantes de cargo
efetivo constantes neste Arrlgo,

Art. 54 - No interesse do Sistema de Ensino, os docentes atuantes na Educação Básica, poderão
ser convocados para uma jomada de trabalho de até 40 (quarenta) horas semanais.

PARÁGRAFO ÚNICO - O regime de trabalho de que trata o caput deste Artigo apresenta jornada
alternativa.

Art, 55 - Jornada de trabalho maior que a estabelecida cpara a categoria, implica em
remuneração diferenciada, calculada em razão da hora de efetivo trabalho, em sala de aula e em horas
atividades.

Art. 56 - O mesmo Regime de Trabalho se aplica aos demais profissionais do magistério, nos
termos desta Lei.
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ArL 57 - A jornada de trabalho do ocupante do cargo de diretor e da Educação Básica é de .tO
(quarenta) horas semanais.

CAPÍTULO VI
DA ORGANIZAÇÃO DA CARRI<~IRA

Art. 58 - São cal'gos de provimento de profissionais do Magistério:

§ }O Professor do Magisthio (MAG) Classe "A" é o dcte nto r de habilitação específica, obtida em curso
de formação de professores, como o AI-Pedagógico ou outro equivalente, A2-licenciatunl em
Pedagogia (com habilitação em Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação de
Jovens e Adultos ou Educação do Campo), A3-Espccialização (na sua área de atuação), A4-mestrado
(na sua área de atuação) e Aô-d ou tcr ado (na sua área de atuação), que atuam na Educação Infantil,
nos anos iniciais do Ensino Fundamental e anos iniciais da Educação de Jovens e Adultos. Para os
professores de Libras e Braille além da licenciatura o professor deve ter curso na área específica por
instituição cred enciadu.

§ 2° - Professor do Magistério (MAG) Classe "13"- é o detentor de habilitação específica, obtida em
curso super-io r , correspondente à B l-Licenciatura Plena na área que atuam, Bz-Especialização (na sua

____área de atuação), Bê-Mestrado (na sua área de atuação) e B4-Doutorado (na sua área de atuação),
atuando nos anos finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, na área para qual foi
habilitado. Para os professores de Libras e Braille além da licenciatura o professo,' deve te," curso na
área específica por instituição credeuciada.

§ 3° - Professo," do Magistério (MAG) Classe "C" - é o detentor de habilitação específica, obtida em
curso superior, cor-respondente à CI-Licenciatunl Plena na área que atuam, C2-Especialização (na sua
á r ea de atuação), C3-Mestnldo (na SI/a á rea de atuação) e C4- Doutorado (na sua área de atuação),
atuando na ultima etapa da Educação Básica (Ensino Médio).

§ 4° - Suporte Pedagógico (SP) Classe "0"_ é o detentor de habilitação na área específica, obtida em
curso superior de Liceuciat ura Plena e/ou especialização em Supervisão Escola,', Odentação Escolar,
Inspeção Escolar, Coordenação Pedagógica e Psicopcdagogia, correspondente à 01- Licenciatura
Plena na área que atuam, D2-Especialização (na sua área de atuação), Dô-Mestrarlo (lia sua área de
atuação) e D4- Doutorado (na sua área de atuação), atuando na Educação Infantil, anos iniciais e
finais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e na Educação do Campo, na área para
qual foi concursado.

AI"!. 59 - O grupo Ocupacional do magistério será distribuído em 04 (quatro) classes,
designados pelas letras A: com preendendo cinco subclasses (A, AI, A2, A3, A4, A5), B:
compreendendo quatro subclasses (B1, B2,B3, B4), C: compreendendo três subclasses (C1, C2, C3,
C4) e O: compreendendo três (DI, D2, D3) dispostos em matrizes, às tais estão associados crrtérios de
titulação (formação inicial e continuada), qualificação profissional e tempo de serviço.

Art, 60 - O valor do vencimento básico tem como a variação e nt re classes, subclasses e níveis
que constam [lOS ANEXO T, lT, III e IV desta Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Valores de dlfer-enciação são de 15'Y.., pa ra os p rofissio nais das subclasses
"A" e "AI" para a subclasse "A2" e de um nível para outro, tomando POI" base o inicial, será de O a
5(Y<., 10'Yo,15%,20%,25%,30(1. •.

I - O percentual de vadação das demais subclasscs co •.•·esl)()I\(lc,·ão a \0°/. i ,

II - Os percentunis de mudança de 11m nível para outr-o da mesma subclasse tomando por base o inicial
será de Oa 5%, 10%, 15%,20%,25%,30%.

HI - O profissional do magistério será posicionado nas referencias da classe relativa à sua habilitação,
conforme o seu tempo de contribuição no Sistema Municipal de Ensino, nos seguintes níveis:
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J - até cinco anos, no nível I;

li - acima de 5 (cinco) até 1O (dez), nível 11;

Il l - acima de 10 (dez) até 15 (quinze) anos, nível lU;

IV - acima de 15 (quinze) até 20 (vinte), nível IV;

V - acima de 20 (vinte) até 25 (vinte e cinco), nível Vi

VI - acima de 25 (vinte e cinco) até 30 (trinta), nível VI;

AI't. 61 - Os mcrnb ros do Gn'l)() IVIngisté,-io, designados panl o cxcrcíclo da função de Dir'eto r
de Escola, terão a gnltificação de função de acordo com O ANEXO V dessa lei na classe e nível a que
pertence,

A,"1. 62 - Os mern b ros do grupo magistério designados para as funções de Diretor Adjunto,
atuarão em escolas com mais de 100 alunos e receberão como gratificação 50'1.. (cinqüenta por cento)
do percentual atribuído ao direto," da Escola a que pertencer, sendo este percentual calculado sobre

~ scu vencimento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em unidade escola r que tem acima de 500 (quinhentos) alunos
poderão ser nomeados dois diretores adjuntos, desde que a unidade funcione nos três turnos.

Art. 63 - Os membros do grupo magisté rio que estão em cargo de comissão na Secretaria de
Educação, designados para a função de Coordenado," Pedagógico e Inspetor Escolar, receberão
gratificação de função, de acordo com o Anexo VI.

CAPÍTULO VII
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 64 - A progressão na carreira do Mazisrério Público poderá ocorre," mediante:

I - A progressão vertical - Passagem do servidor de uma classe para a seguillte, dentro de um mesmo
nível, obedecendo aos critérios específicos para a avaliação do desempenho c t itulaçâo (formação
inicial e continuada) .

.----,lI - A progressão horizontal - Passagem do servidor de um nível para o imediatamente superior",
obedecendo aos critérios de desempenho e de tempo de serviço. Para avaliação do desempenho será
elaborado decreto ad mj nisf ra tivo de responsabilidade do prefeito municipal, onde constarão os
critértos, a forma e a comissão de avaliação. E ainda será observado pa,·a o desempenho, o
cumprimento da exigência de participação em p,"ogramas de desenvolvimento para a carreira,
assegurados pelo Município ou instituições credenciadas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na elaboração dos uité.-ios da avaliação do desempenho será formada uma
comissão composta pela: Sec rcta rta de Educação, Conselho Municipal ele Educação e representação
dos profissionais do rnagistét-io.

DA PRocru:ssAo 1I0RIZONTAL
Arl. 65 - A progressão horizontal ocorrerá, após o cumprimento do estágio probatório, para o

servidor que se encontra," na classe e nível inicial, para o servidor que se encontrar em classe
intermediária de SUH car-reira, desde que clll11lH-a o intersticio de 03 (rrês) anos e esteja habilitado por
ordem de classificação no processo de avaliação do desempenho e titulação efetuados na Rede
Municipal de Ensino, ao final do ano letivo.

§ 10_ O servidor concorrerá à progressão horizontal quando, atendidos os preceitos previstos no caput
deste Artigo e obtiver, no mínimo, 70% (setenta por cento) da pontuação máxima definida no processo
de avaliação de desempenho e titulação.
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§ 2° - A Progressão Horizontal deverá observar a ordem seqiiencial de disposição dos níveis, vedada à

ascensão para outro nível que não O Imediatamente superior.

§ 3° - Fica ganll1tid~l ao profissional do magistério a progressão funcional quando o Sistema de Ensino
não oferecer condições a formação exigida.

DA PROGRESSÃO VERTICAL

Art. 66 - A Progressão Vertical dar-se-a:

I - Por desempenho e titulação (Iorrnação inicial e continuada);

Art. 67 - A Progressão Vc rf ica l por desempenho e titulação (fo rrn açâo inicial e continuada)
ocorrerá para o servidor que adquira a formação superior a classe a que se encontra, por ordem de
classificação no processo de avaliação de desempenho e titulação na rede municipal de ensino, ao final
de cada ano letivo, ocorrendo :'t promoção até mês de março do ano subseqüente.

AI·1. 68 - A Progressão por utulação ocoi .•.erá, após o cumprlrnento do estágio probatório, para
.r--..o ser-vidor que ad qu iri r graduação ou t ituluçãu lia á rea objeto de seu trabalho de acordo com o Art.

64,

ArL 69 - Os cursos de pós-graduação Iato-sensu e st ricto-sensu , para fins previstos nesta Lei,
realizados pelos servidores do Grupo Ocupacional do Magistério, somente serão considerados pal'a
fins de progressão se tiverem relação direta com a atividade desempenhada pelo servidor no Sistema
Municipal de Ensino, forem ministrados por instituições reconhecidas pelos órgãos competentes e,
quando realizada no exterior, se forem revalidados pOI' instituição brasileira, credenciada para este
fim.

AI·1. 70 - Os atuais ocupantes dos cargos do Magistél'io Público Municipal serão aproveitados
de acordo com sua ritulação, habilitação e tempo de serviço,

Art. 71 - Perderá o direito ú promoção o profissional que tiver:

I - Mais de 05 (cinco) faltas por ano não justificadas 110 pe ríodo de permanência do seu
aproveitamento;

/' n - Cumprido pena de suspensão resultante de processo administrativo;

Ill- Cedência panl car'go que represente desvio da função docente, exceto nos casos previstos em Lei.

AI·t. 72 - A apuração dos requisitos previstos no AI·tigo anterior refere-se ao periodu em que o
profissional do magistédo se encont ra em exercício na classe.

Art, 73 - Para todos os efeitos, sera constuerauo promovido o prottsstonat aposentado ou que
vier a falecer sem que tenha sido efetivada a promoção que lhe couber.

AI·t.74 - A progressão dos ocupantes dos cargos dos prnfissionais que dão suporte pedagógico
ocorrerá nas mesmas condições previstas para o professor e de acordo com a natureza cio seu trabalho,

PARI-\GRAFO lJNICO - Aos p rofiss io nuis do lIIagistério a que se refere () caput deste ar'ligo, são
aplicados os requisitos p revistos panl os professores nos Artigos 65 H 73 desta Lei, em função da sua
progressão,

TITULO IV
DA REMUNERAÇÃO E VANTAGENS
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Art, 75 - A remuneração dos profissionais do magistério é composta pelo vencimento e
gratiflcações, nos termos da legislação vigente e da lei n" 11.738/2008 de 16 de julho de 2008.

Art. 76 - Vencimento básico é fixado na Classe A, do nível I da calTcira do magistério,
conforme ANEXO T, 11, TIl e TV desta Lei,

Art. 77 - Constituem vantagens pecuniá rias panl os profissionais do magistério, sem prejuízo
de outras atrtbuições aos Servidores Públicos Municipais, desde que repassados recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério - FUNDEB da Lei
n" 11.494 de 20 de junho e 2007, obedecendo aos 60% para pagamento dos profissionais do magistério.

Art. 78 - O professo,' do Magisté,-io Contratado para suprir necessidades do Município
perceberá o equivalente ao salário de acordo com a sua formação no nível L

Art. 79 - O Regente de Ensino, concursado, ascenderá }lpenaS ele forma ho,'izontal (nível), não
podendo ascender de forma ve rf ica l (classe),

§ ]0 _ O regente de ensino não concu rsado vindo hab ilitar-se será en quad rado no nível I da
classe equivalente a sua graduação

§ 2° - O professor integrante do quad ro especial vindo habilitar-se serú enquadrado no nível I
_~da classe equivalente a sua g",Hluação

A,-L 80 - O professor da re de que não pude,' está em sala de aula por motivos que justifique,
não será contemplado com as vantagens atinentes ao magistério e terá o seu salário correspondente ao
valor de 7S"/0 dos vencimentos básicos da classe e nível que esteja posicionado,

AI't, 81 - Fica a Seneta,-ia competente autorizada a realizar o desconto correspondente a 1/30
(um tr-inta avos), da classe e nível em que esteja posicionado, por falta não just ificada para os
profissionais das classes "A" e "D".

PARÁGRAI<O ÚNICO - Para os profissionais investidos nas classes "B" e "C" o desconto será
feito por hora/aula.

Art. 82 - O preenchimento das vagas existentes no Quadro, somente demonstrada a real
necessidade do sistema e previamente autorizada pelo chefe do Executivo_

CAPÍTULO 11
UAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

-r>; A,'L 83 - Os memb ros do Grupo MagistéI-io, designados para o exercício da função de diretor
de escola, terá gratificação de função de acordo com O ANEXO V dessa Lei no salário e classe a que
pertence.

Art. 84 - Os membros do grupo magistério designados para as funções de Diretor Adjunto,
receberão como gratificação 50% do valor atribuído ao dlretor da Escola a qual pertencer.

Art. 85 - Os membros do grupo magistério que estão em Cargos de Comissão na Secretaria de
Educação, designados p:ua a função de Coo rdenado r Pedagógico, Orientador Escola,', Supervisor
Escolar e Inspetor Escolar receberão gratificação de acordo com o Anexo VI,

Art. S6 - Farão jus a gratific:tção de incentivo aqueles profissionais do magistét'io que
t rabuf ha rem em escolas da zona I"I1I'al consideradas de difícil acesso, tendo com base o salário da
Classe A, Nível 1, não podendo exceder o percentual de 40'1.1 (quarenta po r centos), renovado a cada
ano quando sendo necessário, mediante Decreto do Executivo Municipal.

Art, 87 - Os professores da Educação Básica que na sua sala de aula lecionarem a mais ele até 3
(três) alunos portadores de necessidades educativas especiais terão urna gratificação de 20% em seu
salário. A cada ano será avaliada essa gratificação por escola e por sala de aula,
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Art. 88 - Enquanto for necessário manter classes multisseriadas, os docentes que, em suas salas
tiverem no mínimo 20 alunos matriculados, perceberão um adicional de 15tYt) calculado sobre o nível
do seu enquadramento .

•• AI·t. 89 - O exel'cício das funções Gratificadas é privativo dos ocupantes do Quadro do
Magisté,"io.

AI'L 90 - As despesas resultantes da aplicação desta Lei co r r erão por conta do orçamento
vigente da Secretária de Educação.

CAPÍTULO nr
DO REGIME DISCIPLINAR

Art, 91 - O secretário de Educação é competente para constituir comissões especiais para
apreciar em processo arlminist rarivo, faltas cometidas por servidores do Magistério.

§ 1° - As comissões de inquérito administrativo deverão ser constituídas por 03 (três) servidores do
quadro efetivo do magistério, 01 (um) membro de Conselho Escolar e 01 (um) conselheiro co Conselho

.---..,Municipal ele Educação e 01 (um) da classe do magistério, sendo o ultimo com classe igualou superior
ao servido r subjugado.

A"L 92 - O não com parecimento do servidor" ao serviço, sem justa causa, por' mais de 30
(tr'inta) dias consecutivos ou 60 (sessenta) dias intercalados em cada ano, será punido com pena de
demissão, conforme legislação vigente,

Art. 93 - É vedado ao servidor do Magistério exercer atividades estranhas às funções, quando
em horário de tr-abalho.

Art. 94 - O docente em regência de classe é obrigado ao cumprimento do número de dias
letivos e horas aula, segundo calendário escola,' e matriz curricular.

Art. 95 - Enquanto o número de horas-aula do docente não estiver completo, não se dará à
conclusão do ano letivo na atividade, área de estudo ou disciplina em que se ver-ificar a ocorrência.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS.

Ar]. 96 - O Diretor ou Diretor-Adjunto nomeados nos termos dos Artigos 50 e 51 desta Lei,
fará jus as seguintes reruuneraçôes:

I- O Di reto r terá remuneração equivalente ao nível I da classe a que possui habilitação,

11 - O Di reto r-Adju nto perceberá 75% (setenta e cinco por cento) da rern unc raçâo do Diretor
não podendo ser inferior ao salário mínimo vigente.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Diretor ou Diretor-Adjunto fará jus a gratificação estabelecida no
anexo V desta Lei.

Art. 97 - Quando posto :-1 disposição de atividades de apoio à docência na Secretária de
Educação, o profissional do magisllTio continua COIll direito às gratificações previstas nesta Lei.

Art. 98 - OCO/Tendo imperiosa necessidade de serviço, por" aumento da demanda de vagas nas
escolas, concessão de licença gcstante 011 qualquer' outro tipo de afastamento de professores, poderão
se/o contratados docentes em caráter temporário, denominados professores-substitutos.
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§ 1° - Os professores de que trata este Artigo não poderão ser contratados pelo período superior a um
ano e sua admissão se fará mediante seleção a crithio da Secretária de Educação.

§ 2° - Os professores substitutos deverão ser habilitados conforme os critérios estabelecidos 113 Lei
9.394/96.

AI"t. 99 - O professor que estiver fora de sala de aula, com exceção dos casos previstos na
p resenre lei deixa rú de se," contemplado em todos os aspectos competindo ao pode," executivo
municipal c ao titular da Secretaria Municipal de Educação elabora," critérios específicos de
progressão funcional e Iorrna de pagamento de seus vencimentos.

Art. 100 - Os quinquênios dos profissionais do magistério a partir da publicação desta Lei
constarão na planilha salaria] por nível na progressão horizontal.

Art. 101 - A tabela de salários será ajustada de acordo com a da Lei n" 11.738/2008 de 16 de
julho de 2008 e suas alterações posteriores.

Parágrafo único - As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas
a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica.

A,"1. 102 - O Decreto para avaliação de desempenho que trata o inciso 11 do Art, 63 deverá ser
publicado até 90 (noventa) dias da publicação da presente lei.

Art, 103 - O Decreto pa"a avaliação de desempenho que t rata O lnciso II do art, 64, deverá ser
publicado até 90 (noventa) dias da publicaçâo da presente Lei.

Art. 104 - Este Plano deverá se," avaliado sempre que houver alterações nas legislações
nacionais.

Art, 105 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais
a 01 de maio de 2011.

AI"L 106 - Revoga-se a LEI COMPLEMENTAR N°. 04/2011 DE 24 DE FEVEREIRO DE
2011(PCCR), bem como, demais dispositivos em contrario.

Gabinete do Prefeito de Ara ra - PB, 20 de maio de 2011.

~'é Erbd.L~~~ L
Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

RUA GAMA ROSA S/N", CNPJ - 08.778.755/0001-23

ANEXO I

P.·ofesso.· do MagisléJ-io (MAG) Classe "A"

.•REGENTE 890,31 934,83
,'i.' . ,:

.....•':S ••.·.•·, •••.•i).·'.· ..:'.... 890,31 934,83

AI 890,31 934,83
-~,,_. __ .._ ..~_•.... ."-- A2 1.023,86 1.075,05

................................ ' .........

A3 1.126,25 1.182,56

A4 1.238,88 1.300,82,

A5 1.362,77 1.430,91
..... -..__ ................ _ .._._-- __ o

..............................................................................................::r--.

lU

.............•..•...•..... -- ....•-- ..........••.•~-

IV v VI

981,57
-t----~-_t-------- - - _.._ -- - .._~~..0

1.030,65 1.082,18 1.136,29

981,57 1.030,65 1.082,18

981,57

1.128,81

1.136,29

1.082,181.030,65 .

1.185,25 1.244,51

1.136,29
.- ..-.-.----------- ...--_. ----1------

1.306,73

1.241.69j .1.303,78 1.368,96 1.437,41

1.365,86 1.434,16 1.505,87 1.581,16
-------1-- ..·.._·_-- -.---.-----/------+------\

1.502,45 1.577,58 1.656,45 1.739,28
____ L- ~_.___ _ ~ L ~

ANEXO II

P.·ofesso.· do Magisté.·io (MAG) Classe "B"

1.023,86 1.244,51
•.._-_.,.- ---

B2 1.126,25 1.303,78 1.368,96 1.437,41

B3 1.238,88 1.434,16 1.505,87 1.581,16
-_._---

B4 1.362,77 1.430,91 1.577,58 1.656,45 1.739,28

ANEXO 111

P.·ofessor do Magisthio (MAG) Classe "C"

C2 1.126,25 1.182,56 1.241.69
I----c----I ..-------I-------- ..I--··---·

C3 1.238,88 1.300,82 1.365,86

10430,91

Cl 1.023,86

C4 1.362,77
•• _ •••••.•.•.••.•• __ ...•• __ ._ -- 1 .. _

Ll28,81

I.S02,4S

1.437,41

1.581,16

I.S77,S8
.. L

1.739,28
. .__ J
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ESTADO DA PAHAÍBA
PREFErTURA MUNICIPAL DE ARARA

RUA GAMA ROSA S/N", CNPJ - 08.778.755/0001-23

ANExorv

Supode Pedagógico (SP) Classc "O"

-- -
•

I II.~ _ ...._-_._.__ ._. -_._.__ ._...__ ._--- ..._.- _._ ...

DI -
1.126,25 1.182,56 1.2

_._-- - - -_.- ----
D2 1.238,88 1.300,82 1.3

. N·.· ..... _____ ,,,._ ..•. ___ .. __ ..

D3 1.362,77 1.430,91 1.5
- -- - - _.

III IV

,

V VI

41.69 1.303,78

1.434, t 6

1.368,96

65,86 1.505,87
--- -------j-------- .

02,-t5 1.577,58 1.656,45 1.739,28

ANEXO V

Tabela de Gratificação para Diretor Escolar
----::----_._.--- .._-- _ .•....__ -- _ .._ - ...............•... . . _._ .._---- _._---_ .._.__ __ _.__ .

.......__._.--._. ~.§.Ç-º!:.A__ ._.._. _ ..___.. ..N o D E._Ál:!L~O_§ ._._._. .YA~º~=- -I

del00 a 300 alunos 30%

Nível V acima de 701 alunos

40°/.)
-

50'1.. ·-1
60% I--'

Nível I
•••• __ • • •••• _ •••••• _ ••• _ •••••••••• M •••• __ •• _ •• _ •••• _ •• ·., ••••••••• ,.,,'

Nível II
Até 99 alunos 20%

NívelIlI de 301 a 500 alunos---'-''----------1--
NívellV de 501 a 700 alunos

ANEXO VI

Tabela de Gratificação pal'a Técni,:os da Seuetal'ia
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA

"CasaJosué ;4lves da Cruz"
N Ã (, \ () 'r A

c.r. Jrt. I~."~~;;",;;..!3/8'
Antônio Ernesto dos Santos

_._-----_.-

Vereador/Presidente

, ente dos Santos

~S~~lV?
Vereador

IÃa CDMtAKlCt.U à if.U,4i1a
José Jailson de Sousa

Vereador

,~ ;f, ~ n.o ~.u:o &. ~ :§~ ~
Maria do Carmo Simplício da Silva ~j,. v rino· rutí 'êosta

Vereador Vereador

FOLHA DE VOTAÇÃO DOS'VEREADORES DESTA CASA AO PROJETO DE

LEI N° 13/2011 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NA

7a(SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2011.

PRIMEIRO PERíODO REGIMENTAL .
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