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SÚMULA

Institui o Plano de Carreira do

Magistério Publico Municipal ,/

regido pela CLT, estabelece o

respectivo Plano de Pagamento e

dá outras providências.

»

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 12) - Esta Lei insitui o Plano de Carreira do Magistjá

rio Publico Municipal, regido pela Consolidação

das Leis do Trabalho, cumprindo diretrizes bás^

cas da Lei Federal nS 5.692, de 11 de agosto de

1971, observadas as peculiaridades locais.

Art. 2B) - Para efeitos desta Lei, entende-se:

I — Por pessoal do Magistério Publico Municipal, r̂

gido pela CLT, o conjunto de Professores e Esp_e

cialistas de Educação que, nas unidades escola-

res e recreativas, e demais órgãos de administra^

çao, ministra, assessora, planeja, programa, /

acompanha, supervisiona, analisa, inspeciona , /

coordena, orienta e dirige o ensino da Rede Muni_

cipal.

II - Por professor o membro do Magistério Publico Mu-

nicipal que exerce cargos de docência;
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III - Por Especialista de Educação, o membro do

Magistério Publico Municipal que atua nas

atividades de administração, planejamento,

orientação, supervisão '3 outras que se fji

zerem necessárias no setor educacional /

que a Lei vier mencionar»

IV - Por atividades do Magistério, são aquelas

exercidas pelos professores e especialis-

tas de educação no desempenho de todas as

tarefas relativas a educação.

Art. 3B) - O regime jurídico do Magistério público /

Municipal é o estabelecido pela Consoli

dação das Leis do Trabalho.

CAPÍTULO II

' DA CARREIRA DD MAGISTÉRIO

SEÇÃO. I

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA CARREIRA.

Art. 4B) - A carreira do Magistério tem como princj^

pios básicos:

I - A dedicação ao Magistério - traduzido /

pela vontade inabalável de cumprir os dĵ

veres do Magistério.

II - O civismo e o culto das tradições histó-

ricas locais e nacionais;
III - O interesse pela atualização profissio-

nal.

IV — A fé no poder da Educação como instrumen

to de formação do homem e do desenvolvi-

mento econômico, social e cultural.

U - O amor aos educandos e a profissão do Mja

gistério»
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SEÇÃO II

DOS PRECEITOS ÉTICOS ESPECÍFICOS.

Art. 5Q) — O sentimento do dever» a dignidade, a honra, e o

decoro que o Magistério impõe, a cada um de seus

membros, uma conduta moral, profissional digna ,

com observância dos preceitos seguintes:

I — Amar a verdade e a responsabilidade como funda-

mentos da dignidade pessoal.

II - Exercer o cargo, encargo ou comissão, com auto-

ridade s eficiência, zelo e probilidade.

III - Ser absolutamente imparcial e justo»

IV - Zelar pelo aprimoramento moral e intelectual /

próprio e do educando.

V - Respeitar a dignidade e os direitos da pessoa /

humana.

Ml — Ser discreto nas atitudes e nas expressões oral

e escrita.

VII - Abster-se de atos incompatíveis -com a dignidade

profissional.
Art, 6a) - A carreira do Magistério caracteriza-se por at_i

vidades continuadas e dirigidas à concretização

dos princípios dos ideais e dos fins da educa-/

cão brasileira,

PARÁGRAFO ÚNICO - A carreira inicia-se, satis-

feitas as normas legais e/ou disposições deste

Plano, ou dele-Jdecorrente, para um dos cargos /

constantes no Plano de Carreira do Magistério /

Publico Municipal,
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Art. 7D) - Os cargos do Magistério serão providos segundo

o regimento jurídico deste Plano sempre mediante

concurso público de provas e títulos.

SEÇÃO III

DA -ESTRUTURA DA CARREIRA:

Art, 82) - A Carreira do Magistério compreende no máximo

6 ( seis ) níveis estabelecidos de acordo com

a formação da professores»

SEÇÃO IV

Art» 92) - Níveis são formas de conferir aos professores

de 1B Grau, melhoria de cpmpensaçao pecuniária,

segundo as respectivas qualificações em curso e

estágios de formação, aperfeiçoamento ou espacia

lizaçao, sem distinção das series em que atuam ,

de acordo com a seguinte tabela.

NÍvel l - Mínimo 43 série do Primeiro Grau.

Salário mínimo atual.

- Primeiro Grau Eomplato.

Salário mínimo mais dez por cento do mesmo»

Nível 2 ~ Segundo Grau não específico para o Magistério.

Salário mínimo atual mais vinte por canto do/

mesmo.

Segundo Grau específico para o Magistério /

( Normal, Magistério ou logos II ).

Salário atual ma-is trinta por cento.

Terceiro Grau específico para o magistério de

li à 4a de 5§ à 83 e Segundo Grau com Licencia

tura Curta.

Salário atual mais cinqüenta por cento do mesmo.

_ Nível 3 -

Nível
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NÍvel 5 - Terceiro Grau especifico para o Magistério de

ie à 43 ou de 5S à B§ s Segundo Grau com tH—/

cenciatura Plena.

Dois Salários Mínimos atuais*-"*-'

Art. 1DS) - A mudança de nível é automática e vigorará /

apôs 60 dias aquela em que o interessado apr^

sentar o comprovante de nova habilitação.

Art. 112) - fica estabelecido, para cada nível, um venci-

mento com base no salário integral de servi-/

dor com aumentas consecutivos de cinco por /

cento ( 5% ) por qüinqüênio de efetivo exer-

cício no Magistério Publico Municipal.^

l) - D professor ou Especialista de Educação, quan_

do contratado, recebera o vencimento do nível

respectivo.

II) — Na contagem de tempo de serviço para perfazer

o qüinqüênio, só serão computados, como de /

efetivo exercício os afastamentos pescritos /

na Lei da CLT.

III - O Professor público municipal que por livre e ex-
pontânea vontade quiser continuar exercendo o car
go, após a aposentadoria, receberá 5$ por ano exce».
dente, não ultrapassando o máximo de 50$.

CAPITULO III
O REGIME DE TRABALHO

Art. 12e) _ Q regime horário Normal de trabalho no Magistério
será de 20 horas semanais por turno em unidade es-
colar ou órgão.

Art. 13e) - O membro do Magistério sempre que as necessidades
do ensino exigirem, poderá ser convocado para cum
prir regime suplementar de trabalho, com a seguin-
te carga carga horária.

I) - De trinta (30) horas semanais, cumprindo em (1) ou
dois (2) turmos, em unidade escolar ou órgão.
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II - De quarenta (40) horas semanais, cumprindo em

dois (2) turnos, em unidade escolar ou órgão

PARÁGRAFO ÚNICO:- O número de horas semanais

dos regimes previsto no artigo 13& será redu^

zido quartdo se tratar de trabalho noturno,

Art. 14B) - A convocação será feita através da Portaria /

do Prefeito Municipal por tempo indeterminado

mediante proposta de Serviço Municipal de Edi£

cação e Cultura e com anuência do servidor.

IB — D exercício do regime de 30 horas se

manais não exclui a possibilidade de acumula-

ção de cargos*

2 2 - 0 regime de 40 horas semanais, proíbe

o exercício cumulativo de outra função Publica.

Art. 15B) - Aos regimes de trabalho (30) trinta e (40) /

quarenta horas semanais, corresponderá respecti

vãmente uma gratificação , que será feita através

de Portaria do Executivo Municipal, baseada nos

' níveis estipulados no artigo 92.-

Art. 16S) -

I -

II -

Art. 17B) _

I -

II -

III
IV

A convocação para cumprir regime suplementar de

trabalho só poderá cessar:

A pedido do próprio interessado.

No interesse público.

CAPÍTULO IV

DAS OUTRAS VANTAGENS

São instituídas"gratificações aos professores que

exerçam as seguintes funções:

Diretor d& Ensino 1Q Grau completo.

Diretor de Escola de Ensino de 16 à 4@ serie do

IB grau.

Coordenador de Ensino.
Chefe do Serviço Municipal de Educação e Cultura
Orientadora Projeto Logos II
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Art. 183) -

l

a)

b)

c)
II

III

U

U I

U II

UIII

IX

I
II

III -

VI - Supervisor de Ensine.

U11- Orientador Educacional.

UIII- Auxiliar de Administração (secretario)

IX - Bibliotecária.

Parágrafo Único - D valor da função gratificada,

será estabelecida através do decreto executivo:

Alem do vencimento do cargo, o membro do Magis -

tério Publico Municipal, poderá receber as se§ /

guintes vantagens:

Gratificações.

Especial.

De Salário família.

Natalina (prêmio de Natal)

Ajuda de Custe.

Dispensa para casamento (Bdias)

Dispensa por luto ate B dias por falecimento do

cônjuge, do companheiro na forma da Lei, decen-

dentes e ascendentes e irmãos e até 2 dias por

falecimento de sogros.

Licença prêmio.

Licença para tratamento de saúde.

Licença no caso de acidente de trabalho ou enr,

decorrência de doença profissional.

Licença a gestante.

Licença compulsória.

DA APOSENTADORIA

O integrante do magistério será aposentado :

Por invalidez.
Facultativamente,- após 30 (trinta) anos, de se_r

viço, quando professor, e após 25 (vinte e cinco)

anos quando professora, no efetivo exercício dB

funções do magistério.

Compulsoriamente, aos 7D(setenta) anos de idade.
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§ 1B -

S 22

A aposentadoria por invalidez será sempre
precedida de licença para tratamento de

saúde, por período não inferior a 24(uin^
te e quatro) meses, salvo quando a 3unta .

Medica formada por médicos do Órgão Peri-

cial do Município declarar a incapacidade

definitiva para o serviço.

No caso do inciso II deste artigo, compr_c_

vado o tempo de serviço, e se não for de-

cidido o pedido de aposentadoria no pra-

zo de 120 (cento e vinte) dias, a contar

da data do protocolo do requerimento, o

membro do Magistério ficará legalmente /

dispensado de suas atribuições funcionais.
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Art. 205) - Pelo exercício em atividade de educação ou

reabilitação de excepcionais, o membro do

Magistério Publico Municipal, receberá uma

gratificação especial correspondente a 50%

( cinqüenta por cento) de seus vencimentos»

inclusive incorporável aos seus proventos /

de aposentadoria, se houver exercido por um

período não jififerior a 4 anos consecutivos,

PARÁGRAFO ÚNICO - Para o exercício em ativi_

dade de Educação ou Reabilitação de excepci£

nais, será designado o membro do Magistério/

Publico Municipal que possuir habilitação /

específica na área.

Art. 21B) - o integrante do Magistério Publico Municipal

poderá receber compensação de despesas de /

viagens e hospedagem, a título de ajuda de /

custo, quanto no exercício de sua função que

prestar serviços fora do Município, podendo

recebê-la também, a critério da autoridade /

competente, no caso de viagem para fins de

estudo, congresso, encontros, simpósios e /

convenções.

CAPÍTULO V

DAS DISTINÇÕES E L6UI/ORES
v

Art. 22B) - Ao professor ou Especialista de Educação que

haja prestado serviços relevantes a causa do

ensino, pesquisa e da Educação, conceder—se-a

apôs sua aposentadoria, medalha de professor

Emérito, com características e inscrições /

alusivas.
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Art. 232) - Cabe ao conselho do Magistério Publico Mu-

nicipal a iniciativa da proposta da conce^

são da Medalha de Professor Emérito, obse_r

v/ando o processo estabelecido em Regulame_n

to.

Art. 242) - o professor ou especialista de Educação no

exercício de cargo que se destacar por trj3

balhos, importantes que quer sob aspecto /

profissional, quer sob aspecto humano e /

social, será distinguido por ââto Publico

de ILouvçr.

CAPÍTULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR :

Art. 25B) - Diretor da Escola é o integrante do Magisté

rio público Municipal que tem a função de /

addinistrar a escola para que ela cumpra a

sua finalidade.

Art, 26e) - O auxiliar de administração e o integrante

do Magistério Publico Municipal que tem a

função de subsidiar a direção das unidades

escolares de acordo com as necessidades e

administrar os serviços de documentação e

estatísticas escolares.

PARÁGRAFO ÚNICO : A escolha do diretor será

feita de acordo com as diretrizes da SEED e

com a anuência do Conselho Municipal de Edjj

cação.
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CAPÍTULO VII

DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E DA SUPERVISÃO

E C03RDENAÇÃO ESCOLAR.

Art. 27B) - O Orintador Educacional é o integrante do

Magistério Publico Municipal, que tem a

função de prestar a assistência do educar^

do individualmente ou em grupo coordenan-

do e integrando os elementos que exercem

influencia em sua formação, preparando—os

para o exercício de opções básicas*

Art. 282) - Coordenador e o Supervisor Escolar são os

integrantes do Magistério Publico Municipal,

a exerçao e a avaliação do processo pedagó-

gico na escola, para que seja cumprida a f̂

nalidade da mesma.

PARÁGRAFO ÚNICO : D Orientador Educacional,

o Coordenador e o Supervisor Escolar exerce

rao seus respectivos cargos obedecendo aos/

critérios de lotação fixados pelo Serviço /

Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO VIII

DO APERFEIÇOAMENTO E DA ESPECIALIZAÇÃO:

Art. 29B) - o integrante do Magistério Publico Municipal,

devera freqüentar cursos de aperfeiçoamento /

ou de especialização profissional para as /

quais seja expressamente designado ou convo-

cado pelo Serviço Municipal de Ensino seguin

do aa diretrizes da SEED.
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Art. 30S) - O município poderá promover e organizar

cursos de aperfeiçoamento e especializja

çao profissional sobre novas técnicas e

orientações pedagógicas, aplicáveis as

distintas atividades, áreas de estudo e

disciplina.

CAPÍTULO IX

DD REGIME DISCIPLINAR E DA RESPONSABILIDADE:

Art. 3ie) - Aplica-se aos membros do Magistério Publico /

Municipal as disposições regidas pela Conso-

lidação das Leis do Trabalho 171/73 Regimento

do Serviço Municipal de Educação e Cultura /

relativas ao regime disciplinar e sobre res-

ponsabilidade.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS.

Art. 328) - o dia do professor será comemorado no dia 15

de outubro.

Art. 332) ÍB município assegurara:

I - Os limites recomendáveis pelas normas didático-

pedagógicas para lotação de alunos nas classes

ou salas de aula.

II - O estímulo à vida associativa e recreativa dos

integrantes ao Quadro Próprio do Magistério PJJ

blico Municipal através de sua Associação de /

Classe.
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III — O estímulo à publicação de livros, a

pesquisa cientifica B produções sirrn^

lares, quando contribuirem para a ed_u

cação e a cultura.

Art. 342) - Ma promoção por tempo de serviço /

( qüinqüênio ) será considerado o /

interstício anterior a vigência desta

lei.

Parágrafo Único - A licença prêmio para
o pessoal do Magistério Publico Munici-
pal, será concedida, consideranào-se o
exercício do cargo anterior à vigência
desta Lei

Art. 352) - Ao membro do Magistério Publico Municipal,
professor, que ministrar hora aula de 5a à.
8& série do le Grau, sua remuneração se da-
rá de acordo com o nS horas aulas semanais
e com a sua formação seguindo as normas da
CLT, do art. 317 a 324 e as diretrizes da
SEED.

Art. 36s) _ Para os serviços de natureza administrativa de
apoio a cultura, à educação, ao ensino e a pé ÉS
quisa, serão criados pelo Poder Executivo, os~/
cargos julgados necessários.

Art. 37e) - A não observância dos princípios éticos e o não
aceitaaento de sujestões superiores levará ao /
afastamento do servidor no caso de reincidência
das transgressões.

Art. 38e) - Uma -eez o servidor admitido no Magistério PubljL
co Municipal não será admitido sem comprovação
de justa causa.
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Art. 39B) - O executivo no prazo da 60 dias ( sessenta)

a contar desta data publicará o enquadra- /

manto do pessoal do Magistério Publico Mu-

nicipal, obedecida os princípios definidos

òesta Leif

Art. 4QS) - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu

blicaçao, revogadas as disposições em /

contrário.

Cruz M

Secretario Ivíunicipal

v

PWf eAto7 Muni afiliai

de C . . da 1.986,


