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ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de São Féiix do Xin
Gabinete do Prefeito

LEI.0 143/2000
A P R O V A D O

DISPÕE SOBRE O NOVO ESTATUTO DO
MAGISTÉRIO.

O Prefeito Municipal de São Félix do Xingu - PA, no uso de suas atribuições,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei :

TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO

Das Disposições Preliminares

Art 1." - Este Estatuto do Magistério estabelece as normas gerais e
disciplinares, deveres e direitos do profissional da Educação Básica (1.° e : > Graus),
Supletivo e Educação Infantil.

Art. 2.° - Para efeito deste Estatuto do Magistério considera-se integrante da
rede municipal de educação:

I - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com todos os
recursos materiais e humanos que desenvolvam como atividades fundamentais, normalização
e execução do ensino;

TT - Corpo docente - professor nível médio e superior lotados na rede municipal
de ensino,

III - Pedagogo.
IV - Administrador Escolar - Nível Médio
V - Supervisor Escolar - Nível Médio

Art. 3.° - Para efeito desta Lei compreende-se como profissional do Magistério
todo aquele que, integrando grupos ocupacionais respectivos, exerça atividades inerentes à
educação, nela incluindo-se o exercício do Magistério, pedagogia, administração escolar^
supervisão escolar, orientação e planejamento educacional.

Art. 4.° - A valorização das atividades do Magistério será assegurada:
I - Pela igualdade de tratamento para efeitos didáticos e técnicos;
II - Pela progressão da carreira, através dos níveis, classes ou referências;
TTT Por incentivo a livre organização em associação para-escolar e em

entidade sindical da categoria, fundamentada nas peculiaridades da comunidade;
TV - Por outros direitos e vantagens compatíveis com as funções do Magistério;
V - Pela organização da gestão democrática do ensino público, asseguradas m

forma da Lei.
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V - Exercer o Magistério não só por meio de conhecimentos específicos e
competência especial, adquiridos e mantidos através de estudos contínuos, mas também por
intermédio de responsabilidade* pessoais e çoletivas para com a educação e <
alunos na comunidade.

TÍTULO II
CAPÍTULO ÚNICO

A P R O V A D O

Das Atividades do Magistério

Art. 6.° - As atividades do Magistério serão exercidas pelo pessoal admitido na
forma prevista na presente Lei, classificando como: administrador escolar, orientador
educacional- pedagogo, supervisor escolar e docente.

Art. 7.° - As funções do docente são as constantes da Legislação Federal e
outras pertinentes à matéria, bem como as estabelecidas nos planos de trabalho e no regime de

cada unidade educacional.
Art. 8.° - As funções de administrador escolar, orientador educacional,

pedagogo e supervisor escolar são relacionadas diretamente com a administração, orientação,
supervisão, planejamento, controle, inspeção e avaliação do ensino e pesquisa, disciplinados
pela legislação pertinente.

TÍTULO III
CAPÍTULO I

Do Provimento

Art. 9.° - Os cargos de provimento efetivo da carreira do Magistério serão
distribuídos em grupos ocupacionais específicos, desdobrando-se em níveis, classes ou
referências.

Art. 10 - O grupo ocupacional do Magistério compreende as seguintes
categorias profissionais :

I - Professor Nível Médio Código P-T
I! - Professor Nível Superior Código P-I1
1TÍ - Pedagogo Código P
IV - Administrador Escolar - Nível Médio - Código AR-J
V - Supervisor Escolar - Nível Médio Código SE-I
Art. 11 - O cargo efetivo do grupo ocupacional do Magistério será provido por

Ato do Chefe do Poder Executivo, obedecidas as exigências da presente Lei e do Plano de
•« o
tf O,

Carreira, Cargo e Remuneração do Magistério Público e do Regime Jurí<
Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará.

Art. 12 -- O provimento aos cargos efetivos do grupo ocupacional do
Magistério será feito automaticamente a partir da vigência da Lei, do Plano de Carreira, Cargo
e Remuneração do Magistério Público, e se for o caso, dependerá de prévia aprovação em
concurso público de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação.

§ 1.° - Ficam asseguradas a participação e a fiscalização da entidade de classe
nas diversas fases do concurso.

§ 2° - O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser
prorrogado por igual período.

Art. 13 - Para provimento de cargo efetivo do grupo ocupacional do
Magistério será exigida a seguinte qualificação profissional :

- Professor nível médio - graduação específica em curso de Magistério
TT - Professor nível superior - graduação específica em curso superior ao nível

de Licenciatura Plena.



ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de São Félix do Xi

Gabinete do Prefeito

Til - Supervisor Escolar Nível Médio - graduação especifica em
Magistério.

IV Pedagogo - • graduação especifica em curso superior1 ao nível de
Licenciatura Plena em Pedagogia.

CAPITULO II

Da Jornada de Trabalho

Art. 14 — A jornada de trabalho do pedagogo, supervisor escolar nível médio e
administrador escolar nivel médio terá carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 15 — A jornada de trabalho do professor será de 20 (vinte) horas semanais.
§ Único - O professor na função docente, com exercício nas 04 (quatro) últimas

series do ensino fundamental regular, do supletivo e do ensino médio (2.ç Grau) terá um
horário de trabalho sujeito ao regime de salário hora-aula.

Art. 16 - A jornada de trabalho do professor será constituída de atividades
docentes em sala de aula e atividades de planejamento, çorreção e outras na unidade escolar.

Art. 17— A fixação e a alteração da jornada de trabalho dependerão em caso de
necessidade da unidade escolar a qual estiver vinculado o professor na função docente, de ato
expresso do titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

CAPITULO II!

Das Férias

Art. 18 — O professor terá direito a férias na quantidade de 45 (quarenta e
cinco) dias anuais, sendo 30 (trinta) dias obrigatoriamente no mês de Julho e 15 (quinze) dias
a contar do encerramento do ano letivo

§ 1.° — Os demais profissionais do Magistério terão direito a férias na
quantidade de 30 (trinta) dias mensais.

§ 2.° - Não deverão ser interrompidas as férias do profissional do Magistério.
§ 3.° - Deverá ser acrescido o valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário

dos profissionais do Magistério quando estes estiverem em gozo de férias.

CAPÍTULO IV

Dos Direitos e Vantagens

Art. 19 — Os vencimentos e gratificações dos cargos integrantes dos grupos do
Magistério são fixados na Lei do Plano de Carreira, Cargo e Remuneração do Magistério
Público.

Art. 20 — Além do vencimento do cargo, o profissional do Magistério perceberá
as seguintes vantagens:

I - GRATIFICAÇÃO DE PÓ DE GIZ;
II - GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE;
III - GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM ÁREAS

DE DIFÍCIL ACESSO;

CAPITULO V

Das Licenças
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Art. 21 - Ao profissional do Magistério além das vantagens previstas
de Carreira, Cargo e Remuneração do Magistério Público e do P.egirne Jurídico Único,
concedida pela autoridade maior a que estiver subordinado:

l - Licença para aprimoramento profissional;

Da 1 Jcença para Aprimoramento Profissional

Art. ^^- A licença consiste no afastamento do profissional do Magistério de

suas funções para:
I - Frequentar curso de aperfeiçoamento ou especiali/ação;
TI - Participar de congressos, simpósios ou promoções similares, no pais ou no

exterior.
§ Único - A licença a que trata o "caput" deste artigo, será concedida desde quí

as atividades previstas nos incisos I e II versem sobre assuntos e temas referentes à Educação
ou de interesse profissional e não exceda 04 (quatro) anos, findo o penodo e somente
decorrido outro será permitida nova ausência ou Licença para Tratamento de Interesse
Particular.

Art. 23 - O profissional do Magistério cuja licença estiver sido concedida com
ónus para o Município de origem fica obrigado a prestar-lhe serviços condizentes com a nova
habilitação, durante período igual, após a conclusão de respectivo curso e sob pena do
ressarcimento das despesas a.o Município.

CAPÍTULO VII

Das Disposições Finais

Art. 24 - É vedado ao profissional do grupo do Magistério o exercício de
atividades essencialmente burocráticas.

Art. 25 - Fica facultado ao profissional do Magistério o ingresso em cargos
comissionados que se fizerem necessários.

Art. 26 - É assegurado à entidade representativa dos profissionais do
Magistério, como tal conhecida em Lei, o direito à consignação em folha de pagamento das
contribuições^ mediante prévia autorização do associado, observada a legislação pertinente.

Art. 27— O Município poderá firmar convénios com entidades particulares para
a manutenção de escolas que atendam a educação infantil e o ensino fimdamental.

§ Único - As escolas mantidas sob convénio serão consideradas como
participantes do Ensino Público Municipal e, assim, sujeitas às normas e cliretrizes emanadas
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Art. 28 - O quadro suplementar em extinção do Magistério será constituído de:
l - Cargos e funções do Magistério cujos ocupantes não possuam qualificação

prevista na Legislação Federal exigida neste Estatuto e que tenham estabilidade
Constitucional.

Tl - Servidores estabilizados, com base no artigo 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias que não lograrem aprovação em concurso público para fins de
efetivação.

Art. 29 - O Município de São Félix do Xingu adaptará seu sistema educacional
as diretrizes deste Estatuto do Magistério.

Art. 30- Aplicam-se subsidiariamente a este Estatuto, as disposições da Lei do
nano de Carreira, Cargo e Remuneração do Magistério Público e do Regime Jurídico Únic-

dos Servidores do Município de São Félix do Xingu - Pará.
Art 31 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas

disposições contrárias.
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