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PREFEITURA MUNICIR

LEI COMPLEMENTAR 029/2007.
2007.

OPORTUNIDADE E RE

SÃO FÉLIX DO XINGU-PA, 18 DE DEZEMBRO DE

A P R O V A D O
EM. ^ _/ã /0?

"DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO
DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E
SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de São Félix do Xingu, Estado do Pará, no uso de suas atribuições
legais, na forma do Arts. 54, III, 59, II e 90, IV, XII, da Lei Orgânica do Município envia para
apreciação e aprovação da Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei Complementar.

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Esta lei reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público
Municipal, bem como sua gestão.

Art. 2°. Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I - Rede Municipal de Ensino, o conjunto de instituições e órgãos que realizem
atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Desporto e Lazer;

II - Magistério Público Municipal, o conjunto de profissionais da educação, titulares do
cargo de professor, que exercem as funções de docência e as de suporte pedagógico direto a
docência, no âmbito do ensino público municipal;

III - Professor, o titular de cargo da Carreira do Magistério Público Municipal, com
funções de magistério;

IV - Funções de Magistério, as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à
docência, ai incluídas as de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e
orientação educacional;

V - Função de Apoio Administrativo Educacional, o profissional da carreira cujas
funções abrangem as atividades inerentes à secretária escolar, auxiliar de secretaria e
merendeira.

Art. 3°. O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, tem
como finalidade definir e regulamentar as condições e o processo de movimentação dos
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profissionais do ensino na respectiva carreira, estabelecendo a progressão e promoção
funcional e a correspondente evolução da remuneração.

CAPÍTULO II

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

SEÇÃO I

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Ari. 4°. A carreira do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos:

I - A profissionalização, que pressupõe vocação, dedicação profissional com
remuneração condigna e condições adequadas de trabalho;

II - A valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;

III - Aprimoramento de qualificação através de cursos e estágios de formação,
atualização ou aperfeiçoamento e a especialização;

IV - A progressão, através de mudanças de níveis de habilitação e de promoções
periódica na carreira;

V - Pela igualdade de tratamento para efeitos didáticos e técnicos;

VI - Piso salarial profissional com correção anual definido em acordo coletivo entre a
entidade representativa da categoria e a administração pública municipal, de acordo com os
recursos disponíveis para a educação;

VII - A integração do desenvolvimento profissional dos trabalhadores ao
desenvolvimento da educação no município visando padrão de qualidade;

VIII - Período reservado a estudo, planejamento e avaliação, incluídos na jornada de
trabalho cm conformidade com o Projeto Político Pedagógico da Escola;

IX - Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos.

SEÇÃO II

DA ESTRUTURA DA CARREIRA

SUBSEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
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1̂ -̂Art. 5°. A carreira do magistério público municipal será constituída pelo cargo de provimem
efetivo de professor, e estruturada em quatro classes cada.

§ 1° Cargo é o lugar na organi/ação do serviço público correspondente a um conjunto de
atribuições com estipêndio, denominação própria, número certo e remuneração
correspondente pelo poder público, nos termos da lei.

§ 2° Carreira é o conjunto de níveis e classes que definem a evolução funcional e
remuneratória dos profissionais do ensino público municipal e abrange o ensino fundamental
e a educação infantil.

§ 3° Nível é a hierarquização da carreira, segundo o grau de escolaridade ou Formação
profissional.

§ 4° Classe é a posição na carreira, decorrente do processo de desempenho e
qualificação, e essa posição corresponde a graus crescentes de vencimentos,

§ 5° Referência é o diferencial da posição horizontal do servidor efetivo na escala de
vencimento.

§ 6° Vencimento é a retribuição pecuniária paga ao servidor, cujo valor corresponde a
cada nível do cargo e nas devidas referências das classes.

§ 7° Remuneração é o correspondente ao vencimento de cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias especificadas do cargo.

§ 8° Evolução funcional é o crescimento do servidor na carreira, através de
procedimentos de progressão e promoção.

§ 9° Constitui requisito mínimo para ingresso na carreira, habilitação específica para
cada cargo, obtida com:

I - Curso Superior de Licenciatura Plena para o exercício das funções de magistério,
admitindo-se para as séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil, o curso médio
com formação em magistério ou equivalente;

II - Curso técnico de nível médio com formação profissional específica, definida pelo
órgão normativo do conselho nacional de educação para as funções de secretário escolar e
auxiliares de secretaria;

§ 10. O titular de cargo de professor poderá exercer, de forma alternada ou concomitante
com a docência, outras funções de magistério, atendidos os seguintes requisitos:

I - Formação em Pedagogia;

II - Experiência de, no mínimo, dois anos de docênci
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SUBSEÇÃO I

DAS CLASSES E DOS NÍVEIS

Art. 6°. As classes constituem a linha de promoção da carreira dos profissionais do ensino
público municipal e são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M.

Art. 7°. Os níveis do cargo de professor são cinco:

Nível l - Formação de nível médio, na modalidade normal;

Nível 2 - Formação em área própria, de nível superior, em curso de licenciatura, de
graduação plena ou formação superior em área própria correspondente com complementação
nos termos legais;

Nível 3 - Formação em nível de pó s-graduação, especialização na área de docência,
obtida em cursos com duração mínima de trezentos e sessenta horas,

Nível 4 - Mestrado na área de educação;

Nível 5 - Doutorado na área de educação.

Art. 8°. A variação dos percentuais da estrutura salarial, fica definidos em:

I - 3% de uma classe para outra no sentido horizontal, a cada dois anos e meio.

II - 50%, do nível l para o nível 2, no sentido vertical.

III - 7%, do nível 2 para o nível 3 no sentido vertical.

IV - 20% do nível 3 para o nível 4 no sentido vertical.

V - 30% do nível 4 para o nível 5 no sentido vertical.

SEÇÃO I I I

DA PROGRESSÃO

Art. 9°. Progressão c a passagem do integrante de Carreira do Magistério Público Municipal
de um nível, ou classe para outra imediatamente superior.

Art. IO. A Progressão Horizontal é a promoção do servidor de uma classe para outra dentro
de um mesmo nível, com base no tempo de serviço.
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Parágrafo Único. O servidor será promovido automaticamente por tempo de serviçl
uma classe para outra a cada (02) dois anos e meio de atividades no magistério contados a
partir de sua entrada em exercício no cargo.

Art. 11. A Progressão Vertical é a promoção do servidor de um nível para outro no cargo,
observada a titularidade adquirida.

§1° A mudança de nível será automática a partir do protocolo do Certificado ou Diploma
de Conclusão do Curso, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

§2° O servidor que apresentar apenas a Declaração de Conclusão de Curso terá o prazo
de 90 (noventa) dias para apresentar o Certificado ou Diploma de Conclusão de Curso para ter
direito à progressão com retroativo.

§3° Caso o servidor não cumpra com o estabelecido no parágrafo acima, o processo será
indeferido.

§4° O servidor ao ser promovido de um nível para o outro deverá ser enquadrado na
mesma classe que ocupava anteriormente.

SEÇÃO IV

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 12. A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino com
a progressão e a promoção na carreira, será assegurada através de cursos de formação
aperfeiçoamento ou especialização, em instituições credenciadas, de programas de
aperfeiçoamento em serviço e de outras atividades de atualização profissional, observados os
programas prioritários, em especial de habilitação dos professores leigos.

Art. 13. A licença para qualificação profissional será remunerada consistindo no afastamento
do membro da carreira de suas funções, computando o tempo de afastamento para todos os
fins de direito, e será concedida em período intervalar sem prejuízo da execução do calendário
escolar em acordo com a secretaria municipal de educação.

I - Para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, em
instituições credenciadas; em curso de graduação por etapa e pós-graduação em nível de
mestrado e doutorado, em área de conhecimento compatível com a respectiva área de atuação,
em instituições académicas do país ou do exterior.

II - Para participação em congressos, simpósios ou similares referentes à educação e ao
magistério.

Parágrafo Único. A licença para aprimoramento profissional será estendida as demais
íunções do magistério público municipal.
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Art. 14. Após cada quinquénio de efetivo exercício, o professor poderá, afastar-se de
cargo, com a respectiva remuneração, por até três meses para participar de curso de
qualificação profissional.

Parágrafo Único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumulados.

Art. 15. Poderá ser autorizado, mediante documentação comprobatória de aprovação da
inscrição ou matricula em curso, a licença com ónus para o município de professores que
exercem funções do magistério.

Art. 16. O(a) Professor(a) de Magistério terá direito a licença remunerada, sem prejuízo da
carga horária, por um período de l (um) ano para capacitação à nível de mestrado e
doutorado.

SEÇÃO V

DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 17. A jornada dos profissionais do magistério público municipal terá uma duração entre
20 até 40 horas semanais.

§ 1° A jornada de trabalho do professor em função docente inclui uma parte de horas de
aulas e uma parte de horas de atividades.

§ 2° As horas atividades corresponderão a 25% (vinte e cinco por cento) do total da
jornada e serão destinadas a preparação e a avaliação do trabalho didático, a colaboração com
a administração da escola, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade e ao
aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica da escola.

§ 3° A jornada de vinte e cinco horas semanais do professor em função docente inclui
quinze horas de aula e cinco de atividades, das quais o mínimo de 02 horas será destinado a
trabalho colctivo.

§ 4° As horas de atividades serão cumpridas preferencialmente na escola.

§ 5° O número de cargos a serem preenchidos para cada uma das jornadas será definido
no respectivo edital de concurso público.

§ 6° O professor em função não docente, não fará jus a horas atividades, podendo sua
jornada ser de vinte, trinta ou quarenta horas semanais.

§ 7° Para os servidores que ocuparem as funções de direção e vice-direção escolar e de
coordenador pedagógico, a jornada de trabalho será de 40(quarenta) horas semanais;

§ 8° Os demais profissionais do magistério público municipal terão jornada de trinta
horas semanais.
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SEÇÃO VI

DA REMUNERAÇÃO

SUBSEÇÃO I

DO VENCIMENTO

Art. 18. A remuneração dos profissionais do magistério público municipal corresponde ao
vencimento relativo à referência da classe e ao nível de habilitação em que se encontra
acrescido das vantagens pecuniárias a que iàz jus.

§ l ° Considera-se vencimento básico da carreira o fixado para a referência inicial da
classe a que pertença e no nível mínimo de habilitação.

§ 2° O vencimento de que trata o parágrafo anterior consta das tabelas apresentadas no
anexo desta Lei.

§ 3° O reajuste será periódico dos vencimentos iniciais e da remuneração básica da
carreira, de modo a preservar o poder aquisitivo dos educadores, com ganhos adicionais
proporcionais ao crescimento da arrecadação dos tributos vinculados à manutenção e
desenvolvimento do ensino.

§ 4° Por ocasião da revisão do vencimento dos integrantes do magistério público do
município tendo como data base o mês de abril, deverá observar o valor aluno-ano definido
nacionalmente além dos demais recursos destinados a educação.

§ 5° O vencimento básico não deverá ser inferior ao piso salarial nacional.

Art. 19. O 13° (décimo terceiro) salário será pago com base na remuneração ou proventos
integrais do mês de dezembro.

§ 1° O 13° (décimo terceiro) salário corresponderá a 1/12 (um doze avos) por mês de
serviço e a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerado como mês integral.

§ 2° na exoneração e na demissão o 13° (décimo terceiro) salário será pago
proporcionalmente, se for o caso.

SUBSEÇÃOII

DAS VANTAGENS

Art. 20. Além do vencimento, o profissional do magistério público municipal fará jus as
seguintes vantagens:

I - GRATIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL

(Êstabo bo |3ará
•Prefeitura HUnítínal toe &5o Jféltx bo Xingu

Gabinete bo prefeito OPORTUNIDADE*ERESPÍ

a) pelo exercício da função de direção ou vice-direção de unidades escolares;

b) pelo exercício em escola da zona rural;

c) para o profissional com função de apoio administrativo educacional, pelo exercício
da função de secretário(a) de unidade escolar;

d) pela docência em classe multi-seriada em turma igual ou superior a 20 (vinte)
alunos;

e) pela docência na educação indígena;

f) pela docência na educação infantil;

II - ADICIONAIS:

a) por tempo de serviço;
b) pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva.

Art. 21. As gratificações e os adicionais incidirão sobre o vencimento da referência na classe
e nível do trabalhador em educação pública municipal.

Art. 22. O diretor será lotado com carga horária de 200(duzentas) horas correspondente a sua
formação, com gratificação calculada sobre vencimento base observando a tipologia das
escolas e corresponderá a:

I - 35% (trinta e cinco por cento) para as escolas de nível I;

II - 40% (quarenta por cento) para escolas de nível II;

III - 45% (quarenta e cinco por cento) para escolas de nível III;

IV - 50% (cinquenta por cento) para escolas de nível IV;

Parágrafo Único. A gratificação pelo exercício da função de vice-direção de unidades
escolares com número igual ou superior a 1000 alunos corresponderá a 50% por cento da
gratificação devida à função de direção correspondente.

Art. 23. A classificação das unidades escolares segundo a tipologia lerá como parâmetro o
número de alunos ficando assim classificadas:

I- Nível I-150 a 300 alunos.

II- Nível II - 301 a 500 alunos.

III- Nível III - 501 a 800 alunos.

IV- Nível IV - acima de 800.
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Art. 24. Orientador Pedagógico, Supervisor Educacional e Técnico Pedagógico serão lotados
com a carga horária de 200 (duzentas) horas do magistério e respectivo vencimento
correspondente a sua formação.

Art. 25. A gratificação pelo exercício cm escola da zona rural corresponderá a 4% (quatro por
cento) nas Vilas e Distritos e 6% (seis por cento) nas adjacências.

Art. 26, A gratificação de docência na Creche e Educação Infantil será no percentual de 5%
(cinco por cento) gradativo a conclusão da implantação do FUNDEB;

Art. 27. Integrará a docência Multi-seriada o professor que lecionar mais de uma série na
mesma sala e turma, o que somente ocorrerá em casos de extrema necessidade, sendo que este
receberá gratificação de 15% (quinze por cento) sobre seus vencimentos.

Art. 28. O servidor que exercer a função de secretário de unidades escolares, com carga
horária de 08 (oito) horas diária, terá como salário base, o vencimento do auxiliar de
secretaria acrescido de 40%, mais as gratificações abaixo.

I -l 5% (quinze por cento) para escolas de Nível I;

II - 20% (vinte por cento) para escolas de Nível II;

III - 25% (vinte e cinco por cento) para escolas de Nível III;

IV - 40% (trinta por cento) para escolas de Nível IV.

Art. 29. O adicional por tempo de serviço será equivalente a 3% por cento do vencimento
básico da carreira do magistério público municipal a cada dois anos e meio de efetivo
exercício, observado o limite de cada classe.

§ 1° O adicional pelo regime de dedicação exclusiva implica, alérn da obrigação de
prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, o impedimento do trabalhador em educação
exercer outra atividade remunerada, pública ou privada.

§ 2° A convocação para prestação de serviços neste regime deverá ter o aceite do
trabalhador em educação, não lhe podendo ser imposto.

Art. 30. O adicional pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva corresponderá ao
percentual de l (um) a 10 (dez) % do seu vencimento básico, de acordo com a disponibilidade
financeira da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer.

Parágrafo Único. O adicional que trata o Artigo 30 deverá ser concedido em percentual
igual para todos os servidores sob o salário base.

Art. 31. As gratificações não são cumulativas.



PREFEITURA MUNICIPAL

tfsftabo òo
prefei tura J t t un í t i pa l be &ão Jfélix Ho X i n g u

tèabinete ba prefeito OPORTUNIDADE E RESPEITO

SUBSEÇÃO III

DAS FÉRIAS

Art. 32. O período de férias anuais dos professores da rede municipal de ensino será de 45
(quarenta e cinco) dias, a saber:

I - quando em função docente, serão concedidas nos períodos de férias e recessos
escolares, de acordo com o calendário anual de forma a atender às necessidades didáticas do
estabelecimento;

Art. 33. O período de férias anuais, nas demais funções será de 30 (trinta) dias de modo a
atender às necessidades pedagógicas, técnicas e administrativas do estabelecimento, devendo-
se elaborar uma planilha para a referida concessão de acordo com interesses dos
trabalhadores.

SEÇAO VII

DA CESSÃO

Art. 34. Cessão é o ato através do qual o trabalhador em educação é posto à disposição da
entidade ou órgão não integrante da rede municipal de ensino.

§ 1° A cessão será sem ónus para o ensino municipal e será concedida pelo máximo de
um ano, prorrogável anualmente segundo as necessidades e interesses das partes.

§ 2° A cessão dar-se-á com ónus para o ensino municipal nos seguintes casos:

I - Quando se tratar de instituições sem fins lucrativos e constatada a necessidade;

II - Quando se tratar de dirigente de entidade de representação sindical;

§ 3° Professor cedido com ónus para o órgão cedente não terá a sua carga horária
reduzida, obedecido o limite de 200 (duzentas) horas mensais.

Parágrafo Único. Em se tratando de mandato classista, a entidade representativa fará
jus da liberação de (01) um coordenador geral, com a remuneração efetiva do cargo, sendo
considerado para todos os efeitos o efetivo exercício do magistério.

Art. 35. O servidor cedido não fará jus aos abonos de seu cargo de origem.
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SEÇÃO VIII

DA COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA

Art. 36. Fica instituída a comissão de gestão do PCCR - Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de
orientar sua implantação e operacionalização.

§ 1° A comissão a que se refere o "Caput" deste artigo terá a seguinte composição:

1 - 0 3 (três) representantes da secretaria municipal de educação, incluindo-se neste
quantitativo o titular da secretaria, que será o coordenador da mesma;

II - 03 (três) representantes dos servidores da área da educação, indicados pela
representação sindical.

§ 2° A comissão de gestão do PCCR, dentre as suas competências, servirá de organismo
consultivo e sugestivo ao Conselho Municipal de Política de Administração e Remuneração
de pessoal, conforme dispõe a lei orgânica do município.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

SEÇÃO I

DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA

Art. 37. O primeiro provimento dos cargos de carreira dos trabalhadores em educação pública
municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos, atendida a exigência mínima de
habilidade prevista nesta lei.

§ 1° Os Trabalhadores em Educação serão enquadrados no PCCR correspondentes à
respectiva qualificação nas classes por aperfeiçoamento e na devida referência a cada dois
anos e meio de efetivo exercício da função.

§ 2° Se a nova remuneração decorrente do provimento do Plano de Carreira for inferior
à remuneração até então percebida pelo trabalhador em educação ser-lhe-á assegurada a
diferença, como vantagem pessoal, sobre a qual incidirão os reajustes futuros e garantia de
incorporação aos proventos para efeitos de aposentadoria.
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SEÇÃO n

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38. É assegurado à entidade sindical representante do magistério público o direito à
consignação em folha de pagamento dos servidores da contribuição mensal associativa,
mediante prévia autorização do associado.

Art. 39. Fica permitida a contratação por tempo determinado, através de fornia simplificada
de seleçao de candidatos, coordenada pela comissão de gestão do Plano, para atender às
necessidades de substituição temporária de trabalhadores em educação.

Art. 40. Para concorrer à função de direção e vice-direção, o concorrente deverá pertencer ao
quadro efetivo do Município, comprovar dois anos de experiência em gestão escolar ou estar
lotado na docência por igual período. (Artigo alterado pela Emenda Modiftcativa 15/2007).

Art. 41. No ato da inscrição o servidor deverá apresentar plano de trabalho para o mandato e
sendo eleito construir conjuntamente com a comunidade escolar o Projeto Político Pedagógico
da escola.

Art. 42. É requisito para o exercício a função de Diretor e Vice-Diretor, a habilitação
especifica de grau superior correspondente à Licenciatura Plena em Pedagogia/Administração
Escolar, Gestão Escolar, Orientação Escolar, Supervisão Escolar e/ou pós graduação em
Administração Escolar.

Art. 43. Na falta de profissional que atenda ao requisito disposto neste artigo serão admitidos
os graduados em outros cursos de licenciatura plena, e pela inexistência destes, o que possuir
formação em Ensino Médio, modalidade normal ou equivalente.

Art. 44. A função de Diretor e Vice-Diretor na Unidade de Ensino deverá ser exercida por 02
(dois) anos podendo ser reeleito uma única vez por igual período.

Art. 45. Fica estabelecido um prazo de, no máximo 90 (noventa) dias a contar da publicação
desta lei a realização das eleições diretas nas escolas municipais de ensino fundamental sendo
vedada qualquer nomeação de diretor e/ou Vice-Diretor que não seja eleito.

Art. 46. O exercício da função de secretária escolar poderá ser exercido por funcionário
efetivo não integrante da carreira do magistério, mas que tenha no mínimo nível médio.

Art. 47. As funções de direção e vice-direção serão preenchidas a partir de processo seletivo
direto e secreto, do corpo docente, discente, funcionários, pais e alunos a partir de 14
(quatorze) anos, quando a escola possuir número igual ou superior a 150(cento e cinquenta)
alunos.

Parágrafo Único. O Conselho Escolar, juntamente com a Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Desporto e Lazer e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública
do Pará, elaborarão os procedimentos normativos para o processo eletivo e encaminhará ao
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Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, a ata de eleição contendo o!
nomes dos eleitos, para efeitos de nomeação por decreto, seguindo criteriosamente o que
determina a Legislação.

Art. 48. Considera-se eleito para o cargo de Diretor e Vice-Diretor de Unidade Escolar o
candidato que obtiver a maioria simples dos votos válidos.

Art. 49. Os titulares de cargo de professor integrantes da carreira poderão perceber outras
vantagens pecuniárias devidas aos servidores municipais nessa condição, quando não
conflitantes com o disposto nesta lei.

Art. 50. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão as contas de dotações
próprias consignadas no orçamento municipal.

Art. 51. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as Leis 241, de 07 de
outubro de 2003 e 318, de 05 de julho de 2006.

Registre-se.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, em l 8 de dezembro de 2007.
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