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'I~Ba~~NICIPAL DESANTACRUZCABRÁUA

LEI N° 0279/2003

Dispõe sobre o Plano de Carreira e
Remuneração dos Servidores do
Magistério do Município de Santa Cruz
Cabrália.

A PRESIDENTEDA CÂMARAMUNICIPALDE SANTACRUZCABRÁUA,ESTADODA
BAHIA, NOUSODESUASATRIBUIÇÕES,PROMULGA A SEGUINTELEI:

CapítulO I ,
DASDIS~ÍÇÕ~S 'PREUMINARES

"

Art.l0 - Esta Lei dispõe sobre PI~o de-Carreira e Remuneraçãodos Servidores
do Magistério do Municípiode Santa C ca' ',ia;....no Estadoda Bahia.

Parágrafo úniço - Integram o MagistériO os profissionais de educação que
exercem atividades de docência e os lique· õfêreceiir suporte pedagógico direto a tais
'atívldades, incluídas as de direção 0Ui ad$1inistração escolar, planejamento, inspeção,
'supervisãoe orientação educacional.

Art. 20 - O Planode.carreira e ~emj.meração,instituído pela presente Lei objetiva
o aumento do padrão de qualidade e.sino, a valorização e profissionaliZaçãodos
servidoresdo Magistério,mediante:

I - ingressoexcl~~ivamenteat concurso,público de'provas e títulos;
,""""~..",.-.,..,.",,,.,.,-

II - progressão baseadana titulação e no desempenho;

III - piso salarial pro.fi~~ionalqu~ se constitua ~m remuneração condigna;

IV - vantagens .finªnceirasem face do local de trabalho;

v - estímulo ao trabalho em sala de aula;

VI - capacitação permanente e garantia de acesso a curso de formação,
reciclageme atualização;

VII - jornada de trabalho que incorpore momentos diferenciados das atividades
docentes.

Art. 30 - Paraos efeitbidesta Lei considera-se:

RuaPresidenteVargas, 108- Tel: (73)282-1190/282-1017-Fax:(73)282-1645-Cep:45807-000-SantaCruz Cabrália-Ba
CeI. Presidente 9985-0575 email: cmcabralia@tm10.com.br



Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
2

- Rede Municipal de Ensino o conjunto de instituições e órgãos que realizam
atividades de educaçãosob a coordenaçãoda SecretariaMunicipalde Educação;

II - Magistério PúblicoMunicipal - o conjunto de profissionais de educação, titulares '
de cargo de professor e pedagogo, do ensino público municipal;

III - Funçõesdo Magistério- as atividades de docência e suporte pedagógico direto
à docência, aí incluídasas de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e
orientação educacional;

IV - Professor - o titular do cargo de professor de carreira do magistério público
municipal, com funções de docência;

v - Pedagogo - titular do cargo de pedagogo, da carreira do magistério público
municipal, com funções de suport,·····Ptt:t~icO direto 'à docência, com as de
administração escolar, planejamento, irlspeçfo, supervisãoe orientação educacional;

~
,~

VI - Grupo Ocupacional -- Q
identificados pela similaridade de ár

c:afgos que integram o Magistério,
'.:QaleJl1~'Le..de atuação;

VII - categoria H.undgnal,,,,:;;r;:Q ~grulP8~ de""c8rgos classificados segundo as
habilitaçõesexigidas; ;, l

VIII - cargo - o conjunto de atrl~uiç~ e responsabilidadesprevistas na estrutura
organizacional que devem ser comendas a ~m servidor, criados por lei com denominação
própria e vencimento pago pelos cofres pú$licos, para provimento em caráter efetivo ou
em comissão; I J

, i'

IX - carreira - o conjunto de .."Ja.~ de provimento permanente organizado em
níveise Referências; , ,,11%'

X - Nível - é a gradaçi(L~~un1 éârgd ~mlIf1ba,.aseendente,em virtude de titulação
específica; ,

XI - Referência- a.posição distinta na faixa de vencimentos, dentro de cada nível,
em função do desempenho;

Art. 40 - o Quadro de Pessoaldo Magistério Municipal é constituído de cargos,
organizadosem carreira e funções de confiança, na forma do Anexo I, II e III.

Capítulo II
DASFUNÇÕESDECONFIANÇA

Art. 50 - Na organização administrativa da unidade de ensino haverá os seguintes
cargos em Comissão:
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1- Diretor;
II - Vice-Diretor;

Art. 60 '_Os Cargosem Comissãode Diretor e de Vice-Diretor, estão estruturados
na organizaçãoadministrativa de unidade de ensino de acordo com o seu porte, na forma
a seguir indicada:

I - unidade de grande porte, assim compreendida a unidade de ensino que possua
no mínimo 7 salasde aula, contará com um Diretor e um Vice-Diretor;

II - unidade de médio porte, assim compreendida a unidade de ensino que possua
no mínimo 4 e no máximo 6 salasde aula, contará com um Diretor e um Vice-Diretor;

III - unidade de pequeno f.lOrt' ,"'"ãslm Cor:npreendida'a unidade de ensino que
possuano mínimo 1 e no m~mo 3,sa s d aula, corít:arácom um Diretor;

Art. 70 _ Ao' Diretor c J)erintender as atividades escolares,
desempenhando fun - , '1 -e+admínístratíva, promovendo a
articulação escola-comurjdade e demais atribuições definidaSno Regimento Escolar.

Art. 80 _ Ao Vice-.Diretor com te . ministrar o turno de sua responsabilidade,
supervisionar a execução de prQjetQ$ ~agógico~ .....e dos serviços administrativos,
substituindo o Diretor nas suas eusênoás e Impedimentos e demais atribuições definidas
no Regimento Escolar. I I

1 t
I *

Att 9°· - A deflnaç:ro para: :rnções de Djretor e Vire-Diretor recairá
pref~rendalmente .en:'.servidores integ~b~te<.xdo Plano de Carreira e Remuneração dos
ServIdoresdo MaglstenQ. ..' ' " , ....'.... ,i '

,_,'''"'~~'':~',:,::''- ".' '. " ,.;.'.. . . ... .;-: .:> , ,_.:::' ;';' .,'.: .:>Xi'::~,~:.'iIi<i':~';~~~!;:";';;;~;":"/-:}

Art. 10 _O exe~~í~iodâS,fuJ1Ç~!,,(Je,;~~'é Vic~:~ireçãode unidades escolaresé
reservado aos integranteS'''cJa''€af'f:eira..do MagistéOO,1'(jóliCoMunicipal com o mínimo de
dois anos de docência.

eapítulom
DACARREIRADOMAGISTÉRIO

Seção I
DasCategoria$Funcionais

Art. 11 _ A Carreira do Magistério Público Municipal compreende as categorias
funcionais de Professor Municipal e de Profissional do Apoio Pedagógico à Docência,
abrangendo esta última, o cargo de Pedagogo.
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Parágrafo único. A carreira do Magistério fica estruturada na forma estabelecida
nos Anexos I, II, III e N desta Lei.

Art. 12 - Os cargos de Carreira do Magistério são acessíveisa todos os brasileiros,
assim como aos estrangeiros, preenchidos os requisitos Quea Lei estabelecer e o ingresso
dar-se-à por aprovação em concurso público de provas e títulos, para o cargo e nível em
Queo candidato concorreu, sempre na referência inicial.

Seção II
Doscargos

Art. 13 - Ao Professorcompete a regência de classe, a participação na elaboração
da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, a elat;>oraçãoe cumprimento do
plano de trabalho, o zelo pela aprêndi dós'a.lunose a colaboração nas atividades de
articulação da escola com as famílias e co i unidade.

Art. 14 - Ao PedagOgocompe no i~~ito.do sistema ou da escola, a supervisão
e a coordenação do prQCessow.,didã QU~~"asf)ectos de planejamento, controle,
avaliação, a cooperação com as atividades dos docentes, a participação na elaboração da
proposta pedagógica, particir:mÇ3C'rnas;,eun~"êJeMêõnserflode classe e nas reuniões de
pais e alunos, a orientação em trabalhp in4ividual ou em grupo, o aconselhamento e o
encaminhamento de alunos em sUÇJforf11açã.geral.

Art. 15 - A descrição.das atrib~ifões'jdos cargos a Que se referem os artigos 13 e
14, assim como os pré-requisitos referentes ÇI cada cargo constam do Anexo VI, desta Lei.

Art. 16 - Para ingresso no~. ~j'pl"Q~ssor,~~~ dos requisitos estabelecidos
em legislação específica, êxtgir-se--á diploma dePrrefeSSOr,expedido por estabelecimento
oficial ou reconhecido, ~vidÇJmente. ~egis~do ~m ,órgão .competente, observando-se,
para o exercício nas diversas séries, a seguinte Qualificaçãomínima:

I - ensino médio completo, na modalidadê-normal, para a docência na educação
infantil e nas Quatro primeiras sériesdo ensino fundamental;

II - ensino superior em curso de licenciatura, de graduação plena, com habilitações
específicasem área própria, para docência nas séries finais do ensino fundamental e do
ensino médio;

III - formação superior em área correspondente e complementação nos termos da
legislação vigente, para a docência em áreas específicas das séries finais do ensino
fundamental e do ensino médio.
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Art.17 - Para ingresso no cargo de Pedagogo, além dos requisitos estabelecidos

em outros diplomas legais, exigir-se-á habilitação específica em curso superior de
graduação em Pedagogiaou outra licenciatura e Pós-graduaçãoespecífica.
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Parágrafo único - Constitui requisito adicional para ingresso na carreira, no cargo
de Pedagogo,a experiência mínima de dois anos de docência.

Art. 18 - A carreira do Magistério está estruturada em 3 (três) níveis e cada nível
será subdividido em referências, na forma estabelecida no Anexo II.

§ 10 - Os níveisde que trata este artigo são os seguintes:

I - Nível I - Professor com habilitação específicaem nível médio, na modalidade
normal;

lU - Nível III -
graduação.

II - Nível II - ProfesSQfcom
curso de licenciatura de- duraçãp
correspondente e complemênta~o

çãb específica de grau superior, obtida em
len .1 ,/ÓV com xl formação superior em área
rm Jt'ct\..egislaçãovigente;

í~",,;';;I"">

agogo com curso de graduaçãol plena em Pedagogia ou pás-

Art. 19 - A mudança de um
público.

para outro somente se dará por concurso

nto da carreira

Art. 20 - Aos seÀtidores integr, nte \ea carreira d~ Magistério é assegurada a
progressão funcional na ..~.rreira, e(l'\':,.,I....~~)de o~te!lção.,de titulação específica ou
habilitação e mediante avâlia~p de de~o;"~~uintes limites:

'.................... '. ".. j;~~,,'~\\i "i" !;.:. ".,
1. Cursode dootôl'adot''<>OOltese aprovad~...,·'6~'(Sêís)ft1ferências;
II. Cursode m~rGCI(), com dissertaçãQ,.a'provadêt'·5.,(cinco)referências;
III. Cursode pós~9t:~duãÇãó=: 4<ttuatF6Jfêferências
IV. Aos servidOfieS',pç,upantesde car~os c~jo,nível dê' escolaridade seja o ensino

médio será conferido 3 (três)refei"êneias por conclusãode ensino superior;

Art. 21 - A progressão funcional, em razão da titulação, dar-se-à sempre a
requerimento do interessado, por ato do Secretário responsável pela Educação no
Muniápio.

Parágrafo Único - A percepção dos benefícios e vantagens é devida a partir da
data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a-títulação.

Art. 22 - O servidor da carreira do Magistério não poderá obter progressão
funcional durante o estágio probatório.
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Art. 23 - A progressão funcional dar-se-é mediante avaliação de desempenho,
levando-seem conta as seguintes condiçõese fatores:

I - interstício mínimo de três anos na referência em que se encontra;

II - freqüência regular assim consideradaa inexistência de falta ao serviço;

III - aperfeiçoamento funcional, assim considerado a demonstração, pelo servidor,
da capacidade para melhor desempenhar as atividades do cargo que ocupa, adquirida em
cursos regulares inerentes às atividades, bem como mediante estudos e trabalhos
específicos;

IV - apreciação do desempenho pr()fissional quanto à qualidade do trabalho, a
iniciativa, colaboração, ética profissional e a compreensão dos deveres, consideradas as
efetivas condiçõesde trabalho;

v - dedicaçãoexclusivaao cargo 00 si$temadeensino:

VI - o tempo de serviço na função docente,

§ 1° - Na apreciação do aperfeíçoamento funcional, serão avaliados os cursos,
trabalhos e estudos relacionados com "a área de educação ou a área de atuação do
servidor.

§ 2° - Na apreciação do aperfeiçoamento proâssíonal a pesquisa e a produção
intelectual realizadasno exercício do magistério serão avaliadas pela qualidade, relevância
dos seus resultadose pela contribuição aQ"erp<:essode ensino - aprendizagem.

§ 3° - O processo de avaliação será conduzido e supervisionado por Comissão
designada pelo Secretário responsável pela <J:ducaçãono Município, conforme o disposto
no artigo 45.

§ 4° - A avaliação de desempenho é compreendida como um processo global e
permanente de análise de atividades de ensino, administração escolar, supervisão e
orientação educacional e será efetuada em conformidade com os critérios e normas
constantes desta Lei, a serem complementadas mediante regulamentação específica.

Capítulo IV
DA JORNADA OE TRABALHO

Art. 24 - Os servidores da carreira do Magistério estão sujeitos a jornada de
trabalho de 20 (vinte) horas semanaisem regime de tempo parcial, e 40 (quarenta) horas
semanais,em regime de tempo integral.

Art. 25 - A jornada de trabalho do Professorcompreende:
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I - hora/aula, que é o período de tempo em que desempenha atividades de efetiva
regênciade classe;

II - hora/atividade, que é o período de tempo em que desempenha as atividades
extra classe e outras programadas pela Secretaria responsável pela Educação no
Município.

Art. 26 - O Professor no desempenho de atividade diversa da regência de classe,
que exercer suas funções em unidade de ensino deverá cumprir 20 (vinte) ou 40
(quarenta) horas/atividade, conforme a jornada a que estiver submetido.

Art. 27 - O Professor que exercer suas funções no órgão responsável pela
Educação no Município deverá cumprir 40 (vinte) ou 40 (quarenta) horas/atividade
semanais, conforme o seu regime de trabalho e de acordo com o horário de
funcionamento do órgão.

Art. 28 - A jornada de trabalho de 2~.(vinte) ou 40 (quarenta) horas do Pedagogo
será cumprida em unidade de. ensino 0& no órgão responsável pela Educação no
Município.

Art. 29 - Os ocupantes das Funçõesde Confiança do Magistério ficam sujeitos às
seguintes jornadas de trabalho:

1- Diretor de Unidadede Ensino~40 (quarenta) horas semanais;

II - Vice-Diretor de Unidadede EÀsinQ- 20 (vinte) horas semanais.

Art. 30 - Os. servidores da ÇêJrréitado Mªgistério submetidos à jornada de
20(vinte) horas poderão alterar a jor~ada d~ trâbalho para 40 (quarenta) horas, na
dependência de vaga e observados os critérios de essíduídade, antiguidade e dedicação
exclusivaao Magistério naUnidade d&ensino no Munidpio.

§ 1° - O requerimento da alteração da jornada de trabalho para 40 (quarenta)
horas deverá ser formalizado até 60 (sessenta) dias antes do término do ano letivo.

§ 20 - A necessidadede Professorese Pedagogospara o funcionamento regular da
unidade de ensino ou órgãos da Secretaria responsável pela Educaçãono Município será
comunicada pelos respectivos dirigentes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
do término do ano letivo.

§ 30 - A apuração dos critérios e demais normas complementares serão objetos de
regulamentação.
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§ 40 - O Servidor da Carreira do Magistério, cuja jornada de trabalho tenha sido

alterada para 40 (quarenta)' horas, em exercício por mais de 04 (quatro) anos
consecutivos, fica automaticamente enquadrado na jornada de 40 horas.

Art. 31 - Nashipóteses de Ucenças,afastamentos em que se faça necessáriosuprir
eventuais carências do ensino por período não superior a 12 (doze) meses, o Secretário
responsável pela Educação no Município, poderá atribuir ao Professor submetido ao
regime de 20 (vinte) horas, um acréscimode até o máximo de 20 (vinte) horas, a título de
regime diferenciado de trabalho.

8

§ 10 - A carga horária efetivamente prestada e resultante da atribuição do regime
diferenciado de trabalho, a que se refere este artigo, será remunerada nos períodos de
férias e recessos escolares, se o servidor as tiver exercido, pelo menos 30 (trinta) dias
contínuos ou não, a razão de 1/12 (um doze avos) do valor percebido.

§ 20 - Cessandoos motivos que detetminaram a atribuição do regime diferenciado
de trabalho, o Professorretoma, automatícamente, à sua jornada normal de trabalho.

Art. 32 - Os servidores da Carreira d, Magistério submetidos à jornada de trabalho
de 40 (quarenta) horas ~mente podeFio ter'redoZida sua jornada para 20 (vinte) horas
durante o período de férias escolares, mediªflt~. ~idQ formulado pelo servidor até 60
(sessenta) dias antes do términO do ano letivo, ressalvadas as situações especiais
devidamente comprovadas, em quelquer caso, aguardar a comunicação do deferimento,
em serviço.

Art. 33 - O Professor quando na efetíva regência de classe, terá 20% (vinte por
cenl.u) de sua carga horária destinada a ativipade extra classe.

Art. 34 - Quando o número mínimº'.ê~ehoras/aula não puder ser cumprido apenas
em uma unidade de ensino, ou em apenas um turno, em razão da especificidade da
disciplina, a jornada do Professor.....será complementada em outro turno ou
estabelecimento, conforme sua diSpOnibilidade.

Parágrafo único. Na impossibilidade de efetívar-se o procedimento indicado, a
direção da unidade de ensino destinará ao Professoratividades extra classe, de natureza
pedagógica, a serem exercidas, obrigatoriamente, na unidade de ensino.

Art. 35 - O Professor será convocado para ministrar aulas sempre que houver
necessidadede reposiçãoou complementaçãode carga horária anual, exigida por lei.

Art. 36 - A convocação para a prestação de serviços em regime de 40 (quarenta)
horas semanaise a concessãodo incentivo de dedicaçãoexclusiva dependerão de parecer
favorável da Comissãode Gestãodo Planode Carreira.

Parágrafo único. A interrupção da convocação de que trata o caput do artigo
ocorrerá:
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I - a pedido do interessado;
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II - quando cessadaa razão determinante da convocação;

III - quando descumpridasas condiçõesestabelecidaspara a convocação.

Capítulo V
DOSVENCIMENTOSEVANTAGENS

Art. 37 - Os valores dos vencimentos dos integrantes da carreira do Magistério
são fixados segundo os níveise referências a que pertençam e de acordo com o regime de
trabalho a que estiverem submetidos.

§ 10 - Osvalores dos vencimentos são fixados no Anexo II desta Lei.

§ 20 - Osvencimentos dos servidores Magistério serão reajustados, na forma da
lei, a partir de 10 de Julho, anualmente.

Art. 38 - O Professor enquanto no exercíciºº~ ..regirne diferenciado de trabalho a
que se refere o artigo 30 desta·Lei, será remunerado proporcionalmente ao número de
horas adicionais à jornada de trabalho do titular do cargo.

Art. 39 - Os servidores do Magistério Público Municipal, além do vencimento e das
demais vantagens conferidas em lei aos servidores em geral, previstas nos Estatutos dos
ServidoresCivisdo Município, farão jus às seguintes vantaçens específicas:

I - Gratificações:

a) gratificação de dir~o ou vice':direçãode unidades escolares;
b) gratificação por regência de ~IaSsé em zona ..-rural de difícil acesso ou

provimento;
c) Gratificação por efetiva regência de classe.

II - Adicionais:

a) adicional por tempo de serviço;
b) adicional pelo trabalho em regime de dedicaçãoexclusiva.

Art. 40. A gratificação pelo exercício da direção e vice-direção de unidades
escolarescorresponderá a:

I - Direção de unidade de ensino de grande porte 50% (cinqüenta por cento) do
vencimento básico;
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II - Direção de unidade de ensino de médio porte 40% (quarenta por cento) do

vencimento básico;

10

III - Direção de unidade de ensino de pequeno porte 30% (trinta por cento) do
vencimento básico;

IV - Vice-Direção de unidade de ensino de grande porte 20% (vinte por cento) do
vencimento básico;

v - Vice-Direção de unidade de ensino de médio porte 10% (dez por cento) do
vencimento básico.

Art. 41 - A gratificação pelo exercício em escola da zona rural de difícil acesso ou
provimento corresponderá a 20% (vinte porçento) do vencimento básico.

Parágrafo único - A classificação das unidades escolares de difícil acesso ou
provimento será fixada anualmente por propÇ)siçãoda Comissãode Gestão do Plano.

Art. 42 - Oadiciona' por::tempQi~esef\1ÍÇC) será eqUiValentea 5% (cinco por cento)
do vencimento básico por 5 (cinco) anos de ef~!iyº ~:>:<:~rç(c:io,observado o limite de 35%
(trinta e cinco por cento). .

Art. 43 - O adicional pelo .:.trat:@lhoem regime de dedicação exclusiva
corresponderá a 10% ( dez por cento) do vendmento básico.

Parágrafo Único: A Gratificação por efetíva regência de classe corresponderá a 10%
(dez por cento) do vencimento básico. ;

Capitulo VI
DAS FÉRIAs

Art. 44 - O períodode férias anuais do titular de cargo de carreira será de:

I - quarenta e cinco dias, para titular do cargo de professor em função docente;

II - trinta dias, para titular do cargo de professor no exercício de outras funções e
para titular de cargo de pedagogo.

Parágrafo único. As férias do titular do cargo da carreira em exercício nas
unidades escolares serão concedidas nos períodos de férias e recessos escolares, de
acordo com calendários anuais, de forma a atender às necessidades didáticas e
administrativas do estabelecimento.
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Art. 45 - É instituída a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério
Público Municipal, com a finalidade de orientar sua implantação e operacionalização, a
qual compete:

I - acompanhar de forma permanente a aplicação do Plano de Carreira e
remuneração dos servidores do Magistério deste Município;

II - emitir parecer sobre as concessõesdas gratificações de que trata esta lei;

III - apreciar os requerimentos de alteração de jornada de trabalho;

IV - emitir parecer nos processosde promoção funcional por nível e por referência;

V - emitir parecer sobre a concessãocIO incentivo de dedicação exclusiva;

VI - emitir parecer em"recuJ"SOS;,interPostoscontra o enquadramento do Plano de
Cargose Remuneração dos Servidores do Magistério.

Parágrafo único. A Comissãode Gestão será presidida pelo Secretário Municipal
de Educação,Cultura e Esporte e ínteçrada por representantes da Secretaria Municipal de
Planejamento, Gestão e Finanças, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do
Conselho Municipal de Educação e, paritariamente de entidade representativa do
magistério público municipal.

capít:Íilo VIII
DASDISPOSIÇÕESTRANSITÓRIASE FINAIS

Art. 46 - Ficam criados os cargos de Professorda categoria funcional de Professor
Municipal, os cargos de Pedagogo, da categoria funcional de Profissional do Apoio
Pedagógico à Docência, as funções gratificadas de Diretor, Vice-Diretor , de acordo com
os Anexos I, II, III, e IV.

Art. 47 - Os atuais Professores e Profissionais de Apoio Pedagógico à Docência
titulares de cargos efetivos, serão enquadrados de acordo com a presente Lei, respeitada
a titulação na data da promulgação desta Lei.

§ 10 - Os profissionais do magistério serão distribuídos nos níveis e nas referências
com observância da posição relativa ocupada no plano de carreira vigente.

§ 20 - Se a nova remuneração decorrente do provimento no Plano de Carreira foi
inferior à remuneração até então recebida pelo proüssíonal do magistério, ser-Ihe-á

Rua PresidenteVargas, 108- Tel: (73) 282-1190/282-1017-Fax:(73)282-1645-Cep:45807-000-SantaCruz Cabrália-Ba
Cei. Presidente 9985-0575 email: cmcabralia@tm10.com.br
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assegurada a diferença como vantagem pessoal, sobre a qual incidirão os reajustes
futuros .
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Art. 48 - Os ProfessoresLeigos, estáveis, farão parte de um Quadro Suplementar,
em extinção, recebendovencimentos correspondentes ao salário base do nível L

§ 10 - Os cargos integrantes do Quadro Suplementar serão consideradosextintos à
medida que vagarem.

§ 20 - Aos integrantes do Quadro Suplementar serão concedidosos reajustamentos
supervenientes de caráter geral, não !ª~el1~o jus a nenhum dos direitos ou vantagens
atribuídos aos servidores da carreira do Magistério.

Art. 49 - A lei disporá sobre a contratação em caráter temporário por tempo
determinado para atender às necessidade$ de substituição do professor na função
docente, quando esgotada a bipótesef;.'Êvistaif'lO'artigo 30 desta lei.

Art. 50. Os titulares do cargOde carrêirâ dô MagistériOPúblico Municipal poderão
perceber outras vantagens pecuniárias devidas aos servidores municipais, nessacondição,
quando não conflitantes com o disposto nesta lei.

Art. 51 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta dos
recursos consignados no orçamento vigente, ficando o Chefe do Poder Executivo
autorizado a promover as trãnsposíções, ttqnsferências, remanejamento de recursos e a
abertura de créditos suplementares OU! ~~geciais, conforme o disposto na Constituição
Federal,artigo 167, incisosV e VI.

Parágrafo único - Os recursos dispomíveispara abertura de crédito adicionais são
os previstos no art. 43, parágrafo 1°, incisos I e II da rei4.320/64.

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo se~
efeitos alo de abril de 2003, revogando-se as disposiçõesem contrário, em especial a Lei
n.o 281/98 de 29 de junho de 1998.

Saladas Sessõesem 07 de Julho de 2003.

n.1V' tvlv~(X,~'"Y'JvA;;fMaria ~irandaLongo (}
Presidente
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ANEXO IV

QUADRO DE TRANSFORMAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS

PROFESSOR I

PROFESSOR II
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A.."I\TEXOIII

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO PÚBLICO

DENOMINAÇÃO SIMBOLO N° DE VAGAS GRATIFIC~ÇÃO RECRUTAMENTO
SOBRE O

VENCIMENTO
- BÁSICO

Diretor de Unidade de Ensino de Grande FG1 5 50% AMPLO
Porte 1

Diretor de Unidade de Ensino de Médio FG2 6 40% AMPLO
porte

Diretor de Núcleo Escola de Pequeno porte FG3 5 30% AMPLO

Vice-Diretor de Unidade de Ensino de FG4 10 20% AMPLO
Grande Porte

Vice-Diretor de Unidade de Ensino de FG5 12 10% AMPLO
Médio Porte

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
.t
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ANEXO I

ESTRUTURA DE CARGOS E NÍVEIS

CARGOS EFETIVOS - GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO PÚBLICO

CARGO REQUISITO DOCÊNCIA /DISCIPLINA l\WEUREF. VENCIMENTO QUANTIDA CARGA;.
DE HORÁ1UA.

Professor I Ensino médio completo na Educação Infantil à 48série .. ,.. I .. 300,00 190 p)modalidade normal.
Professor II Ensino superior, em curso de 58à 88série e 20 grau: II 360,00 120 \Ulicenciatura de graduação_. plena, com habilitações

específicas.
Ciências Físicas e Biológicas ~
Educação Física
Geografia
História
Matemática
Português
Língua Estrangeira
Educação Artística

• Ensino Religioso
Parte Diversificada do
Currículo

Pedagogo Graduação em pedagogia ou m 390,00 14 25
em nível de pós graduação

I-.
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ANEXO V
ENQUADRAMENTO DOS SERVI pORES DO MAGISTÉRIO

.PROFESSOR'1I1 <. ,\~~~~~ii!,~I~'('\~~Y'!':~f~M~~~i':11J'f',,':;{i';:,;::/o;\:,s:.VENCIMENTO
Marcele Pontes Lima 11-8
Maria Celeste da Silva . 11-8
Maria de Lourdes Moutinho 11-8
Maria Nadir Moura Lima 11-8
Maria Ozelia Teixeira da Cruz 11-8
Oldack Piedade Lvrio 11-8
Roberta Andrade N. Ooando 11-8
Roony José Molinari 11-8
Sandra Dei Vieira de Souza 11-8
Sergio Otonni Martim 11-8
Sueli Nepomuceno 11-8
Vania Lucia Guimarães Sena 11-8
Vania Matos T. Nolasco 11-8

---------- - - - -- ----- ------
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CATEGORIA FUNCIONAL CARGO
Professor Municipal Professor II
Professor de Nível Superior Licenciatura Docência nos anos finais do ensino
Plena ou Nível Superior e complementações fundamental e/ou do ensino médio
nos termos da legislação vigente

Descrição Sumária
Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar da
elaboração da proposta-pedagógica da Unidade de Ensino, estabelecer estratégias de
recuperação para os alunos de menor rendimento e colaborar na articulação da escola
com a comunidade.

Atribuições
• Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de Ensino;
• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor

rendimento;
• Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao

desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a

comunidade;
• Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins

educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.

Pré-Requisitos -~
.. Formação em curso superior de graduação, de licenciatura Plena ou outra graduação

correspondente a áreas de conhecimento específico do currículo, com
complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

=> Registro em órgão competente; '"
.. Aprovação em concurso público de provas e títulos.

I,
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CATEGORIA FUNCIONAL CARGO
Profissional do Apoio Pedagógico à Pedagogo
Docência
Pedagogo com curso superior em Pedagogia ou outra Licenciatura com pós-graduação
específica.
,
Descrição Sumária
Executar, no âmbito do sistema de ensino ou na escola, a supervisão do processo
didático quanto ao planejamento, controle e avaliação, bem como participar da
elaboração da proposta pedagógica da escola.

~.
Atribuições
• Coordenara elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola;
• Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista

o atingimento de seus objetivos pedagógicos;
• Asseguraro cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos;
• Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
• Provermeios para recuperação dos alunos de menor rendimento;
• Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de

integraçãoda sociedade com a escola;
• Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem

como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
• Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e

desenvolvimentoprofissional;
• Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os

docentes e as famílias;
• Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos tÍ'udispensáveispara ao

desenvolvimentodo sistema ou rede de ensino ou da escola; .
• Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o

desenvolvimentodo sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação aos aspectos
pedagógicos,administrativos, financeiros, Elepessoal e de recursos materiais;
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo I, 11

cumprimento da legislação e normas educacionais e pela Referência de qualidade de
ensino.

Pré-Requisitos
=> Curso superior de graduação em Pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação

específica; .
=> Experiência mínima de 2 anos na docência;
.. Registro em órgão competente;
.. Aprovaçãoem concurso público de provas e títulos.
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ANEXO V
ENQUADRAMENTO DOS SERylDORES DO MAGISTÉRIO
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ANEXO V
ENQUADRAMENTO DOS SERVII;)ORES DO MAGISTÉRIO

IPROFESSOR:n ."1"" . """"i':,'~
, , . , ,".,':,",:':;. :~~'~;t~~)\:~m~t:,}i,'J· ';(7 VENCIMENTO',r'~;:'~?~!I.,

, Ermita Ferreira da Silva 1-8
Geane Andrade Moreira 1-8

Geisa Soares dos Santos 1-8
Girlandia pires Pereira 1-8
Haide Muniz Magalhães I-B

Helzelene Teixeira de Souza 1-8
Hudey-Rodrigues de Souza 1-8
Iracema Litti Felberg I-B

Irani Rodrioues da Silva 1-8

Irany de Souza Alves 1-8

Irene Santana da Silva 1-8
Isabel Francisca Ferrari 1-8

Iszael Fernandes Gomes 1-8
Ivan Carlos Borges Silva 1-8
Ivana Fonseca Reis I-B

Ivanete Garcia Correia I-B

Ivanilda Fernandes Gomes 1-8
Joana Angelica Vieira Santos 1-8
Jocemira Reis Santos 1-8
Jodilce Pereira dos Santos 1-8
José Carlos Fonseca Reis 1-8
Josefa dos Santos Ribeiro 1-8
Joselita Borges Moreira .- I-B

Jotemberg Pereira da Silva 1-8
Juliane Aparecida P, Marinho 1-8
Juradilton de Pinho Monteiro 1-8
Juranice Coutinho Freire .. 1-8
Kelly Cristina Ferreira Santos 1-8

Kelly Cristina Kirmes Lobo
....,;:.... 1-8

Kelly Santos Rocha 1-8
Leiorane Maria Tito Dias 1-8

Lindanus Maria Cerdeira Fonseca 1-8

Lucilene Fernandes Dias 1-8
Lusmaia dos Santos R Paixão 1-8

Luzia Nunes de Sena 1-8
Marcea de Oliveira Freitas 1-8
Marcelo Bochini 1-8
Marcia Aparedida R. e Silva 1-8
Maria Alice Rodrigues Silva 1-8
Maria Alicia Araujo da Silva 1-8

Maria Angela Carmo Abreu 1-8

Maria Anoelica Piedade Lyrio 1-8
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