
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR N° 039 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013

Reorganiza em adequação à Lei Nacional n° 11.738, de 16 de
julho de 2008 o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal,
instituído pela Lei Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002.

0 Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará:
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

Complementar:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Esta Lei Complementar dispõe sobre a reorganização do Plano de Carreira
do Magistério Público Municipal, instituído pela Lei Municipal n° 078, de 22 de janeiro de
2002, em adequação à Lei Nacional n° 11.738, de 16 de julho de 2008, que passa a ser
denominado Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da
Educação Básica.

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

1 - rede municipal de ensino o conjunto de instituições e órgãos que realizam
atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação;

II Profissionais do Magistério Público da Educação Básica o conjunto de
Profissionais da Educação, titulares do cargo de Professor do ensino público municipal;

III - Professor o titular de cargo da carreira do Magistério Público da Educação
Básica, com funções de magistério;

IV - funções de magistério as atividades de docência e de suporte pedagógico
direto à docência, ai incluídas as de direção ou administração, planejamento, inspeção,
supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito dos órgãos e
das unidades escolares da educação básica pública, em suas diversas etapas e
modalidades, com a formação mínima determinada pela Lei Nacional n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.

CAPÍTULO II

DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Seção I
Dos Princípios Básicos

Art. 3°. A carreira dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica tem
como princípios básicos:

I - o acesso à carreira por concurso público de provas e títulos, orientado para
assegurar a qualidade da ação educativa;

II - a profissionalização que pressupõe vocação e dedicação ao magistério e
qualificação profissional, com vencimento inicial de acordo com a jornada de trabalho e
nunca inferior ao piso salarial profissional nacional instituído pela Lei Nacional n°
11.738, de 16 de julho de 2008, diferenciados pelos níveis de habilitação; remuneração
condigna e condições adequadas de trabalho;
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III - jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral de no máximo 40
(quarenta) horas semanais, com parte da jornada destinada às atividades de preparação
de aulas, avaliação da produção dos alunos, reuniões escolares, conta tos com a
comunidade e formação continuada;

IV a valorização do desempenho, da experiência, da qualificação e do
conhecimento;

V - a valorização do tempo de serviço prestado pelo Profissional do Magistério
Público ao Município, que será utilizado como componente evolutivo;

VI a diferenciação dos vencimentos iniciais da carreira do magistério por
titulação, entre os habilitados em nível médio e os habilitados em nível superior e pós-
graduação lato sensu e, percentual compatível entre estes últimos e os detentores de
vantagens pecuniárias decorrentes de cursos de pós-graduação stricto sensu;

VII - a progressão através de mudança de nível de habilitação e de promoções
periódicas;

VIII - o incentivo à dedicação exclusiva em uma única unidade escolar;

IX - as condições de trabalho no que diz respeito à estrutura técnica, material e
funcionamento de toda a rede municipal de ensino;

X - a oferta de programas permanentes e regulares de formação continuada para
aperfeiçoamento profissional, inclusive em nível de pós-graduação, utilizando, ainda, as
horas de trabalho pedagógicas coletivas como momento de formação do Profissional do
Magistério Público;

XI - a gestão democrática do ensino público, assegurada através de Conselhos
Escolares e do processo de escolha de Diretor e Vice-Diretor de unidades escolares, com
a participação da comunidade escolar;

XII - o incentivo à integração do sistema de ensino às políticas nacional e
estadual de formação para os Profissionais do Magistério Público, nas modalidades
presencial e à distância, com o objetivo de melhorar a qualificação e de suprir as
carências de habilitação profissional na educação;

XIII - a promoção da participação dos Profissionais do Magistério Público e
demais segmentos na elaboração e no planejamento, execução e avaliação do projeto
político-pedagógico da escola e da rede municipal de ensino;

XIV - o estabelecimento de critérios objetivos para a movimentação dos
Profissionais do Magistério Público entre unidades escolares, tendo como base os
interesses da aprendizagem dos educandos;

XV - s regulamentação entre as esferas de administração, quando operando em
regime de colaboração, nos termos do art, 241 da Constituição Federal, para a remoção
e o aproveitamento dos Profissionais do Magistério Público, quando da mudança de
residência e da existência de vagas nas redes de destino, sem prejuízos para os direitos
dos servidores no respectivo quadro funcional;
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XVI - a melhoria da qualidade do ensino.

Seção II
Da Estrutura da Carreira

Subseção I
Das Disposições Gerais

Art. 4°. A carreira dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica é
integrada pelo cargo de provimento efetivo de Professor e estruturada em sete (7)
classes.

§ 1°. Classe é o agrupamento de cargos genericamente semelhantes em que se
estrutura a carreira.

§ 2°. Quadro é o conjunto de cargos e funções gratificadas, privativos da
Secretaria Municipal de Educação.

§3°. A carreira dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica
abrange o ensino fundamental e a educação infantil, em suas diversas etapas e
modalidades.

§ 4°. O concurso público para ingresso na carreira será realizado por área de
atuação, exigida:

I - para a ÁREA l, de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental,
formação mínima de nível médio, na modalidade normal;

II - para a ÁREA 2, de anos finais do ensino fundamental, formação em curso
superior, de licenciatura plena ou outra graduação correspondente as áreas de
conhecimentos específicas do currículo, com formação pedagógica nos termos da
legislação vigente.

§ 5°. O ingresso na carreira dar-se-á na classe inicial, no nível correspondente à
habilitação do candidato aprovado.

§ 6°. O exercício profissional do titular do cargo de Professor será vinculado à
área de atuação para a qual tenha prestado concurso público, ressalvado o exercício, a
título precário, quando habilitado para o magistério em outra área de atuação e
indispensável para o atendimento da necessidade do serviço.

§ 7°. 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 ou outra licenciatura com pós-graduação específica
para o exercício de função de suporte pedagógico;

II - experiência de, no mínimo, dois (2) anos de docência.

Subseção II
Das Classes e dos Níveis
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Art. 5°, As classes constituem a linha de promoção da carreira dos Profissionais
do Magistério Público da Educação Básica e são designadas pelas letras "A" a "C".

§ 1°. Os cargos de Professor serão distribuídos pelas classes em proporção
decrescente, da inicial à final.

§ 2°. O número de cargos de cada classe será determinado anualmente por ato do
Poder Executivo.

Art. 6°. Os níveis referentes à habilitação do titular do cargo de Professor são:

I - NÍVEL ESPECIAL l - formação em nível médio, na modalidade normal;

II - NÍVEL l - formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou
outra graduação correspondente às áreas de conhecimentos específicas do currículo, com
formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III - NÍVEL 2 - formação em nível de pós-graduação lato sensu, em cursos na
área de educação, com duração mínima de trezentos e sessenta (360) horas.

§ 1°. A mudança de nível será concedida ao titular de cargo de Professor que
apresentar diploma/histórico ou certificado/histórico de conclusão de curso de graduação
ou de pós-graduação lato sensu, inerentes ao cargo ou à respectiva área de atuação,
desde que autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC.

§ 2°. Consideram-se inerentes ao cargo ou às respectivas áreas de atuação, os
cursos de graduação ou de pós-graduação lato sensu que tenham afinidade com a
natureza dos mesmos.

§ 3°. O titular de cargo de Professor, concursado para a educação infantil e/ou
anos inicia/s do ensino fundamenta/, somente terá direito a alteração para o NÍVEL l da
carreira em virtude de habilitação em licenciatura específica para essa área de atuação.

§4°. Para fins de concessão de mudança de nível, o titular de cargo de Professor
preencherá requerimento específico, que a Secretaria Municipal de Educação
encaminhará ao Departamento de Recursos Humanos de ensino, anexando os seguintes
documentos:

a) cópia do diploma/histórico, quando se tratar de graduação;

b) cópia do certificado/histórico, quando se tratar de pós-graduação lato sensu.

1. Para os cursos realizados por instituições de ensino estrangeiras, além dos
documentos relacionados na alínea "b" deste parágrafo, deverão conter tradução por
tradutor juramentado, reconhecimento e registro de universidade brasileira.

2. Para subsidiar a análise de concessão de mudança de nível, a Secretaria
Municipal de Educação poderá solicitar ao requerente cópia do resumo do trabalho de
conclusão de curso para graduação ou monografia para pós-graduação lato sensu.

§ 5°. Não serão aceitas declarações ou certidões de conclusão de curso como
comprovante de habilitação ou titulação para requerer a mudança de nível.
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§ 6°. A Secretaria Municipal de Educação será responsável pela análise e
deferimento do pedido de mudança de nível, que depois de validado será comunicado ao
Departamento de Recursos Humanos de ensino, para implementação da mudança no
exercício seguinte àquele em que o interessado protocolizou o pedido.

§ 7°. A Secretaria Municipal de Educação terá o prazo improrrogável de sessenta
(60) dias para analisar o pedido de mudança de nível, podendo delegar tal função de
julgamento.

§ 8°. O nível é pessoal e não se altera com a promoção.

Seção III
Da Promoção

Art. 7°. Promoção é a passagem do titular de cargo de Professor de uma classe
para outra imediatamente superior.

§ 1°. A promoção decorrerá de avaliação que considerará o desempenho; a
qualificação em instituições credenciadas e os conhecimentos do titular de cargo de
Professor, nesse último caso, aferidos em processo seletivo interno.

§ 2°. O processo seletivo interno de aferição de conhecimentos do titular de cargo
de Professor, de que trata o parágrafo anterior, será realizado pela Secretaria Municipal
de Educação, por meio de prova escrita, na forma que for estabelecida em regulamento.

§ 3° A promoção, observado o número de vagas da classe seguinte, obedecerá à
ordem de classificação dos integrantes da classe que tenham cumprido o interstício de
quatro (4) anos de efetivo exercício, incluído o mínimo de um ano de docência, exceto a
passagem da classe "A" para a classe "B" e da classe "F" para a classe "C", do NÍVEL
ESPECIAL l, do NÍVEL l e do NÍVEL 2, de que trata o art. 6° desta Lei Complementar,
que será observado o cumprimento do interstício de cinco (5) anos.

§4°. A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a
pontuação de qualificação e a avaliação de conhecimentos por processo seletivo interno
ocorrerão a cada quatro (4) anos, exceto na passagem da classe "A" para a classe "B" e
da classe "F" para a classe "G", do NÍVEL ESPECIAL l, do NÍVEL l e do NÍVEL 2, de que
trata o art. 6° desta Lei Complementar, que ocorrerão a cada cinco (5) anos.

§ 5°. A avaliação de desempenho; a aferição da qualificação e a avaliação de
conhecimentos serão realizadas de acordo com os critérios definidos no regulamento de
promoções, conforme portaria da Secretaria Municipal de Educação.

§6°. A avaliação de conhecimentos abrangerá a área curricular em que o
Professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.

§ 7°. A avaliação de desempenho deverá considerar as dimensões do trabalho do
Professor; os aspectos relacionados à docência; as atividades de suporte pedagógico; a
produção de conhecimento do Professor; o desenvolvimento pessoal do Professor e o
nível de participação do Professor no projeto pedagógico da escola e na articulação com
a comunidade.
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§ 8°. A pontuação para promoção será determinada pela média ponderada dos
fatores a que se referem os §§ 1° e 3° deste artigo e tomando-se:

I - o tempo de exercício em docência, com peso um (1);

II - a pontuação da qualificação, com peso dois (2);

III - a avaliação de conhecimentos, com peso três (3);

IV - a média aritmética das avaliações anuais de desempenho, com peso quatro
(4).

§ 9°. As promoções serão realizadas anualmente, na forma do regulamento, e
publicadas no "Dia do Professor".

Seção IV
Da Qualificação Profissional e das Licenças para Qualificação Profissional

Art. 8°. A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do
ensino e a progressão 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 o de graduação dos Professores
formados em nível médio, na modalidade normal.

Parágrafo único. As ações previstas no "caput" do artigo serão consolidadas no
Programa de Capacitação Profissional dos Profissionais do Magistério Público da Educação
Básica, regulamentado por portaria da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 9°. A licença para qualificação profissional consiste no afastamento do titular
de cargo de Professor de suas funções, computado o tempo de afastamento para todos os
fins de direito, e será concedida para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento
ou especialização em instituições credenciadas.

Art. 10. Após cada triénio de efetivo exercício, o Professor, a título de licença
sabática, poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração,
por até seis (6) meses para participar de curso de qualificação profissional, observado o
disposto no art. 8° desta Lei Complementar.

§ 1°. O titular de cargo de Professor que se afastar para cursar pós-graduação
stricto sensu terá os seguintes limites improrrogáveis de prazos de afastamento:

I - até três (3) anos para mestrado;

II - até quatro (4) anos para doutorado.

§ 2°. A concessão da licença sabática far-se-á no interesse do ensino, que
concederá no mínimo vinte (20) licenças por ano a partir da publicação desta Lei
Complementar, conforme portaria regulamentar da Secretaria Municipal de Educação que
determinará também os requis/tos mínimos.

§3°. Para cada período de licença sabática solicitado, independentemente da sua
duração, far-se-á necessária a apresentação de plano de aperfeiçoamento técnico-
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profissional, bem como de relatório final e cópia do anteprojeto de mestrado ou
doutorado, conforme disposto no regulamento a que se refere o § 2° deste artigo.

§ 4°. A concessão desse direito estará condicionada à aprovação anual pelo
Conselho Escolar de que trata o art. 38 desta Lei Complementar, que avaliará o plano de
aperfeiçoamento técnico-profissional apresentado pelo Professor.

§ 5°. O Professor deverá apresentar ao Conselho Escolar, no prazo de até
sessenta (60) dias, após o regresso, relatório circunstanciado das at/vidades
desenvolvidas.

§6°. A licença deste artigo não exclui o financiamento do Município na
qualificação profissional do Professor, objetivando o aprimoramento da qualidade do
ensino, disciplinado em lei específica.

§ 7°. Os períodos de licença de que trata este artigo não são acumuláveis.

Art. 11. Fica garantido ao titular de cargo de Professor obter licença para
comparecimento a reuniões ou congressos relacionados com a atividade docente que lhe
seja pertinente.

§ 1°. A licença para comparecimento a reuniões será de um (1) a três (3) dias.

§ 2°. A licença para comparecimento a congressos relacionados com a atividade
docente será concedida pelo menos quatro (4) vezes por ano por prazo máximo de vinte
(20) dias por ano, desde que seja comprovado com a certificação correspondente.

§ 3°. As licenças previstas neste artigo poderão ser concedidas em prazo
superior, desde que seja conveniente para o interesse do ensino e precedidas de ato
administrativo devidamente motivado.

Art. 12. Após a aquisição da estabilidade no efetivo exercício da atividade do
Magistério Público, o integrante da carreira fará jus a trinta (30) dias de licença a título
de licença monográfica, para elaboração e conclusão de texto monográfico de final de
curso de graduação e pós-graduação (latu e stricto senso).

Parágrafo único. O período previsto para esta licença poderá ser prorrogado por
mais trinta (30) dias em caso de problemas no texto monográfico atestado pelo
orientador do requerente.

Art. 13. O número de Profissionais do Magistério Público da Educação Básica em
gozo simultâneo de licença prevista nesta Seção, não poderá ser superior a 1/3 (um
terço) da lotação da respectiva unidade administrativa ou de ensino.

Parágrafo único. No cálculo previsto no artigo, qualquer fração resultante será
desprezada.

Seção V
Da Jornada de Trabalho

Art. 14. A jornada de trabalho do Professor poderá ser parcial ou integral,
correspondendo, respectivamente, a:
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I - vinte e cinco (25) horas semanais;

II - quarenta (40) horas semanais,

§ 1°. A jornada de trabalho do Professor em função docente inclui uma parte de
horas de aula e uma parte de horas de atividades destinadas, de acordo com a proposta
pedagógica da escola, a preparação e avaliação do trabalho d ida tico, a colaboração com
a administração da escola, a reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade e ao
aperfeiçoamento profissional.

§ 2°. A jornada de vinte e cinco (25) horas semanais do Professor em função
docente inclui vinte (20) horas de aula e cinco (5) horas de atividades, das quais o
mínimo de duas (2) horas serão destinadas a trabalho coletivo.

§ 3°. A jornada de quarenta (40) horas semanais do Professor em função docente
inclui trinta e duas (32) horas de aula e oito (8) horas de atividades, das quais o mínimo
de quatro (4) horas serão destinadas a trabalho coletivo.

§ 4°. No cálculo previsto nos §§ 1° e 2° deste artigo, será sempre desprezada a
fração, se inferior a meio, e igualada a um, se igual ou superior.

§ 5°. Na jornada de trabalho parcial, 1/3 (um terço) das horas de atividades
estabelecidas no § 2° deste artigo serão realizadas pelo Professor, em horário e local de
sua livre escolha, com anuência da direção da unidade escolar, desprezando-se sempre a
fração que se obtiver no cálculo.

§6°. Na jornada de trabalho integral, 1/4 (um quarto) das horas de atividades
estabelecidas no § 3° deste artigo serão realizadas pelo Professor, em horário e local de
sua livre escolha, com anuência da direção da unidade escolar, desprezando-se sempre a
fração que se obtiver no cálculo.

§ 7°. As horas de atividade do Professor serão computadas como atividade dentro
da carga horária semanal, mesmo que realizada fora da escola.

§ 8°. O número de cargos a serem preenchidos para cada uma das jornadas será
definido no respectivo edital de concurso público.

Art. 15. O titular de cargo de Professor em jornada parcial, que não esteja em
acumulação de cargo, emprego ou função pública, poderá ser convocado para prestar
serviço:

I - em regime suplementar, até o máximo de mais quinze (15) horas semanais,
para substituição temporária de Professores em função docente, em seus impedimentos
legais, e nos casos de designação para o exercício de outras funções de magistério, de
forma concomitante com a docência;

II - em regime de quarenta (40) horas semanais, por necessidade do ensino, e
enquanto persistir esta necessidade.

§ 1°. Na convocação de que trata este artigo, quando para o exercício da
docência, deverá ser resguardada a proporção entre horas de aula e horas de atividades.
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§ 2°. O período da convocação por necessidade do ensino de que trata o inc. II
deste artigo não poderá ultrapassar um ano letivo.

Art. 16. Ao Professor em regime de quarenta (40) horas semanais pode ser
concedido o adicional de dedicação exclusiva, para a realização de projeto específico de
interesse do ensino, por tempo determinado.

Parágrafo único. O regime de dedicação exclusiva implica, além da obrigação de
prestar quarenta (40) horas semanais de trabalho em dois turnos completos, o
impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.

Art. 17. A convocação para a prestação de serviço em regime de quarenta (40)
horas semanais e a concessão do incentivo de dedicação exclusiva dependerão de
parecer favorável do Conselho Escolar de que trata o art. 38 desta Lei Complementar.

Parágrafo único. A interrupção da convocação e a suspensão da concessão do
incentivo de que trata o caput do artigo ocorrerão:

I - a pedido do interessado;

II - quando cessada a razão determinante da convocação ou da concessão;

III - quando expirado o prazo de concessão do incentivo;

IV - quando descumpridas as condições estabelecidas para a convocação ou a

concessão do incentivo.

Art. 18. O Profissional do Magistério Público da Educação Básica ficará sujeito à
frequência, que é o registro pelo qual se verificará, diariamente, sua entrada e saída no

serviço.

§ 1°. O Profissional do Magistério Público da Educação Básica em regência de sala
de aula terá como controle de frequência o diário de classe e o livro de ponto.

§2°. Os critérios, para fins de desconto da retribuição pecuniária pelo não
comparecimento do docente à hora-au/a ou à hora-atividade, serão estabelecidos em

portaria do Secretário Municipal de Educação.

§ 3 ° . O Secretário Municipal de Educação determinará quais os demais
Profissionais do Magistério Público que em virtude das atribuições que desempenham,

terão controle especial de frequência.

S e cã o VI
Da Remuneração

Subseção I
Do Vencimento

Art. 19. A remuneração do Professor corresponde ao vencimento relativo à classe
e ao nível de habilitação em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias a que

fizer jus.

§ 1°. Considera-se vencimento básico da carreira o fixado para a classe inicial, no
nível mínimo de habilitação, em jornada de trabalho parcial, que não pode ser inferior ao
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piso salarial profissional nacional instituído pela Lei Nacional n° 11.738, de 16 de julho
de 2008, observada a sua proporcionalidade.

§ 2°. O valor do vencimento básico da carreira em regime de tempo parcial será
no mínimo proporcional ao regime de tempo integral de trabalho de quarenta (40) horas
semana/s.

Subseção II
Das Vantagens

Art. 20. Além do vencimento, o Professor fará jus às seguintes vantagens:

I - gratificação:

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

b) por assiduidade e rendimento escolar;

II - adicional:

a) pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva;

b) de qualificação decorrente de cursos de pós-graduação stricto sensu;

c) de desempenho e domínio de conhecimentos.

Parágrafo único. A incorporação do adicional pelo trabalho em regime de
dedicação exclusiva dar-se-á na proporção de um trinta avos (1/30), se Professor, e de
um vinte e cinco avos (1/25), se Professora, por ano de percepção da vantagem.

Art. 21. A gratificação pelo exercício de direção de unidades escolares, em
jornada de trabalho integral, observará a tipologia das escolas e corresponderá a:

I - R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e o/to reais) para escolas de pequeno porte;

II - R$ 840,00 (oitocentos e quarenta e oito reais) para escolas de médio porte;

III - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para escolas de grande porte.

§ 1°. A gratificação pelo exercício de vice-direção de unidades escolares, em
jornada de trabalho integral, observará a tipologia das escolas e corresponderá a:

I - R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) para escolas de pequeno porte;

II - R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais) para escolas de médio porte;

III - R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) para escolas de grande porte.

§ 2°. A gratificação pelo exercício de direção e vice-direção de unidades escolares
será atualizada, anualmente, no mês de janeiro, pela variação acumulada do índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, nos doze meses anteriores à data do reajuste.
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§ 3°. A classificação das unidades escolares segundo a tipologia será estabelecida
anualmente por portaria do Secretário Municipal de Educação.

Art. 22. A designação para o exercício de direção ou vice-direção de unidades
escolares será feito por ato do Secretário Municipal de Educação e recairá sobre os
nomes indicados como vencedores do processo eletivo para cada unidade escolar do
Município, com a participação universal do corpo docente, do pessoal técnico-
administrativo da escola, do corpo discente e da representação de pais de alunos,
disciplinado em lei específica.

§ 1°. O mandato do Diretor e Vice-Diretor das unidades escolares é de quatro (4)
anos, permitida a recondução por um único período.

§2°. Expirado o mandato, o Diretor e o Vice-Diretor das unidades escolares
permanecerão no cargo até a designação dos novos t/tu/ares.

Art. 23. As atribuições das funções de direção e vice-direção de unidades
escolares serão descritas em regulamento próprio elaborado pelo Secretário Municipal de
Educação e aprovado por decreto do Poder Executivo.

Art. 24. Fica instituída a gratificação por assiduidade e rendimento escolar, a ser
concedido aos titulares das atividades de docência e de suporte pedagógico direto à
docência com lotação e exercício de suas funções em unidade escolar, que no período de
um ano letivo tiver comprovado 100% (cem por cento) de frequência ao trabalho e que o
seu corpo discente tenha alcançado média de rendimento, a ser aferido pela Secretaria
Municipal de Educação por método próprio especificado em portaria, não inferior a 60%
(sessenta por cento) nos primeiros do/s anos a partir da publicação da presente Lei
Complementar e não inferior a 70% (setenta por cento) nos anos seguintes.

§ 1°. A gratificação por assiduidade e rendimento escolar será calculada no
percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento da classe individual do
Professor e será pago no segundo mês subsequente ao encerramento do ano letivo.

§ 2°. Para os efeitos do caput deste artigo, computar-se-á como ausência, a falta
ao trabalho não justificada.

Art. 25. O adicional pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva
corresponderá a 10% (dez por cento) do valor do vencimento básico da carreira,
correspondente a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 26. O adiciona! de qualificação decorrente de cursos de pós-graduação stricto
sensu, será concedido ao Professor que apresentar diploma de conclusão de curso de
pós-graduação de mestrado ou doutorado, inerentes ao cargo ou à respectiva área de
atuação, desde que autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC.

§ 1°. Consideram-se inerentes ao cargo ou às respectivas áreas de atuação, os
cursos de pós-graduação stricto sensu que tenham afinidade com a natureza dos
mesmos.

§ 2°. Ao Professor que recebe o adicional de qualificação decorrente de cursos de
pós-graduação stricto sensu e comprovar titulação superior, será concedido o percentual
correspondente à nova situação, desde que se enquadre nas exigências desta Lei
Complementar.
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§3°. Para fins de concessão do adicional de qualificação decorrente de cursos de
pós-graduação stricto sensu, o Professor preencherá requerimento específico, que a
Secretaria Municipal de Educação encaminhará ao Departamento de Recursos Humanos de
ensino, anexando os seguintes documentos:

I - cópia do diploma;

II - para os cursos realizados por instituições de ensino estrangeiras, além do
documento relacionado no inciso anterior deste parágrafo, deverá conter tradução por
tradutor juramentado, reconhecimento e registro de universidade brasileira,

§4°. Para subsidiar a análise de concessão do adicional de pós-graduação de que
trata esta Lei Complementar, a Secretaria Municipal de Educação poderá solicitar ao
requerente tese para pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado, bem como cópia
do histórico escolar.

§ 5°. Os diplomas de cursos de pós-graduação, mestrado ou doutorado,
respectivamente, somente serão considerados válidos para concessão do adicional, se
atenderem às normas e regulamentações legais do Conselho Nacional de Educação,

§ 6°. Não serão aceitas declarações ou certidões de conclusão de curso como
comprovante de habilitação ou titulação para requerer o adicional de qualificação
decorrente de cursos de pós-graduação stricto sensu.

§ 7°. A Secretaria Municipal de Educação será responsável pela análise e
deferimento do pedido de adicional de qualificação decorrente de cursos de pós-
graduação stricto sensu, que depois de validado será comunicado ao Departamento de
Recursos Humanos de ensino, para implementação do benefício no exercício seguinte
àquele em que o interessado protocolizou o pedido.

§ 8°. A Secretaria Municipal de Educação terá o prazo improrrogável de sessenta
(60) dias para analisar o pedido de adiciona/ de qualificação decorrente de cursos de
pós-graduação stricto sensu, podendo delegar tal função de julgamento.

§ 9°. O adicional de qualificação decorrente de curso de pós-graduação stricto
sensu será calculado:

I - no percentual de 5% (cinco por cento) sobre valor do vencimento da classe
"G" do NÍVEL 2, correspondente a jornada de, no máximo, 25 (vinte e cinco) horas
semanais, no caso de diploma de conclusão de curso de mestrado;

II - no percentual de 10% (dez por cento) sobre valor do vencimento da classe
"G" do NÍVEL 2, correspondente a jornada de, no máximo, 25 (vinte e cinco) horas
semanais, no caso de diploma de conclusão de curso de doutorado.

§ 10. Os percentuais do adicional de qualificação decorrente de cursos de pós-
graduação stricto sensu não serão pagos cumulativamente.

Art. 27. Fica instituído o adicional de desempenho e domínio de conhecimentos
aos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica em decorrência do resultado
obtido na pontuação para promoção de que trata o § 8°, do art. 7° desta Lei
Complementar.

Avenida J.K. n° 1.962, Centro - Floresta do Araguaia - Pará - C.E.P. n° 68.543-000
C.N.P.J. n" 01.613.338/0001-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

DO ARAGUAIA

§ 1°. Fará jus ao adicional indicado no artigo o Profissional do Magistério Público
da Educação Básica que obtiver pontuação para promoção equivalente a nove (9,00)
pontos.

§ 2°. O adicional será pago a partir da publicação da promoção e será obtido pela
aplicação dos coeficientes seguintes sobre o valor do vencimento básico da carreira:

I - NÍVEL ESPECIAL 1:

a) classe B, 0,02;

b) classe C, 0,04;

c) classe D, 0,06;

d) classe E, 0,08;

e) classe F, 0,10;

f) classe G, 0,12;

II - NÍVEL l :

a) classe A, 0,29;

b) classe B, 0,31;

c) classe C, 0,33;

d) classe D, 0,35;

e) classe E, 0,37;

f) classe F, 0,39;

g) classe C, 0,41;

III - NÍVEL 2:

a) classe A, 0,38;

b) classe B, 0,40;

c) classe C, 0,42;

d) classe D, 0,44;

e) classe E, 0,46;

f) classe F, 0,48;

g) classe G, 0,50.
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§ 3°. O adicional instituído no artigo obedecerá, ainda, aos seguintes termos:

I - será incorporado ao vencimento do Profissional do Magistério Público da
Educação Básica para qualquer efeito;

II a pontuação utilizada para obtenção deste adicional não poderá ser
considerada mais de uma vez.

Art. 28. Conceder-se-á indenização de transporte ao Professor que por força das
atribuições próprias do cargo estiver em exercício em escola de difícil acesso e realizar
despesas com a utilização de meio próprio de locomoção, conforme se dispuser em
regulamento.

§ 1°. A indenização de transporte será equivalente ao custo do transporte,
correspondente ao traslado residência-escola-residência, efetivamente realizado pelo
Professor.

§ 2°. A indenização de transporte prevista no artigo não se incorpora ao
vencimento para qualquer efeito.

§ 3°. A classificação das unidades escolares de difícil acesso será fixada
anualmente, por portaria da Secretaria Municipal de Educação.

Subseção III
Da Remuneração pela Convocação em Regime Suplementar

Art. 29. A convocação em regime suplementar será remunerada proporcionalmente
ao número de horas adicionadas à jornada de trabalho do titular de cargo de Professor.

Parágrafo único. Entende-se por regime suplementar o número de horas prestadas
pelo titular de cargo de Professor, além daquelas fixadas para a jornada de trabalho a
que estiver sujeito.

Seção VII
Das Férias

Art. 30. O período de férias anuais do titular de cargo de Professor em função
docente e nas demais funções será de trinta (30) dias consecutivos, respeitadas as
situações constituídas até a data da publicação desta Lei Complementar.

§ 1°. As férias do titular de cargo de Professor em exercício nas unidades
escolares serão coletivas e concedidas nos períodos de férias escolares, de acordo com
calendários anuais, de forma a atender às necessidades didáticas e administrativas do
estabelecimento.

§ 2°. Fica garantida ao Professor em exercício nas unidades escolares,
condicionado ao cumprimento do calendário escolar, composto de no mínimo duzentos
(200) dias de efetivo trabalho escolar, a dispensa do ponto nos períodos de recessos,

§ 3°. Nos períodos de recessos o Professor poderá ser motivadamente requisitado
pela Secretaria Municipal de Educação para cumprir sua carga horária.
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§4°. Durante o recesso escolar a direção da unidade escolar deve elaborar escala
que garanta a continuidade dos trabalhos técnico-administrativos.

§ 5°. Independentemente de solicitação, será pago antecipadamente ao
Profissional do Magistério Público da Educação Básica o adicional de 1/3 (um terço) da
remuneração correspondente ao período de 30 (trinta) dias, por ocasião das férias,
sendo este incluindo nos seus vencimentos no mês anterior ao que ele entrará de férias.

Seção VIII
Da Cedência ou Cessão

Art. 31. Cedência ou cessão é o ato pelo qual o titular de cargo de Professor é
posto à disposição de entidade ou órgão não integrante da rede municipal de ensino.

§ 1°. A cedência ou cessão será sem ónus para o ensino municipal e será
concedida pelo prazo máximo de um (1) ano, renovável anualmente segundo a
necessidade e a possibilidade das partes.

§2°. Em casos excepcionais, a cedência ou cessão poderá dar-se com ónus para o
ensino municipal:

I - quando se tratar de instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e
com atuação exclusiva em educação especial;

II - quando a entidade ou órgão solicitante compensar a rede municipal de ensino
com um serviço de valor equivalente ao custo anual do cedido.

§ 3°. A cedência ou cessão para exercício de atividades estranhas ao magistério
interrompe o interstício para a promoção.

Seção IX
Da Lotação

Art. 32. Lotação é o ato que determina a unidade de exercício do Profissional da
Educação e representa a força de trabalho, em seus aspectos qualitativos e
quantitativos, necessários ao desempenho das atividades normais e específicas de um ou
de vários órgãos e unidades escolares, integrantes da estrutura básica da Secretaria

Municipal de Educação.

Seção X
Da Remoção

Art. 33. Remoção é a movimentação do Profissional do Magistério Público da
Educação Básica de um local de trabalho para outro, condicionada à existência de vaga.

Art. 34. A remoção, a critério da Secretaria Municipal de Educação, processar-se-

á:

I - a pedido;

II - mediante critério de prioridade, no caso do número de candidatos ser
superior ao de vagas existentes, adotando-se o concurso de remoção;

Avenida J.K, n° 1.962, Centro - Floresta do Araguaia - Pará - C,E.P. n" 68.543-000
C.N.P.J. n" 01.613.338/0001-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

DO AKAtiUAIA

PFí?feihira Mvmtípjl

III - por permuta;

IV - de oficio, por necessidade de serviço, devidamente demonstrada, caso em
que o Secretário Municipal de Educação poderá determinar a mudança de local de
trabalho do Professor.

§ 1°. Para efeito de remoção a pedido, os candidatos serão escolhidos obedecendo
aos seguintes critérios de prioridade:

I - motivo de saúde, comprovado por inspeção médica municipal;

II - maior tempo de serviço público efetivo no Magistério Público municipal;

III - maior tempo de serviço prestado ao Município;

IV - proximidade da residência da unidade escolar pleiteada;

V - o mais idoso;

VI - o que tenha maior número de filhos.

§2°, Para efeito de remoção de oficio, os candidatos serão escolhidos obedecendo
aos seguintes critérios de prioridade:

I - excedente no quadro da Secretaria Municipal de Educação;

II - menor tempo de serviço no Magistério Público municipal;

III - menor idade;

IV - menor numero de filhos.

§ 3°. O titular de cargo de Professor a ser removido ex-oficcio será comunicado
por escrito pela autoridade competente com antecedência de oito (8) dias úteis.

Art. 35. A remoção por permuta será realizada desde que os interessados ocupem
atribuições de iguais nível e habilitação.

Art. 36. A remoção referida no art. 34, inc. I será processada no mês de janeiro
de cada ano pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 37. Serão consideradas vagas para efeito de preenchimento por remoção
aquelas criadas por afastamento do titular de cargo de Professor em decorrência de:

I - aposentadoria;

II - morte;

III - exoneração;

IV - demissão;

V - recondução;
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VI - readaptação.

§ 1°. Além dos casos previstos nos incisos deste artigo, serão incluídas para a
remoção as vagas surgidas em decorrência da ampliação da rede de ensino municipal,
alteração da grade curricular ou na hipótese de efetivo afastamento do titular de cargo
de Professor, excluídos os decorrentes de licença para desempenho de mandato classista
ou eletivo.

§ 2°. As vagas decorrentes de afastamento provisório do titular de cargo de
Professor não poderão ser preenchidas através de remoção.

Seção XI
Do Conselho Escolar

Art. 38. O Conselho Escolar, de natureza deliberativa, consultiva, normativa,
avaliativa e fiscalizadora, eleito a cada período de quatro (4) anos durante o primeiro
mês letivo, presidido pelo Diretor da unidade escolar, terá um total mínimo de
componentes estabelecidos na forma dos parágrafos deste artigo.

§ 1°. Cada unidade educacional da rede municipal de ensino, na forma desta Lei
Complementar, constituirá um Conselho Escolar.

§ 2°. A composição a que se refere o "caput" do artigo será a seguinte:

I • do/s (2) representantes de Professores, em efetivo exercício na unidade
escolar;

II - dois (2) representantes dos demais servidores técnico-administrativos, em
efetivo exercício na unidade escolar;

III - dois (2) representantes de pais ou responsáveis pelos alunos regularmente
matriculados na unidade escolar e com frequência regular;

IV - dois (2) representantes de alunos, a partir de nove (9) anos de idade,
regularmente matriculados na unidade escolar e com frequência regular.

§ 3°. Nas unidades municipais de educação infantil a representação do segmento
de alunos será exercida pelos pais ou responsáveis.

§4°. Entende-se por responsável pelo aluno o representante legal que realiza o
acompanhamento permanente do educando e assina sua documentação na unidade de
ensino.

§ 5°. Os componentes do Conselho Escolar serão escolhidos entre os seus pares,
mediante processo eletivo, disciplinado em portaria do Secretário Municipal de Educação.

§ 6°. Cada segmento representado no Conselho Escolar elegerá também um (1)
suplente, que substituirá os membros efetivos em suas ausências e impedimentos.

§ 7°. Nenhum membro da comunidade escolar poderá participar de mais de um
segmento na mesma unidade escolar, votando ou concorrendo, ainda que represente
segmentos diversos ou acumule funções.
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§ 8°. Os representantes dos alunos terão sempre direito a voz e voto, salvo nos
assuntos que, por força legal, sejam restritos ao que estiverem no gozo da capacidade
civil.

§ 9°. São atribuições do Conselho Escolar:

I - deliberar sobre:

a) diretrizes e metas da unidade escolar;

b) alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e
pedagógica;

c) projetos de atendimento psicopedagógicos e material ao aluno;

d) programas especiais visando à integração escola-família-comunidade;

e) criação e regulamentação das instituições auxiliares da escola;

f) prioridades para aplicação de recursos da escola e das instituições auxiliares;

g) as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os funcionários,
servidores e alunos da unidade escolar;

II - elaborar o regimento escolar, observada a legislação pertinente;

III - apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seus desempenhos em
face das diretrizes e metas estabelecidas;

IV - efetuar a avaliação de desempenho de que trata o art. 7°, §§ 1°, 4°, 5° e 7°
desta Lei Complementar.

§10. O Conselho Escolar elegerá seu presidente e secretário dentre seus
membros.

§ 11. Nenhum dos membros do Conselho Escolar poderá acumular votos, não
sendo também permitidos os votos por procuração.

§ 12. O Conselho Escolar deverá reunir-se, ordinariamente, duas (2) vezes por
semestre com pauta claramente definida e, extraordinariamente, por convocação do
Diretor da unidade escolar ou por proposta de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus
membros, com especificação da pauta pertinente.

§ 13. As convocações para as reuniões extraordinárias devem ser feitas com
antecedência de quarenta e oito (48) horas, mediante comunicação escrita a todos os
Conselheiros, com recibo de volta, e nelas não serão tratadas matérias estranhas às que
motivaram sua convocação.

§ 14. As deliberações do Conselho Escolar constarão de ata, serão sempre
tornadas públicas e adotadas por maioria simples, presentes a maioria absoluta de seus
membros.
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§15, O membro do Conselho Escolar fará jus ao certificado de participação
emitido pela Secretaria Municipal de Educação, desde que, durante a gestão, participe de
pelo menos 85% (oitenta e cinco por cento) das reuniões previstas no § 12 deste artigo.

§16. Todo Conselheiro que for servidor do quadro da Secretaria Municipal de
Educação ou aluno regularmente matriculado na rede municipal de ensino terá direito a
liberação de suas funções ou atividades na unidade de ensino, quando das reuniões
ordinárias e extraordinárias do Conselho Escolar.

§ 17. A função de membro do Conselho Escolar não será remunerada, sendo
considerada de relevante interesse público.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39. O número de cargos da carreira dos Profissionais do Magistério Público da
Educação Básica é o seguinte:

I - NÍVEL ESPECIAL 1:

a) classe "A", nove (9) cargos;

b) classe "B", sete (7) cargos;

c) classe "C", cinco (5) cargos;

d) classe "D", oito (8) cargos;

e) classe "E", quatro (4) cargos;

f) classe "F", três (3) cargos;

g) classe "G", dois (2) cargos;

II - NÍVEL 1:

a) classe "A", cinco (5) cargos;

b) classe "B", seis (6) cargos;

c) classe "C", cinco (5) cargos;

d) classe "D", doze (12) cargos;

e) classe "E", três (3) cargos;

f) classe "F", três (3) cargos;

g) classe "G", dois (2) cargos;

III - NÍVEL 2:

a) classe "A", um (1) cargo; /^k^_
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b) c/asse "B", vinte e cinco (25) cargos;

c) classe "C", dose (12) cargos;

d) classe "D", sessenta e oito (68) cargos;

e) classe "E", três (3) cargos;

f) classe "F", três (10) cargos;

g) classe "G", dois (2) cargos.

Art. 40. O titular de cargo efetivo de Professor que por força de laudo médico
devidamente comprovado e avaliado se tornar incapaz de exercer as funções docentes
diretamente em sala de aula, passará a exercer, observado o § 7°, do art. 4° desta Lei
Complementar, a função de suporte pedagógico em atividades nos diferentes níveis e
modalidades do ensino fundamental e da educação infantil, nas escolas da rede municipal
de ensino.

Art. 41. É permitida a recepção de Profissionais do Magistério de outros entes
federados, para fins de intercâmbio entre os diversos sistemas de ensino e como forma
de propiciar ao profissional a vivência com outras realidades laborais e aprimoramento
pessoal.

§ 1°. A recepção de que trata o caput deste artigo dar-se-á através de permuta
ou cessão temporária, nos casos de mudança de residência do profissional e existência
de vagas, desde que hajam interesses das partes, coincidência de cargos,
compatibilidade do cargo e carga horária e desde que não haja desvio de função.

§ 2°. O Profissional do Magistério procedente de outro ente federado continuará
vinculado à rede de ensino de origem, percebendo a mesma remuneração e tendo sua
carreira regida pelo ente no qual prestou o concurso.

Art. 42. Fica o Poder Executivo autorizado mediante termo de cooperação técnica
a permutar Professores com os Municípios, desde que não haja desvio de função e que
seja respeitada a compatibilidade de carga horária no cômputo total dos permutados.

Art. 43. Os recessos escolares definidos por portar/a do Secretário Municipal de
Educação são privativos do docente, lotado em unidade escolar.

Art. 44. As matérias relacionadas à adequada relação numérica professor-
educando nas etapas da educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, bem
como ao número adequado de alunos em sala de aula nos demais anos do ensino
fundamental, com previsão de limites de alunos por sala de aula e por Professores a fim
de melhor prover os investimentos públicos, elevar a qualidade da educação e atender às
condições de trabalho dos educadores, serão efetuados pelo planejamento escolar e
repassados para regulamentação ao Conselho Municipal de Educação, que poderá,
inclusive, constar os dados no Plano Municipal de Educação.

Art. 45. O Poder Executivo fica autorizado, na forma que for estabelecida em
regulamento, a admitir, nas unidades escolares do Município, estagiários devidamente
habilitados, aos quais será proporcionada experiência profissional em atividades do
magistério.

/*=-
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Parágrafo único. Poderão ser admitidos como estagiários os alunos das últimas
séries dos cursos de formação correspondente.

Art. 46. Ficam criados, no quadro da Secretaria Municipal de Educação, os
seguintes cargos:

I - no NÍVEL ESPECIAL 1:

a) na classe "B", sete (7) cargos de Professor;

b) na classe "C", seis (6) cargos de Professor;

c) na classe "D", cinco (5) cargos de Professor;

d) na classe "E", quatro (4) cargos de Professor;

e) na classe "F", três (3) cargos de Professor;

f) na classe "G", dois (2) cargos de Professor;

II - no NÍVEL 1:

a) na classe "A", dez (10) cargos de Professor;

b) na classe "B", quatro (4) cargos de Professor;

c) na classe "C", quatro (4) cargos de Professor;

d) na classe "D", quatro (4) cargos de Professor;

e) na classe "E", três (3) cargos de Professor;

f) na classe "F", três (3) cargos de Professor;

g) na classe "G", dois (2) cargos de Professor;

III - no NÍVEL 2:

a) na classe "A", dez (10) cargos de Professor;

b) na classe "B", oito (8) cargos de Professor;

c) na classe "C", seis (6) cargos de Professor;

d) na classe "D", quatro (4) cargos de Professor;

e) na classe "E", três (3) cargos de Professor;

f) na classe "F", três (3) cargos de Professor;

g) na classe "G", dois (2) cargos de Professor;

IV - três (3) funções gratificadas de Vice-Diretor de unidade escolar;
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Art. 47. São redistribuídos para o Plano de Carreira e Remuneração dos
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica de que trata esta Lei
Complementar onze (11) funções gratificadas de Diretor de unidades escolares, criadas
pela Lei Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002.

Art. 48, São redistribuídos para o Plano de Carreira e Remuneração dos
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica de que trata esta Lei
Complementar oito (8) funções gratificadas de Vice-Diretor de unidades escolares,
criadas pela Lei Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002.

Art. 49. São redistribuídos para o Plano de Carreira e Remuneração dos
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica de que trata esta Lei
Complementar onze (11) funções gratificadas de Secretário de unidades escolares,
criadas pela Lei Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002.

§ 1°. A designação do Secretário de unidades escolares, com validade por quatro
(4) anos, será precedida de escolha entre os Profissionais do Magistério Público da
Educação Básica da unidade escolar, pelos seus pares à época do planejamento escolar,
regulamentado por portaria do Secretário Municipal de Educação, recaindo a preferência
dentre docentes e suas funções serão exercidas sem prejuízo da docência.

§2°. Pelo desempenho das funções de Secretário de unidades escolares de que
trata o parágrafo anterior, ao Profissional do Magistério Público da Educação Básica
serão atribuídas até 25 (vinte e cinco) horas-aula, na forma a ser regulamentada.

§ 3°. As atribuições do Secretário de unidade escolar serão descritas em
regulamento próprio elaborado pelo Secretário Municipal de Educação e aprovado por
decreto do Poder Executivo.

Art. 50. Ficam extintos todas as funções gratificadas de Coordenador instituídas
pela Lei Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002.

Art. 51. Ficam extintos três (3) funções gratificadas de Secretário de unidades
escolares instituídos pela Lei Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002.

Art. 52. O valor dos vencimentos referentes às classes da carreira dos
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica será obtido pela aplicação dos
coeficientes seguintes sobre o valor do vencimento básico da carreira:

I - NÍVEL ESPECIAL 1:

a) classe A, 1,00;

b) classe B, 1,03;

c) classe C, 1,06;

d) classe D, 1,09;

e) classe E, 1,12;

f) classe F, 1,15;

Avenida J.K. n" 1.962, Centro - Floresta do Araguaia - Pará - C.E.P. n" 68.543-000
C.N.P.J. n° 01.613.338/0001-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

g) c/asse G, 1,18;

II - NÍVEL 1:

a) classe A, 1,21;

b) classe B, 1,24;

c) classe C, 1,27;

d) classe D, 1,30;

e) classe E, 1,33;

f) classe F, 1,36;

g) classe G, 1,39;

III - NÍVEL 2:

a) classe A, 1,42;

b) classe B, 1,45;

c) classe C, 1,48;

d) classe D, 1,51;

e) classe E, 1,54;

f) classe F, 1,57;

g) classe G, 1,60.

Art. 53. É fixado em R$ 979,37 (novecentos e setenta e nove reais e trinta e sete
centavos) o valor do vencimento básico da carreira, correspondente à jornada de
trabalho parcial, que não pode ser proporcionalmente inferior ao piso salarial
profissional nacional instituído pela Lei Nacional n° 11.738, de 16 de julho de 2008,
atualizado e reajustado anualmente.

Parágrafo único. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a
Secretaria Municipal de Educação não poderá fixar vencimento do cargo efetivo de
Professor com formação em nível médio da carreira dos Profissionais do Magistério
Público da Educação Básica, para jornada de quarenta (40) horas semanais, observada a
sua proporcionalidade.

Art. 54. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira dos
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, referente à jornada de trabalho
parcial, será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes ao vencimento básico da
carreira:

I - NÍVEL ESPECIAL l, 1,00;
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II - NÍVEL l, 1,21;

III - NÍVEL 2, 1,42.

Art. 55. O exercício das funções gratificadas de direção, vice-direção e
Secretário de unidades escolares são reservados aos integrantes da carreira dos

Profissionais do Magistério Público da Educação Básica com o mínimo de dois (2) anos de
docência.

Art. 56. Aplicam-se aos titulares de cargos de Professor integrantes da carreira

dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, subsidiariamente, as

disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei
Complementar n° 002, de 24 de janeiro de 2002, no que couber.

Art. 57. Os Anexos I e II são partes integrantes desta Lei Complementar.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 58. Revogam-se:

I - os arts. 105, 106 e 107 da Lei Complementar n° 001, de 24 de janeiro de

2002;

II - o me. I do art. 135 e o art. 136, §§ 1° e 2° da Lei Complementar n° 001, de
24 de janeiro de 2002, respeitadas as situações constituídas até a data da publicação
desta Lei Complementar;

III - o art. 145 da Lei Complementar n° 001, de 24 de janeiro de 2002.

Art. 59. O inc. IX, do art. 83 e o art. 104 da Lei Complementar n° 001, de 24 de

janeiro de 2002, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 83. (...):
(...)
IX - licença para capacitação;

"Seção IX

Da Licença para Capacitação

Art. 104. Após cada quinquénio de efetivo exercício, o servidor poderá, no

interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a
respectiva remuneração, por até três (3) meses, para participar de curso de
capacitação profissional .

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

acumuláveis. "

Art. 60. O art. 148 da Lei Complementar n° 001, de 24 de janeiro de 2002 f/ca

acrescido de um parágrafo, a ser numerado como § 3°, na forma abaixo:

"Art. 148. (...)
(...)
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§ 3°. A gratificação natalina será paga 50% (cinquenta por cento) no mês
de aniversário do servidor ou no mês de setembro, o que ocorrer antes, e os outros
50% (cinquenta por cento) até o dia vinte (20) do mês de dezembro de cada ano".

Art. 61. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão à

conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento, ficando o Poder
Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, se necessário, mediante a utilização

de recursos nos termos do art. 43 da Lei Nacional n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 62. As despesas com a execução desta Lei Complementar, para o exercício de

2014 e para os seguintes, correrão por conta das dotações orçamentarias próprias a
serem consignadas nos respectivos orçamentos.

Art. 63. Esta Lei Complementar e suas Disposições Transitórias entram em vigor na
data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e, em especial, a Lei
Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 1°. A partir da publicação desta Lei Complementar, a carreira do Magistério
Público de que trata a Lei Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002, passa a pertencer

ao Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação
Básica, na forma desta Lei, observadas as disposições constante do art. 2° destas
Disposições Transitórias e respeitadas as situações constituídas até a data da publicação

desta Lei.

Art. 2°. O primeiro provimento dos cargos da carreira dos Profissionais do

Magistério Público da Educação Básica dar-se-á com os titulares de cargos efetivos de
Professor criados pela Lei Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002 e pela Lei

Complementar Municipal n° 005 de 28 de abril de 2006, atendida a exigência mínima de

habilitação específica de nível médio, obtida em três séries.

§ 1°. Os titulares de cargos efetivos de Professor serão distribuídos nas classes
com observância da posição relativa ocupada no plano de carreira instituído pela Lei

Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002.

§2°. Se o novo vencimento decorrente do provimento no Plano de Carreira e

Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica for inferior ao
vencimento até então percebido pelo titular de cargo efetivo de Professor, ser-lhe-á

assegurada a diferença, como vantagem pessoal permanente, sobre a qual incidirão os

reajustes futuros.

§ 3°. O prazo do pedido de retificação de distribuição nas classes de que trata o §
l ° deste artigo, será de cento e vinte (120) dias, contados da publicação do ato de

enquadramento.

§ 4°. O pedido de retificação será dirigido ao Secretário Municipal de Educação

que, se autorizar à retificação, encaminhará o pedido ao Departamento de Recursos

Humanos de ensino para que proceda a devida correção.
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§ 5°. No prazo de dez (10) dias, contados do recebimento do pedido de
retificação, o Secretário Municipal de Educação proferirá sua decisão.

§ 6°. O pedido de retificação correrá em apenso ao processo de enquadramento,

§ 7°. O ato de enquadramento de que tratam os §§ 1° e 2° deste artigo será
efetivado mediante Portaria do Secretário Municipal de Educação.

§ 8°. Efetivado o enquadramento na forma deste artigo, considerar-se-á
automaticamente extinto o cargo que o Professor vinha ocupando, e automaticamente
criado o cargo em que o Professor for posicionado.

Art. 3°. A partir da publicação desta Lei Complementar o Secretário Municipal de
Educação disciplinará, por portaria e diante do que dispuser anualmente o projeto
pol/tico-pedagógico de cada escola, a lotação nas unidades escolares e administrativas
do sistema municipal de ensino do titular de cargo efetivo de Professor e dos servidores
técnico-administrativo e de apoio-operacional, incentivando ao docente à dedicação
exclusiva em uma única unidade escolar.

Parágrafo único. A lotação do Professor na função docente será, prioritariamente,
nas disciplinas constantes da grade curricular.

Art. 4°. O NÍVEL l de que trata a Lei Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002
passa a denominar-se NÍVEL ESPECIAL 1.

Art. 5°. O NÍVEL 2 de que trata a Lei Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002
passa a denominar-se NÍVEL 1.

Art. 6°. O NÍVEL 3 de que trata a Lei Municipal n° 078, de 22 de janeiro de 2002
passa a denominar-se NÍVEL 2.

Art. 7°. A posse do primeiro Conselho Escolar será dada pelo Secretário Municipal
de Educação e as seguintes pelo próprio Conselho Escolar.

Art. 8°. No caso de criação ou incorporação de unidades de ensino, fica
estabelecido o prazo máximo de sessenta (60) dias, a contar da data do início do período
letivo, para a implantação do Conselho Escolar.

Art. 9°. Realizado o primeiro provimento do Plano de Carreira e Remuneração dos
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica e atendido o disposto no art. 39
desta Lei Complementar, os candidatos aprovados em concurso para o Magistério Público
Municipal poderão ser nomeados, observado o número de vagas, na forma do art. 4°, §

5°.

Art. 10. A lei disporá sobre a contratação por tempo determinado para atender às
necessidades de substituição temporária do titular de cargo de Professor na função
docente, quando excedida a capacidade de atendimento com a adoção do disposto no art.
29 desta Lei Complementar.
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Art. 11. O Poder Executivo aprovará o regulamento de promoções dos
Profissionais do Magistério Público no prazo de seis (6) meses a contar da publicação
desta Lei Complementar.

Floresta do Araguaia/PA, 23 de dezembro de 2013

/A l se ri o Kazimiifski
Prefeito
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ANEXO I
(Parte integrante da Lei Complementar n° 039, de 23 de dezembro de 2013)

DENOMINAÇÃO DO CARGO

PROFESSOR

FORMA DE PROVIMENTO

Ingresso através de concurso público de provas e títulos, realizado por área de
atuação, sendo a Área Especial l correspondente à educação infantil e/ou aos anos
iniciais do ensino fundamental, e a Área l, aos anos finais do ensino fundamental e/ou
ao ensino médio.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO

Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou curso
normal superior, admitida como formação mínima a obtida em nível médio, na
modalidade normal, para a docência na educação infantil e/ou nos anos iniciais do
ensino fundamental.

Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena ou outra
graduação correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, com
complementação pedagógica nos termos da legislação vigente, para a docência nos
anos finais do ensino fundamental e/ou no ensino médio.

Formação em curso superior de graduação em pedagogia ou outra licenciatura
com pós-graduação específica, e experiência mínima de dois anos na docência, para o
exercício, de forma alternada ou concomitante com a docência, de funções de suporte
pedagógico direto à docência.

A TRIBUIÇÕES

1. DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, incluindo, entre outras, as seguintes
atribuições:

1.1. Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
1.2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da

escola;
1.3. Zelar pela aprendizagem dos alunos;
1.4. Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de

menor rendimento;
1.5. Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidos;
1.6. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à

avaliação e ao desenvolvimento profissional;
1.7. Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a

comunidade;
1.8. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos

fins educacionais da escola e do processo de ensino -aprendizagem;
2. ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO À DOCÊNCIA NA

EDUCAÇÃO BÁSICA, voltadas para a administração, planejamento, inspeção, supervisão
e orientação educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:

2.1. Coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica da escola;
2.2. Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola,

tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos;
2.3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos;
2.4. Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes;
2.5. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;
2.6. Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando

Avenida J. K. n" 1.962, Centro - Floresta do Araguaia - Pará - C. E, P. n° 68.543-000
C.N.P.J. n" 01.613.338/0001-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

processos de integração da sociedade com a escola;
2.7. Informar os pais ou responsáveis sobre a frequência e os rendimentos

dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
2.8. Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento,

avaliação e desenvolvimento profissional;
2.9. Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento dos estudantes,

em colaboração com os docentes e as famílias.
2.10. Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos

indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola.
2.11. Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e

projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola,
em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de
recursos materiais.

2.12. Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de
ensino.
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ANEXO II

(Parte integrante da Lei Complementar n° 039, de 23 de dezembro de 2013)

TABELA DE RELAÇÃO MÚTUA ENTRE OS COEFICIENTES DE PROGRESSÃO NA CARREIRA E
OS COEFICIENTES DO ADICIONAL DE DESEMPENHO E DOMÍNIO DE CONHECIMENTOS

CLASSES

B

C

D

E

F

G

A

NÍVEL ESPECIAL 1

1,03

1,06

1,09

1,12

1,15

1,18

B

ADICIONAL

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

A + B

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

CLASSES

A

B

C

D

E

F

G

A

NÍVEL 1

1,21

1,24

1,27

1,30

1,33

1,36

1,39

B

ADICIONAL

0,29

0,31

0,33

0,35

0,37

0,39

0,41

A + B

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80

CLASSES

A

B

C

D

E

F

G

A

NÍVEL 2

1,42

1,45

1,48

1,51

1,54

1,57

1,60

B

ADICIONAL

0,38

0,40

0,42

0,44

0,46

0,48

0,50

A + B

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

2,05

2,10
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