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, LEI N° 2.144 DE 1 DE JUNHO DE 2007

DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO E
REFORMULAÇÃO DO PLANO ~E
CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇAO
DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

Capítulo I
Das Disposições Preliminares

.Art. 1°. Esta Lei dispõe sobre a adequação e reformulação do Plano de
Cargos,Carreira e Remuneração do Magistério Público Municjp~1de São JoãodoAraguaia.

Art. 20. Para os efeitos desta lei, entende-se por:
I -Rede Municipal_se Ensino, o conjunto' de instituições e órgãos que

realiza atividades de educaçao básica. sob a. coordenação da SecretariaMunicipalde educação; ,

' II -Magistério Público Municipal, o conjunto de profissionais da eoucaçao,
titularesdo cargo de professor, do ensino Público,municipal;

III -Professor, o tituléij"de cargo efetivo da Carreira do Magistério PúblicoMunicipal;·com funções de magistério;
IV -FunÇÕesde Magistério, as atividades de docência e de suporte

pedag6giGQdireto à docência, aí incluídas as de administraÇao escolar,
planejamerito,inspeção, supervisão e orientação educacional;

V -Quadro .Permanente, conjunto de ca,rgos de provimento efetivo,
escalonad<lem níveis, subníveis e referências;

Capítulo II
Da Carreira do Magistério Público MuniC?ipal

Seção I
pos princípios básicos

Art. 3°. A Carreira do Magistério Público Municipal tem como princípiosbásicos:, •.
I-a profissionalização, que pressupõe vocação ,e dedicação ao

J magistérioe qualificação profissional, com remuneração condigna e condiçõesadequadasde trabalho;
• " -a valorização do desempenho, da qualificação, do conhecímento e do

efetivoexercício das funçõés de magistério; ~
III -a progressão, através de mudança de nível de habilitação e de .

promoçõe.speriódicas nas referências e nos subníveis; 'V

n ,_-.:.a. '_.~~. _ ._ .. ,"" - .



·,..
'111=t=.'.......
I ...... .,...
11.. ......

L ...............
l ....

I..,.

l ....

.........

......
____"""..._....,
-..--

\ '

, Estado do Pará .
Prefeitura Municipal de Sao João do Araguaia

Gabinete do Prefeito .

IV -a integração do d_esenvolvimentoprofiss,ional ao desenvolvimento da
Educação no Município, visando sempre melhor padrão de qualidade doEnsino.

Seção II
Da estrutura da carreira

,_ SUbseção I .
Disposições gerais

..
Art. 4°. O Regime Jurídico dos integrantes da carreira do magistério é

estatutário, observadas as disposições eSpecíficas dos cargos e da carreiracontidasnesta Lei.

, Art. 5°. A Carreira do Magistério Público Municipal é integrada pelo cargo
de provimento efetivo de Professor e estruturada em 03 (três) níveis, 06 (seis)subníveise 10 (dez) referências. '

§ 1°. Cargo, lúgar na organização' da Càrreira do Magistério Público
, Municipal, correspondente a um conjunto de atribuiçõEjS; das funções de

magistério, com' estipêndio específico, denominação própria, número certo e
• remuneraçãopelo POderpúblico, nos termos da lei. .

§.20. Carreira, conjunto de níveis, subníveis e referências que definem a
evoluçaofunçional e remuneratória do servidor.

§~o••Nível, hierarquização da carreira, segundo a habifitação e titulação.
§ 4°. Subnível, posição na carreira, decorrente de fatores, exceto o fator

formsf4o, correspondente a graus crescentes de vencimentos, em função da
avaliaçãoperiódica de desempenho. '.

§5~.,Evolução funcional, crescimento do servidor, na carreira, através de
procedimento~de. progressão.

§ lO.,A Carreira do Magistério Público Municipal abrange o ensino a
Educação:,lnfantil eo Ensino Fundamental em tOdos os seus segmentos emodalidades,

Subseção II
Dos Níveis, Subnívels e Referências

Art. SOo Os nívei'S,referentes à habilitação e titulação do titular de cargo de, professor,são: ' '

l-Nível '1, - formação em nível médio, na modalidade normal(magistério);

.fI -Nível 2 - formação em nível superior de graduação em licenciatura
plenanas áreas específicas do currículo, inclusive, para Educação Infantil, 1a a
4a séries do' ensino' fundamental e suporte pedagógico direto à docência ou,
outras gráduações relacionadas às áreas de conhecimento específicas do
currículo, com formação pedagógica, nos termos do inciso" § 1° do art. 10'1
destaLei; .' ..

III -desta Lei; . "
v
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IV -Nível 3 - formação em nível de especiàlização, em cursos nas áreas
específicas do currículo, inclusive, para Educação Infantil, séries iniciais do
ensino fundamental e suporte pedagógico díreto à docência, com duração
mínimade 360 (trezentos e sessenta horas).

Parágrafo único. Os níveis estão escalonados no sentido vertical dacarreira.

Art..7°. Os subníveis, escalonados no sentido vertical, constituem a linha
de promoção da carreira do titular dê cargo de professor através da avaliação
periódicade desempenho e são designados pelos números I, II, III, IV, Ve VI.

Art. 8°. As referências, escalonadas no sentido horizontal da carreira,
~ constituem a linha de promoção do profissional do magistério, em função do
." tempode efetivo·exercício das funções de magistério.

Seção III
Da progressão

Art 9°. Progressão é a promoção do servidor nos sentidos, vertical e
horizontalda carreira, através das mudanças:

l-no sentido vertical:
a) do nível 1 para o nível 2 em função da aquisição do Diploma de

LicenciaturaPlena em Pedagogia, Curso Normal Superior ou outra Licenciatura
Plena nas áreas específicas d.o currículo, com formação pedagógica nos
termos do disposto no inciso II § 1° do art. 10. desta Lei; . .

b) do nível 2 para o nível 3, em função.cfa aquisição do certificado de
especializaçãona área para a qual tenha prestado o concurso público; e

. c) do subnrvel onde estiver para o imediatamente superior, através
dá avaliação periódica de desempenho.
. ll-no sentido horizontal; da referência onde estiver para a
imediatamentesupetior em função do tempo de' efetivo exercício das funções, de magistéiiq.

§ 1°. A progressão através da promoção de nível é automática e vigorará
• no exercício seguinte àquele em que o interessado apresentar o comprovantada novahabilitação.

§ 2°. As, promc;>ções,tanto no sentido vertical como horizontal somente
ocorrerá após o período de 3 (três) anos para aquisição da estabilidade,
medianteresultado satisfatóriQ.na avaliação especial de desempenho.

§ 3°. O titulardo cargo·de Professor, portador de nível médio, concursado
para a Educação Infantil elou anos iniciais do Ensino Fundamental, somente
fará jus à promoção do nível 1 para o nível 2 da carreira, em virtude de
habilitação em licenciatura plena em Pedagogia ou, curso normal superior,
ministrado por' instituição credenciada pe\o MEC, e o curso
autorizado/reconhecido.

§ 4°. O titular de cargo de croressor.. portador de nível superior,
licenciaturaplena em Pedagogia ou, curso normal superior, concursado para a
docência de Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental,
somente fará jus à promoção para o nível 3 da carreira emvirtude da aquisição

-- - ._._-----------------------, f · J
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de Certlficado de Esj:Jec;alizaÇ<ilopara a docência na área de atuaÇ<ilopara a
qual prestou concurso público, emitido por instituiÇ<ilocredenciada pelo MEC,
valendo a mesma eXigência,para aqueles tenham sido promovidos do nivel 1para o nível 2, nesta área de atuação.

§so, O titular de cargo de professor Portador de nível superior, licenciatura
plena, nas áreas especificas do currlculo, concursado para a dOcência nas
Sériesfinais do EnSino Fundamental, somente fará jus à promoção para o nível
3 <Jacarreira em virtude da aquisiçãO-do Certificado de Espe_cializaçãopara a
docênciana área especifica do currículo para a qu.alprestou concurso público.

§6°, O titular de cargo de profeSSOrPortador de nível superior, licenciatura
plena em Geografia concursado nesta área do conhecimento especifica do
currlculo·para atuaÇ<ilonas séries finais do Ensino Fundamental em todas as
suasmOdalidades,fará jus à promo.Ç<ilopara o nível 3 da carreira em virtude da
aquisição do Certifi"ildo de especializaÇ.ão na. área do conhecimento deEstUdosAmazõnicos.

, §]O, O tiI.ular de cargo de professor, Portador d~ nível superior,
: licenciatura plena em pedagogia, concursado para a área de atuação de
•suportePedagógico direto à,docência, somente fará jus a promOÇãodo níVel 2
para o' nlvel 3 da carreira, em virtude da aquisição de Certificado de
ESPecializaçaona área de atuaÇ<ilode suPOrtePedagógico direto à docência,
na Educaçao Infantil e Ensino Fundamental em todos os seus segmentos e
modalidades, emitido por instiJuiçã9 credenciada pelo MEC..

§ so, A promoçao em funçao de avaliações periÓdicas considerará o
desempenho, a qualificaÇ<iloem instituições Credenciadas, os conhecimentos
doProfessorna área para a qual prestou concursõ público e o tempo de efetivoexercício nas funÇÕeSde magistério.

§ 90, A promoçao em função de avaliações periódicas será éoncedida ao
titular de càrgo de professor que alcançar o minimo de' pontos para a
promoÇão,estapelécidos no regulamento de·promo'ções.

§ 10, As. avaliações periódicas serão realizadas anualmente, enquanto
que a POntu~p de qualificaçao, da avaliaÇ<ilode conhecimentos e do tempo
de éfetivo exerCiciodas funções ~ magistério ocorrerão a cada 5 (cinco) anos.

§ 11, Aavaliação de desempenho, de conhecimentos, e a aferiçao da
qW:llmca~;ao~. do tempb de efetivo exercício das funções de magistério serão

.pallzaoéls de aCordo com os critérios definidos no regulamento de promoções,
qual será d~finido em Lei específica de iniciativa do Poder Executivo.
§12. A avaliação de conhecimentos abrangerá a área curricular em que o

exerça a docênéia ou função de suporte pedagógico direto à

13. A pontuação para promOção será determinada pela médiapg::tqetratla cios quatro fatores:
, -qualificação;

fJ ..:conhecimentos;
1II..<f8Sempenho;e L
IV -tempo de efetivo exercíCiodas funções de magistério. 1.
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§ 14. Dos fatores descritos no parágrafo imediatamente anterior, o que
merece maior peso é o desempenho, e menor, o tempo dê efetivo exercício
das funçõesde magistério. '

§ 15. As promoções serão realizadas anualmente, na forma do
regulamento, e publicadas para vigorar no mês subseqüente ao da suapúblicaçao.

§ 16. Quando da promoção de um subnível para outro será incorporado
no vencimento do prbfissional Urfl adicionl31de (10%) dez por cento calculado

, sobreo vencimento base do profissional, conforme anexo Idesta Lei.
. § 17. Após regulamentadas as avaliações periódicas, as primeiras
reafrzadas,poderão servir de subsídio para a avaliação especial .para fins de
estabilidadedo profissional-n.oserviço público.

SeçãolV
Do ingresso na Carreira

Art 10. O ingresso na Carreira do Magistério Público Municipal se dará
exclusivamentepor concurso público de provas e títulos. .

§1°.O concurso público para ingresso na Carreira será realizado por áreade atuação,exigida: .

I -para a área 1 - da educação infantil' e séries iniciais do ensinofundamental: '

a) Fonnação em curso Superior de licenciatura plena em pedagogia
ou; curSo 'normal superior específico para atuação nesses segmentos doensino.

, b) Excepcio~lmente, conforme ·estabe1ecido no Art .. 62, da Lei
, Feden!r no 9.394 de 20 de dezembro de 1.996, poderá ser admitida, como
.' formaçao'lTlfn.jmapara o exercício da docência na educação infantil e nas
. séries iniciais.do ensino fundamental em Iodas as suas modalidades, a obtida
\ em nrvefrri~io na modalidade normal, antigo magistério. '.

II 1)ani a área 2 - das séries finais do ensino fundamental, formação em
curso Súpenor de liéenciatura plena nas áreas específicas do currículo, ou
outra g'_'oaçao correlata às áreas de conhecimento específicas do currículo,
com formaÇaopedagógica de no mínimo 540 (quinhentos e quarenta) horas,
incluindo,a parte teórica e prática, sendo a práfíca. com duraçao mínima de 300
,(trezentas) horas, ou conforme dispuser a leg;slaçao nacional e normas elou
.•~ do Conselho Nacional de Educação, caso nestas hajam mudançasqueestejamem Vig'OL

, • § 20. O ingresso'na Carreira dar-se-á na classe iniciat, correspondente à
babiUtaçãomínima admitida para o exercício das funções do cargo para o qual,qprofissionalprestou concurso público.

§ JO. O exercício da docência do titular de cargo de professor será
i':',,:,': -l ........"'....V à área de atuaçao para a qual tenha. prestado concurso público,
,. ~séllvado o exercício, a título precário, quando habilitado para área do
~nto especifica do currículo diversa daquela para a qual prestou



Art 11, A qualificação profissional, objetivando. o aprimoramento
PElIIl1anentedo ensino e a progressllo na Carreira, será assegurada através de:

I -formação continuada em, cursos de formação, aperfeiçoamento em
serviço e de outras atividades de atualizaçao profissional; e
. II-habilitação em nível Superior, de licenciatura plena, nas áreas do

.' conhecimento, especificas do currlCUlo, observado o disposto no inciso " do
. art 10 desta lei, ou, curso normal superior, no caso de atuaçãe em EducsçAo
· InfantOe séries iniciais do E.nsino Fundamental. .

Alt. 12,A licença para qualificação profissional consiste no afastamento
do Professor ílé.suas funções, computado o tempo de afastamento para todos
os fins de. dil9lto, exceto as vedações expressas em lei hierarquicamente
SUperior,e ~ concedida para freqUência a cursos de qualificação, formação,
aperfeiçoamento,.habilitação, ou especialização em instituiçOes credenciadas '
com cursos devidamente autorizados ou reconhecidos.

§ 1°. Cl deferimento da licença da qual trata o caput deste artigo
dependerá do numero de licenciados por periodo que resulta no impacto
ffnjlnceiroca"sado Pelas substituiçOesdos licenciados, pois o aporte financeiro
do cofre público municipal éCondição essencial a ser observada quando do
deteriménloou indeferimento da licença requerida: .

§ 2". Havendo a viabilidade financeira, ainda será observado, para odeferimento ou indeferimento da licença:
I -a impossibilidade de freqüência ao cursó sem prejuízo da jornada de

trabalhodo professor,,quandO a licença será concedida em caráter integral;
II -a Possibilidade de freqüência ao' curso com reduç~oda jornada de

'trabalho do prOfl'ssor, quando entao a licença será COncedida, apenas emf
: relação à jornada de trabalho que permita atender a freqUência ao curso e
• cumprimentode parte da jOJ!1adade trabalho; e . . .

,.,'II·..
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conCUJ'S_opúblico e indispensável para o atendimento de necessidades doSistema de Ensino, provisoriamente.
§4°, O titular de cargo de professor poderá exercer, de forma aHemada ou

concomitante com "docência, outras funções 'de magistério, atendidos os' seguintes requisitos:

I -formaçAo pedagógica ou outra licenciatura com especialização
especjfjca para o exerclcio de função de suporte 'Pedagógico direto à dOCência

• na Educaçao Infantil e Ensino Fundâmental em todos os seus segmentos emOdalidades;

II-experiência; mlnima, de dois anos de dOcênCia,na rede pública ou
privada, em qualquer segmento ou modalidade de ensino.

§ SO,São condiçOes ,indispenSáveis para o provimento de cargo domagistério público municipal:
I -previsao quantitativa de cargos; e
"-existência de vaga.

Seção V
Da qualificação prOfissional
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lU -a existênciá de profissional dev'damenfe habilitado para substituição
• temporária, integral ou parcial do licenciado, conforme o caso, de forma a nãoprejUdicar o sistema de ensino.

§ 3°. A licença somente poderá ser indeferida pelo Poder Executivo
quando comprovada documentalmente a inviabilidade da mesma conforme os§§ 1°e 2° deste artigo .

Seção VI
Da ,il5rnada de trabalho

Art. 13. A jornada de trabalho do Professor em função docente será de no
mínimo 25 (vinte e cinco) e no máximo de 40 (quarenta) horas semanais .

§1°.A jornada de trabalho do Professor em função docente inclui (80%)
oitentapor cento) de horas de aula efetiva com o aluno e 20% (Vinte por cento)
de horas atividades,. estas últimas destinadas, de acordo com a proposta
pedagógica da escola, a preparação e avaliação do trabalho didático, a
COIabotaçãocom a administração da escola, a reuni~s pedagógicas, a
articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordocom a proposta pedagógica da escola. .

§2". A jomada de vinte e cinco horas semanais do Professor em função
docente, inclui vinte' horas de aula, efetiva com o aluno e cinco horas de

, atividades,das quais o mínimo de 02 (duas) horas, serão destinadas a trabalho
coIetivo, na unidade escolar ou outro espaço de construção coletiva em função
da coletivldade da unidade escolar, ou do sistema de ensino como um todo.

.§ 3". A jomada de·quarenta horas semanais do Professor em função
docente Inclui 32 (trinta e duas) horas de aula, efetiva com o aluno e oito horas
de a!ivicladeS,das 'quais o mrnimo de 04 quatro horas serão destinadas a
trabalho colativo nos mesmos moldes do parágrafo imediatamente anterior .

§ 4°. O'professor que exercer a docêncià nas quatro últimas séries do
ensino fuitdalllental em qualquer de Suas modalidades, trabalhará em regime
de hon>.alJla,Observado o percentual de horas, reservadas, dentro da jornadade trabalhO, 'para horas atividades.

§~. 'O Professor com trabalho em regime.de hora aula terá assegurada
jOrnada mlnirna de 25 (vinte e cinco) horas semanais, salvp quando a carga
hOráriadrs~ível for fracionada. '.

§ 6°. Ern casos de carga horária fracionada, deverá haver aceitação
expressa, do profeSsor para_'otação com carga horária inferior ao mínimoestabelecido nesta lei.

M. 13. Ao Professor com disponibilidade para jornada de trabalho de 40
(quarenta) horas selllanais, poderá ser poncedido o adicionai de dedicaÇllo
excluSiva,para a realização de projeto especffico de interesse do ensino, portempo determinado.

Parágrafo único. O regime de dedicação exclusiva implica, além da
obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho em dois turnos
completos, o impedimento do exercício de outra atividade remunerada,:} p' bliou privada. . . ..
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Art. 14. A convocação para a prestação de serviço em regime de
dedicação exclusiva e a concessão do incentivo devido, dependerá. de

, comprovada necessidade do sistema de ensino, acompanhada de projeto
específicoe fundamentado que a justifique.

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

I -a pedido do interessado;
"-quando cessada a razão" determinante da convocação ou daconcessêo;

III -quando expirado a prazo de concessão·do incentivo; ou
IV -quando descumpridas as condições estabelecidas para a convocaçãoou a concessao do incentivo.
Art. 15. A jornada de trabalho do Professor no exercício das funções de

SuportePedagógico direto à docência será de 40 (quarenta) horas semanais.
• Art. 16. b tituJar de cargo de professor em jornada i.nferíor ao máximo
pennitido, que não esteja em acúmulo de cargo.emprego ou função, públicos,
concursadopara determina área de atuação ou do conhecimento específica do
currículo,Poderá ser convocado para prestar serviço atuando em outra área do
conhecimentoespecífica do currículo, desde que, também habilitado para tal.

§ 1°. A prestação de serviços na forma do caput deste artigo somente
perdurará enq~anto {Ião houver provimento de cargos na área de atuação da
carência,via concurso público..' .

§2°. No caso do disposto no parágrafo imediatamente anterior, quando do
. provimento do cargo na área de atuação da carência, o convocado

• anteriormente retomará à jsua situação de origem, sem.evocar nenhum direito
adquirido, ou ~ínculo permanente a área de carência em que estava atuandotemporariamente. . .

§3°..A adp~o das medidas dispostas neste artigo caput e §§ 10 e 20 terá
priOridadeà cqntratação temporária e deverá observar o percentual de 20%
(vintepor ~nt()} dentro da jórnada, para horas atividades.

Art. 17" A jornada semanal do titular de cargo de :professor que esteja
em acúmulo legal de cargos emprego ou função públicos, deverá ser de no ~
máximo25.(vinte e cinco) horas semanais em cada cargo.
. § 1°. Quando. se tratar de 2 (dois) cargos de professor, deverá ser
resguardadoo percentual destinado as horas-atividade na função docente, em
ambos,além de observar a compatibilidade ou não de horário.

§2°. Quando se tratar de 1 (um) cargo de professor e outro de técnico ou
científico, caso o cargo de técnico ou científico tenha jornada de trabalho
superior a 25 (vinte e cinco) horas semanais, o acúmulo não será permitido,
tendoo servidor que fazer opção pelo que,melhor lhe convier.

Seção VIII
Da remuneração

SUbseção I
Do vencimento

. ". . .,

---------------------



Ar!. 18. A remuneração do Professor corresponde ao vencimento relativo
• ao nível de habilitação, subnlvel e referência em que se encontre, acrescido

das vantagens pecuniárias a que fizer jus, sempre calculadas sobre ovencimento base do' Profissional.

Art. 19. VenCimento é o valor fixo da retribuição pecuniária pelo
exercício das funções do Gargo de professor correspondente à natureza dasatribuiçõese requisitos de habilitaçãó.

Parág,,!fo único. Considera-se vencimerito básico da Carreira o fixadoparao subnível "I", do nível 1. .

Art, 20. 0 professor que atuar nas quatro últimas séries do Ensino
' ~undamental em Iodas as suas modalidades, terá seu vencimento base

"

proporcional ao número de horas aulas com que esteja, lotado, observado odispostonos §§ 5° e 6° do art. 13 desta Lei. .

.. Ar!. 21. o cálculo do vencimento base do Magistério Público Municipal,
r bem como o valor base da hora-aula far-se-á sempre com base na jornada de
• 25 (Vinte e cinco) horas semanais, atendendo ao nlvel de habilitação e o# subníveldo ProfiSSionalna carreirà. ,

# Ar!. 22. Os proventos dos servidofes públicos municipais aposentados,
' do Quadro do Magistério, serão revistos na mesma proporção e data dos" servidoresda atlva.

- 'XArt, 23. É fixado em R$ 520,00 (Quinhentos e vinte reais) o valor do " '
- vencimento báSico da caireira - nlvel 1 e subnlvel "I" tendo como jornada.. ' básicade trabalho (25) horas semanais.

- Art, 24. É fixado em R$ 4,16 (Quatro reais e dezesseis centavos) o valor t :
r;, básico da hOIa..aulado professor de nlvel 1 tendo como jornada básica de
..... trabalho (25) horas semanais, tomando por base o vencimento básico date carreira. , . .

.. - M. 25.'É fíxado em R$ 780,Ql)'(Setecentos e oitenta reais» o valor do c-
lIA vencimentobásico do professor nlvel 2 subnível "r, tendo como jornada básica r~.' de trabalho (25) horas semanais. .

I ~ Art. 26.' Ê fixado em R$ (!,24 (Seis reais e vinte e quatro centavos) o {, .'
,. ~alordbábs~~da· hora-au'a do Professor de nlvet 2 sUbnlve' "'", tendo comoí. rema a asica '!e trabalho (25) horas semanais. '.
"'. -.;> Art, 27. E fIXado em R$ 858,00 (Oitocentos e cinqüenta e oito reais) o "!. valor do vencimento base do profeSsor de nlvel 3 subnlvel "I", tendo como i'~., jornada básica de trabalho (25) horas semanais.

••• -..v Art. 28. É fixatJo em R$ 6,86 (Seis reais e oitenta e seis centavos) o" ,_t'. , valor básico da hora-àula do professor de nível 3 subnível "I", tendo como~•• :' Jornadabásica de trabalho (25) horas semanais.
~,' Art. 29. O valor dos vencimentos correspondentes ao subnível "I" dos
,.' nlveis,da Carreira do MaQfstérlo PÚblico MuniCipal será obtido pela aplicaÇão
...• doscoeficientes seguintes ap vencimento básico da carreira:f·. I-nível 1 1,00;
I' • Il-n'!vel 2 .."-. '" '" 1,50;
• III-mvel 3 '" .' 1,65.••••

íi1I\<.~,
Estado do Pará

Prefeitura Municipal de São João do Araguaia
, Gabinete do.Prefeito
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Parágrafo único. Fica assegurada a revisão g~ral anual do vencimento ~os
Profissionais do Magistério Público ocupantes de cargo de provimento efetivo
de Professor, sempre no mês de maio, sem distinção de índices, quando da
revisãoresultar reajuste, aumento ou correção.

Subseção II
Das-vantagens

Art. 30. Além do vencimento, o professor fará jus às seguintes
vantag~ns:

I -gratificações:
, a) pelo exercício de direção e vice-direção de unidade escolar;

b) pelo exercício de docência em escolas de difícil acesso;
c) pelo exercício da função de suporte pedagógico; e, ,
d) pelo exercícío da docência em classes multisseriadas, do EnsinoFundamental regular.

fi -adicionais:
b) por tempo de efetivo exercício das funções de magistério;
c) pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva; e
d) por titularidade. "

§ 1°. As gratificações não são cumulativas, exceto quando a natureza e
o desempenho das atribuições do cargo requeira mais de uma das situações
~revistas·nasaliena~ do inciso I deste artigo.

§~o. A incorporaçao do adicional pelo trabalho em regime de dedicação
exclusiva dar-se-á na proporção de 1/30 (um trinta avos), se professor e de
1/25 (um vinte e cinco avos), se professora, por afio de 'percepção davantagem; ,

Art. 31. A. gratificação pelo exercício de direção de unidade escolar,
observará.a tipologia das escolas' e será calculada sobre o vencimento base do
profissional;CoJlformepercentuais e escalonamênto a segUir:

, I -40% para escolas de grande porte;
" ;-30%para escolas médio porte; e
III ~20%para escolas de pequeno porte. ,
' §1°. A gratificaçãb pelo exercicio de vice-direção de unidade escolar

correspond~rá'e 30% (trinta por cento) do vencimento do profissional para
escola de grande porte e 20% (vinte por canto) para escola de médio porte,
nãohavendo vi~-direção para escola de pequeno porte.

. §2°. A Classificação das unidades escolares, segundo a tipologia, será
estabelecida amualmente pela Secretaria Municipal de Educação, no mês
subseqüenteao de encerramento das matrículas com parecer da Comissão de
Gestão do Plano de Carreira passando a surtir os efeitos legais nesta Lei
determinados,no mês subseqüente ao da classificação.
• Art. 32. As' variações registradas no atendimento dos critérios de
tipificação das escolas implicarão na correçãs da gratificação a ser paga,f
apurados anualmente. ,,,

, .'

,



:f...
1l· _

.........

.... .,J

._....J...•
-..-)

-- ...
...

,

Estado do Pará
Prefeitura_Municipal de São João do Araguaia

Gabinete do Prefeito

Art. 33. A gratificação pelo exercício das funções de magistério em
escolas localizadas em lugar de difícil acesso será no percentual de 10% (dez
por cento) calculado sobre o vencimento base do professor.

§ 1°. Será considerada de difícil acesso a escola localizada em lugar
distanteda sede do município a partir de 20km' (vinte quilómetros) com vias de
acesso em situações precárias de tráfego, sobretudo nos períodos chuvososdo ano. .

. § 2°. Considera-se ainda cté difícil acesso a escola lócalizada em lugar
distanteda sede do município a partir de 20km (vinte quilOmetros) quando vias
em situações normais de tráfego, porém sem"linha regular de transporte menosde 2 (duas) vezes por semana.
. § 3°. Justificam-se as gratificações previstas nos §§ 1° e 2° deste artigo

em virtude de que as dificuldades ali citadas não podem postergar a execução
dos trabalhos letivos;haja vista o cumprimento obrigat6riodas 800 (oitocentas)

, horas de aula com o aluno, distribuídas no mínimo, em 200 (duzentos) dias
letivosno ano, fendo assim o profisSional que enfrentar as situações às difíceis

• de acessoe locomoção para o cumprimento do seu ofício.
' § 4°. As escolas consideradas de difícil acesso conforme §§ 10 e 20

deste artigo serão definidas anualmente pela Secretaria Municipal de
Educação.• no mês subseqOente ao de encerramento das matrículas com
parecer da Comissão de Gestão do Plano de Carreira passando a surtir os
efeitos legais nesta Lei deteimi.nados, no mês subseqüen~eao da classificação.

Art 34. A gratificaÇão pelo exercício das funções de suporte pedagógico
direto à: dOCência,será de 40% (quarenta por'cento) do vencimento base doprofissionaL. '

ParágrafO único. J,ustifica-se a gratificação prevista no. caput deste
artigo apenas aos p'rofissionais que compõe a equipe Pedasógica, onde cada
compon~nte.d~ equipe é responsável pedagogicamente por grupos de escolas
isoladas'lóçaliz4ldas na zona rural do município, quando para atendê-Ias, o s
profissi~r.:tais,na maioria das vezes desempenha suas funções em jornadas
bem supe,noresdo que a estabelecida nesta Lei, em função das distância edificuldadesde locomOçãoe acesso. ~

A!'l .35. A ~ratificação pelo exercício' de docência em classes
, multisseriadasserá no percentual de 15% (quinze por cento) calculado sobre ovencimentobase do profissional. '

Parágrafo único. Para ejeito de percepção da gratificação da qual trata o
' caput d~ste artigo, é vedado considerar como multisser'iadas as etapas da
Educação de Jove.ns e Adultos as quais são pedagogicamente assimsistematizadas.

Art.· 36. o adicional por tempo de efetivo exercício das funções de
magistérioserá no percentual de 1% (um por cento) por ano, calculado sobre o
vencimento base do Profissional, no limite de 30% (trinta 'por cento) até o finalda carreira.

Parágrafo único. O adicional ao qual se refere o caput deste artigo será
pago a cada período de tempo de 3 (três) anos - triênio, independente derequerimentodo servidor .
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Art. 37. O adicional pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva
sérá pago no percentual de 30% (trinta .por cento) do vencimento base doservidor. .

--.. Arl 38. O adicion;;!1por titularidade será pago ao profissional em função
d" aquisição do Certific;ado de póS-graduaçãÇ>em niveis de Mestrado e
Doutorado ambos na área de educação, nos seguintes percentuais:

1-15% (quinze,por cento) pelg Mestrado; e.
" -30% (trinta por cento) pele Doutorado.

, § 1°. Os tltulos referidos nos incisos do caput deste artigo devem ser
adquiridos em instituições credenciadas pelo MEC e os cursos devidamentelegalizados. .

§ 2°. O adicional 'de titularidade nao será pago cumulativamente,prevalecendo. o de maior valor.

§3°, O professor com acúmulo legal de cargo poderá usar a titulação em
ambosos cargos, quando ambos forem da carreira do magistério, quando Mo,apenas sobre o que aqui se énquadrar. . .

SeçãolX
Das férias e recessq

Art. 39. O períÓdode férias anuais do tituJarde cargo dê professor será:
'-quando em função docente, 45(quarenta e cinco) dias; e
" -nas demais funç~s de magistério, 30 (trinta) dias.
P"rágrafo único. As férias e recesso do titular de cargo de professor no

exercício da dOcência serão concedidos da seguinte form~:
I -30 (trinta) dias nos'mês das férias constifllcional. Prefere~cialmente no

mês de jUlbQ, elCi<;e1o!:tuando o atendimenlo ao calendário. lelivo requerer delorma dive~; e.·. .
.' "-15 (qUinze) dias no períOdo do recesso escolar.

SeçãoX
Da cedência ou cessão

Art. 40. Cedência ou cessao é o ato através.do qual o titular de cargo de
Professoré posto à dispOSição de entidade ou órgao Mo .integrante da RedeMunicipal de Ensino. .

§ 1°. A cedência ou càssão será sem ônus para o ensino municipal e
será concedida Pelo.prazo máximo de um ano, renovável anualmente segundoa necessidade e a Possibilidade das partes .

. §2". Em casos·excepcionais, a cedência ou cessão poderá dar-se COmônus para o ensino municipal:

I -quando Se tratar de instituiÇÕes privadas sem fins· lucrativos,
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial; ou

"-quando a entidade Ou órgao solicitante compensar a rede municipal
de ensino com um.serviro de valor eqUivale~te ao c~sto anual do cedido. t.
__, Pr.:.,..." I..........aA_ ....:_~ "'_. __ .' _ •••• _
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§ 3°. A cedência ou cessão para exercício de atlvíoades estranhas ao
magistério interrompe o interstício para promoção e o adicional por tempo de
efetivo exercfcio das funções de magistério. ' ,

§4°. A cedência ou cessão para s~rvidor eleito para mandato classista,
será com ônus para o município, não podendo recair o õnus sobre os recursos

~ do FUNDES e, observado o disposto no §3° deste artigo.

-- Seção XI
Da Comissão de Gestão do Plano de Carreira

Art.. 41. É instituída a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do
Magistério Público Municipa~, com a finalidade de orientar sua implantação e
operacionalização.' .'

§ 1°. A Comissão de Gestão será integrada pelo Secretário Municipal de
Educação, membro nato, que a presidirá, por (01) um representante da
Secretaria Municipal de Administração, (01) um da Secretaria Municipal de
Fi!lanças, (01) um da Secretaria Municipal de Planejamento, (01) um do
Conselho Municipal do FUNDEB que não seja neste conselho representante do
Poder Executivo, 3 (três) representantes da entidade c1assista representativa
do magistério público municipal.

§.2°, Caso não haja entidade classista representativa do magistério, no
município, seus representantes serão substituídos por 3 (três) integrantes da
Carreira do Magistério Público Municipal.

§ 3°.A Comis'ão de Gestão devera ser nomeada no prazo máximo de
, 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta Lei. .
. Art. 42. A Comis$ão de Gestão é um colegiado consultivo, que têm
atribuição .de estudar a legislação educacional da carreira do magistério
público, toda matéria concernente ao Direito Administrativo, com a finalidade de
orientare aCQmpanhara correta execução desta Lei, em qualquer tempo, tendo
poder-da voto apenas quando for delegado por consenso que a matéria deva
por ela ser decidida.

ParágrafO único. É cbmpetência da Comissão de Gestão, ainda, emitir
pareser sobre a definição da tipologia das escolas, assim como das escolas
consideradas de difícil acesso, definidas pela Secretaria Municipal de
Educação anualmente, sempre no mês em que encerrar o processo de
matrícuía.

Art. 43. Sempre que se fizerem necessárias alterações, adequações e
reestruturações no Plano de Cargos, Carreira e remuneração do Magistério
Público Municipal, o Poder Executivo, deverá acionar a Comissão de Gestão
para o devido acompanhamento e democratização do processo.

, CapítulG III
Disposições Gerais e Transitórias .

Seção I



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São João do Araguaia

Gabinete do Prefeito '

Oa implantação do p,lano de Carreira

Art. 44. Os atuais integrantes do Magistério Público Municipal, estáveis
e habilitados, serão enquadrados no novo Plano de Cargos, Carreira e
RemulJeração, mediante eoquadremento, obedecidos os critérios estabelecidos
nesta lei, respeitando os direitos adquiridos.

§ 1°.' Os estáveis "que f)_a data da implantação desta Lei não
preencherem os requisitos mínimos de habilitação que a legislação exige terão
assegurados os direitos da situação em que foram admitidos, passando para o
Quadro Suplementar em extinção, não podendo mais exercer nenhuma das
funçõesde magistério. '

§2°. Os estáveis que na data da implantação desta Lei vierem a
atender os requisitos de habilitação que a legis'lação exige serão
e.nquadramentono nível referente à sua habilitação, subnível "I" e referência
conformeo seu tempo de serviço. .

§ 3°. Os estáveis ficarão estáticos na posição em que forem
enquadrados, no tocante à progressão no sentido vertical' até que se
submetam ao concurso público de provas e títulos saindo da condição de
estável apenas, para a condição de efetividade; fazendojus à progressão no
sentido horizontal co}lforme dispõe esta Lei. .

Art. 45. O servidor estável que, ao ser enquadrado, sentir-se prejudicado
, poderá requere,r reavaliação junto à Secretaria Municipal de Administração no

prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de divulgação do resultado
~ do enquadramento. ,

§ ,1°.A Secretaria Municipal de Administração deverá no prazo máximo
de 30 (trinta).dias a contar da data do pleito, manifestar-se sobre o mesmo,

§ ~. Ficando provado o direito do servidor, ele será reenquadrado
imediatamente" fazendo jus ao ressarcimento retroativo de qualquer prejuízo
ora causado com referência'à sua remuneração.

§ 3p., Permanecendo o indeferimento do pleito, o 'servidor terá direto a
recorrera,outras instâncias com competências legais, exceto administrativas.

Art. 46. O, provimento dos cargos da Carreira do Magistério Público
Municipal'da'r-se-á com os titulares de cargo efétívo de professor, atendida a
eScigênciaminíma de habilitação específica de nível médio, obtida, no mínimo
em 3 (três) séries do antigo magistério ou em 4 (quatro) séries na modalidadenormal. '

Art. 47. Se a nova-remuneração dos estáveis, profissionais do
magistério, decorrente do, enquadramento no -novo Plano de Carreira, for
inferior à remuneração até então percebida pelo profissional do magistério, aí
compreendidos' vendimento base mais vantagéns, ser-Ihe-á assegurada a

, diferença, como vantagem pessoal, sobre a qual incidirá: todos os reajustes' futuros,

Parágrafo Único. A vantagem de que trata o caput deste artigo será
definida em percentual ã ser calculado sobre o vencimento base doprofissional. ,
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Seção II

Das disposições finais

Art. 48'. É considerado em extinção o Quadro Suplementar do
Magistério,cujos integrantes estáveis não possuem habilitação mínima exigida
para·0exercíclo da função pertinente ao cargo. . .

Parágrafo l!nico: Os cargos integrantes do Quadro Suplementar, são
consideradosextintos à medida que vagarem.

Art. 49. A lei dispoFá sobre a contratação por tempo determinado para
atender às necessidades .de substituição temporária do titular de cargo de
professor na função docente, quando excedída a capacidade de atendimento
com a adoção do disposto no § 3° do art. 10 e no art. 16 e seus parágrafos,ambosdeste LeL .

Art. 50. O valor dos vencimentos referentes aos níveis, subníveis e
referências da Carreira do Magistério Público Municipal são os constantes do
anexo I desta Lei.

Art. 51. O exercício das funções de direção e vice-direção é reservado
aos integrantes da Carreira do Magistério Públjco Municipal com o mínimo de
dois anos de docência.

Art. 52. O Regulamento de Pr,omoçóes da Carreira do Magistério
PúblicoMunicipal será aprovado em lei especifica no prazo máximo de 1 (um)
ano a contar da publicação desta Lei.

Art 53. As disposições desta lei aplicam:-se, no que não for peculiar da
Carrelra por ela instituída.,aos integrantes do magistério público 'municipal que
por necessidade venham a ser contratados temporariamente.

Art. 54. A lei Municipal de nO1.728 de 4 de março de 1.991, em virtude
de estar- desatualizada, em relação a legislação nacional, será aplicada ao
MagistérioPúblico Municipal com observância do seguinte:

I -não se aplica ao Magistério Público M,unicipal o disposto no artigo 80
incisos", III, IV e VII. •

II -no artigo 11 onde trata da investidura' no cargo de provimento efetivo,
no que dtz respeito ao magistério, somente será,admitido o concurso de provas
.etítulosparatodos.os níveis.

III-no artigo 22, onde fala do período do estágio probatório, aplica-se ao
magistérioo período de (0:3)três anos. .

IV -o disposto no artigo 33 não se aplica ao magistério, osinoisos III, IV ev.
V -não se aplica ao Magistério Público Municipal a gratificação de nível

superiorda qual trata a Lei Orgânica do Município, pois, atendendo a legislação
educacionalnacional bem como as Dírethzes baixadas pelo Conselho Nacional
de Educação,. a Carreira do Magistério está pautada no princípio do piso
profissionalo qual já leva em consideração o nível de habilitação, o qual é pré
requisitopara o provimento do cargo e não algo a mais no cargo..

Art. 55. São partes integrantes desta lei os seguintes anexos:
r-\__ _ _ I __ Lo ... _ .••
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'-anexo I, matriz em valores; e
" -anexo.II, funções gratificadas.
Art. 56. As despesas decorrentes da aplicação desta leí correrão à contados recursos consignados_no orçamento. . .
.Art. 55. Ficam revogadas expressamente a Lei Municipal n0. 1.983 de 13dejunho de 2001 ...
Art. 57. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação._-

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Araguaia. ao primeiro dia domês de junho de 2.007.
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~ ANEXOJtOA LEr N° 2.14412007
DAS FUNÇÔ~SG,RATIFICADAS E PARÂMETRO PARA PORTE DE ESCOLA

... FUNÇ~O . JORNADA DE ... PARÂMETRO PORTE ...GRATIFICAÇÃOTRABALHO

•. ..
I 40 h Acima de 500 alunos Grande 40 % do vencimento base do

profissional
"

Diretor 40 h pe 301 a 500. alunos Médio 30% do vencimento base do
profissional

..
40 h De 2<30a 300·aluno·s . Pequeno 20 % do vencimento base do

profissional
Vice-Diretor 40 h Acima de 500 alunos .Grande 30% do vencimento· base

profissional ...
Suporte 40 h Responsável por várias ---------------- 40% do vencimento base doPedagógico escolas na zona rural. profissional

,.

Praça José Martins Ferreira, SIN°, Centro, São João do Araguaia-PA. _ CEP 68.000-00 -CNPJ _


