
rmm

i
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
ASSESSORIA JURÍDICA

PCCR
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E

REMUNERAÇÃO



COELHO NETO

LEIN°556,DE05 DEABRIL DE2008.

Dispõe sobre o Quadro de Pessoaldo Magistério Público Municipal,
sobre seu Plano de Cargos, Carreira e Pemuneraçao e dá outras

providências.

OPREFEITOMUNICIPALDECOELHONETONO ESTADO DO MARANHÃO.

Faço saber que a Câmara Municipalaprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TITULOI

DAS DISPOSIÇÕESPRELIMINARESEDOSPRINCÍPIOSBÁSICOS

CAPITULOI

DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES

Art. Io - Fica instituído o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR do Magistério Público

Municipal, nos termos desta Lei, que consolida os princípios e normas a serem observados pela

Secretaria Municipal de Educação - SEMED, em consonância com a política de pessoal do Poder

ExecutivoMunicipal

Art. 2° - Integram o Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal todos os profissionais

investidosno cargo público deprofessor e que ocupem cargo efettvo.

Art. 3°-Paraefeito desta lei,entende-se por:

I- Quadro dePessoal- o conjunto dos cargos efetivos escalonados em carreira;

II- Magistério PúbHco Municipal é o conjunto de profissionais da educação, titulares de cargo de

professor doEnsinoPúblicoMunicipal;

TTT _ Cargo - o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto

de atribuições com salário especifico, denominação própria, número certo e remuneração pelo

poder público,nos termos da lei;

IV - rq«*>ira - o conjunto de classes da mrema natureza funcional, hierarquizadas segundo o grau de

complexidade e responsabilidade das tyrpfas concebidas, com vistas a permitirem o processo de

Qsrprwaan fimrirmglAiprofessor.
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V - Remuneração - o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e

temporárias, estabelecidas emki;

VI - ÍN«twna Municipal de Enstnn - o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de

yA ff rwwWgftHo Serteftma Municipalde Educação:

VQ - Professor - o Titular de Cargo da ("lameira do Magistério Publico Municipal com função de

Magjstéoo;

VTTT— Funções de Magpsténo - as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência, aí

incluídas as de administração escolar, coordenação esupervisão pedagógica;

IX— Efetivo exercício — atuaçâo efetiva no desempenho das atividades de Magistério previstas no inciso

VTTT deste parágrafo, associada sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente

governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários

previstos em lei, com ónus para o empregador, que não impliquem em rompimento da relação jurídica

evistente,

Art 4o - As atividades de suporte pedagógico direto são exercidas pelas seguintes funções:

I— Gestor F.srofar -Adt ilinisnaçãoEscolar;

II - Coordenador Pedagógico - orientação pedagógica, planejamento educacional e fa»mr»lngip

educacional

Art 5° -As disposições destaLeinão se apEcam aos servidores que integram o Quadro de Apoio das

Escolas Municipais, nem aos Cargos Comissionados da Secretaria Municipal de Ednrarjto que

possuemlegislaçãoprópria.

capítulon
DOSPRINCÍPIOSBÁSICOS

Art 6?-Constitnrm-seprincípiosbásicos da CarreiradoMagistérioPublicoMunicipal

I- profissionalização entendida como exercício do Magistério com competência térnícrw-ienrffirfi

em condições de trabalho satisfatórias e como resultantes de políticas do sistema de ensino, dos

projetos das Unidades deEnsino,das iniciativas individuais ougrupais dos profissionais;

H-valorização dosprofissionaisdoMagistério,medianft»-
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a) piso «atarât que será fi™do anualmente em Lei Municipal especifica, com base nos recursos

finatirwtns apliradra na *»divarão municipal,na forma da legislaçãovigente:

b) progressão fimrinnal que relacione tempo de serviço, formação docente e produção de trabalho na

área de atuaçao;

c) promoção funcional mediante a obtenção de títulos académicos em cursos superiores de

T icencifltura, com habilitação especifica para a docência nas áreas curriculares e/ou cursos de Pós-

graduação Stricto-Sensu e Latu-Sensunas áreas curriculares e na área de educação;

d) adicional por tempo de serviço;

e) indeoização de transporte pataos professores que atuamnazona rural;

f) gratifiraçaÿ de zona ruralemconformidade com o estabelecido nesteLeu
g) remuneração condigna e correspondente ao nívelacadémico e complexidade da função;

h) garantia de Programa de Formação Continuada e incentivo à formação em nível superior de

graduação, inclusive comlicenciamento periódico remunerado para esse fim;

i) período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído nacarga horária de trabalho;

j) ingresso exclusivamente por concurso publico de provas de conteúdos conceituais,

procedimentais eatitudinais eprovade títulos;

ty condições adequadas de trabalho.

IH- gestão democrática do sistema de ensino básico,garantida a dpliVvrorãr» rolhada
Parágrafo Único - O licenciamento periódico remunerado, de que trata a alínea "i" do inciso II

dar-se-á quando o profissional se afastar para capacitação profissional na sua área de

graduação ouna área de educação.

TÍTULOH

DO CONCURSO PÚBLICO,DO PROVIMENTODOCARGO,DAPOSSEEDO

EXERCÍCIO,DOESTÁGIOPROBATÓRIOEESTABILIDADE

CAPÍTULOI

DO CONCURSO PÚBLICO

Art T° - O ingresso na carteira do Magistério Público Municipal dar-se-á por nomeação,

exclusivamente, através de concurso público de prova escrita de conteúdos conceituais,
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H- tirenra paia trafafflpntn de saúde por período superior a 06(seis) meses;

TTT - licençapor motivo de doença empessoa da família por período superior a 03(três) meses;

IV- licença para desempenho demandatoeletivo;

V - afastamento para ocupação de cargos administrativos não relacionados ao exercício do

Magistério:

VI -licençapaia tratar de interesse particular

Art 16 - Ointerstício quê trata o artigo 14,parágrafo único corresponde a umacréscimo de 3%(três

por cento) em rima do vencimento base da Carreira a cada 03(três) anos, avaliado de acordo com

o processoavaliativo previstonoartigo 19.

Art 17 - Para efeito do processo avaliativo da formação docente serão considerados cursos,

estágios, seminários, congressos, círculos de estudo e outros eventos, relacionados à área de

formação e/ou atuação do professor ou na área de educação, realizados por instituiçõese mtidades

de notóriacompetência.

Parágrafo Único - A pontuação dos certificados referentes à formação docente será estabelecida

em normas específicas a serem definidas pela Secretaria Municipalde

Art 18 - A produção de trabalho referir-se-á à realização de experiências educativas, produção de

textos didáticos, regência de cursos, exposição de conferências e trabalhos científicos,
planejamento e coordenação de cursos e eventos culturais, participação em comissão de traVÿlV>r> e

outras produções culturais, desenvolvidos com acompanhamento da Secretaria Municipal de

Educaçãoe/ouda Direçãoda Escola.

§ Io - Entende-se por experiências educativas aquelas relacionadas e desenvolvidas no âmbito do

estabelecimento de ensino que objetive a dinâmica do ensino, da gestão escolar e da integração
escok-comunidade. $

.

§ 2o - As experiências educativas deverão ser objeto de projeto que serio aprovados pela
assembleia de professores do estabelecimento de ensino.

§ 3o - Os textos didáticos, objeto de avaliação serão analisados por Comissão Paritária de Carreira

Docente,que considerará:

I- a relação do conteúdo comaindicação curricular pataonívelde ensino;

II-a sequencia dos conteúdos no texto;
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pfyyÿwr>f»ntaiis e qtitndinaís e prova de títulos, e poderá ser realizada em tantas etapas quantas a

sua fin«lid«Hgs o conforme o disposto emedital.

§ Io - O Concurso Publico terá validade de até 02(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única

vez,por igualperíodo.

§ 2o - A pontuação e os critérios da prova de títulos serão estabelecidos no Edital do Concurso

Público.

§ 3° - São vedadas e, se realizadas, consideradas nulas de pleno direito, as nomeações de pessoal

que contrariemas disposições contidas neste artigo. * 1

§ 4° - Os programas das provas de concurso público constituirão parte integrante do edital, bem

como a série de valores atribuídos aos títulos.

§ 5o -A comissão responsávelpelo concurso será composta por 01 (um) representante da Secretaria

Municipal de Educação, 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração, 01 (um)

representante da Secretaria Municipal de Finanças e 01 (um) representante da entidade sindical

representante da categoriaprofissional

§ 6o - No julgamento de títulos dar-se-á valor à experiência nas funções inerentes aos profissionais

da Básica.

§ 7o - O resultado do concurso será homologado pelo Prefeito Municipal, publicando-se na

Imprensa Oficial do Estado em jornal de gr*rtA*> circulação, afixado em locais de £ácál acesso e

interneta tebrãn dos candidatos aprovados,emordemde classificação.

§ 8o - Évedada a contratação temporária sempre que houver vacância e candidatos aprovados em

concursos a serem chamados.

Art 8o - O Concurso Público para provimento de cargo de professor, conforme preceitua o artigo

7° e seus parágrafos, será promovido pela Secretaria Municipal de Educação e reger-se-á por
normas especiais feradas em editei e que será objeto de ampla divulgação e serão realizados por

órgãos de notóriaespecialização e idoneidademoral.

Art 9° - O Concurso Público ocorrerá nos níveis escolares e modalidades de educação e ensino

paraprovimento de cargo deprofessor,em conformidade comos artigos 21e 67,incisos I,II,IV,V e

VIdaLei9.394/96 LDB,a saber.

I- Educação Infantil;

II-Ensino Fundamentalde Ioao 5o ano;
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III-EnsinoFundamentalde 6°ao 9°ano e EnsinoMédio,nas áreas especificas.

Art. 10 - Não se abrirá novo concurso público enquanto houver candidato aprovado e

fkaaifirado emconcurso devalidade nãoespirada.

CAPITULOU

DOPROVIMENTODECARGOS

SEÇÃO 1

DA NOMEAÇÃO

Art 11- O provimento de cargos de professor far-se-á na forma de nomeação, progressão e

promoção.

Art 12- Oprovimento de cargos na forma de nomeação far-se-á por ato do Prefeito Municipale

o provimento de cargos por progressão e promoção dar-se-á por ato do Secretário Municipal de

Educação.

Art 13 - O provimento por nomeação será em rÿráfer efetivo, observada a ordem de classificação

emconcurso público e a classe referida ao graude formação.

SEÇÃOII

DAPROGRESSÃO

Art 14 - O provimento por progressão é a passagem do professor de um nível pata o seguinte,

processo de avaliação que relacione tempo de serviço, formação docente e produção de

trabalho na área correspondente de atuação profissional ou área de educação e atuação na Secretaria

MunicipaldeEducação.

Parágrafo Único - O integrante da Carteira do Magistério terá direito a solicitar progressão

funcional após cada interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no Sistema Municipal de

Ensino.
*

Art 15 - O interstício de que trata o Parágrafo Único do artigo 14 interromper-se-a em

função de:

I- qfagtamentr> para prestar serviço junto à empresas, fundação, órgãos de administração direta ou

tnrtityfq estaduais oumunicipais,à entidades assistenciais e à ONGS;
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III- a organização didática;

IV- a clareza conceituai

Alt.19- Oestabelecimento de critérios do processo avaliativo deverá considerar:

I- Nas classes de professor D e E a pontuação referente à. formação docente corresponderá a

70% (setentapor cento) e produção de trabalho 30% (trintapor cento);

II- Nas classes de professor B e C, a pontuação referente à formação docente será de 40%

(quarentaporcento) e de produçãode trabalho 60% (sessentapor cento).

Parágrafo Único - Os critérios previstos no caput deste artigo serão especificados em normas

estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação com a participação do Sindicato

representativo dos professores.

Art 20 - A Secretaria Municipal de Educação instituirá uma Comissão Paritária de Carreira

Docente,que terá a participação do Sindicato representativo dos professores, com atribuições de

rpalwar o processo avaliativo do desempenho do docente para fins de progressão funcional.

Parágrafo Único - Fica garantíHn ao professor o acesso ao resultado do processo avaliativo e o

direito decontestações ede defesa

Art. 21 - A progressão funcional será solicitada pelo professor, mediante o requerimento com

apresentação dedocumentação comprobatória.

Art. 22 — O profissional do Magistério só terá direito à progressão por tempo de serviço, após cada

05 (cinco) anos de efetivo exercício nafunção de Magistério.

SEÇÃO III

DAPROMOÇÃO

Art. 23 - O provimento por promoção é a passagem do professor de uma classe para outra

mediantea obtenção de títulos académicos.

Art 24 - A promoção funcional de «tn* classe para outra dar-se-á mediante a obtenção de títulos

académicos em Cursos Superiores de licenciatura com habilitação específica para a docência nas

áreas curriculares credenciadas ou reconhecidas pelo Conselho Nacional de Educação e/ou em

cursos de Pós-Graduação Stricto Scnsu e Lato Sensu nas áreas curriculares correspondentes à atuação

profissional ou na área de educação, expedidos por instituições de ensino de graduação e pós-

graduaçao reconhecidaspeloConselho Nacionalde Educação.
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Art. 25 - A promoção funcional será solicitada pelo professor, mediante requerimento com

apresentação de documentação comprobatória.ÿ-—

Parágrafo Único - Fica garantida, mediante o deferimento da solicitação referida no caput deste

artigo,apromoçãoautomática independentede interstícios. —

CAFÍTUIjOIII

DAPOSSEEDOEXERCÍCIO

Art 26 — A posse dar-se-á peia assinatura do respectivo termo e as atribuições, os deveres, os

direitos e as inerentes ao cargo ocupado estão previstos napresenteLei

§ Io -A posseocorrerá noprazo de 30 (trinta) dias contados dapublicação do ato de provimentode

nomeação, prorrogável por 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado, desde que

comapresentação de documento comprobatório do impedimento.

§ 2° - Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercido

do cargo.

§ 3o - No ato de posse o servidor apresentará declaração quanto ao exercido ou não de outro cargo,

emprego ou função pública e receberá portaria de lotação no estabelecimento de ensino onde

fW>mp<=-nhará o exerdcio do cargo.

Art. 27 - Será tomado sem efeito o ato de provimento por nomeação se a posse não ocorrer no

prazoprevistonestaLei

Art.28 -F.rarfr-iné o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

§ Io - É de 30 (trinta) dias corridos o prazo pata o servidor entrar em exerdcio a contar da

datadaposse.

§ 2° - Será exonerado o professor empossado que não entrar em exerdcio no prazo previsto no

parágrafo anterior.

§ 3° - Ao Diretor Geral do Estabelecimento de Ensino para onde foi designado o professor,

compete dar-lheexercício.

§ 4° - Ao entrar em exerdcio o professor apresentará à direção do Estabelecimento de Ensino na

qualestá lotado,adocumentação necessáriaao seuasspnftmvntnindividual.
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CAPÍTULO IV
DOESTÁGIOPROBATÓRIOEESTABILIDADE

Art. 29 Estágio probatório - penodo de 03 (três) anos deefetivo exercício a contar da data da
posse no cargo de professor, durante o qual sua aptidão e capacidade pata o desempenho do cargo
serão validadas por Comissão instituída para essa finalidade, a partir de critérios por
normas específicas incluindo os seguintes requisitos:
a) idoneidademoral;

b)assiduidade;

c) pontualidade;

d)disciplina;

e) competência;

Ç compromisso;

h)posturaética.

§ 1° - Deverão ser também considerados na avaliação do desempenho do professor no estágio

probatório em função docente, nos termos da lei de Direttizes e Bases da Educação Nacional, os

seguintes indicadores:

I— a aprendizagem dos alunos e gestão de sala de aula;

II— participação na elaboração,execução e avaliação da propostapedagógica da escola;

TTT — colaboração ematividades de articulação da escola comas famílias dos alunos e a comunidade.

§ 2o -A realização do estágio probatório é obrigatóriapara titular de cargo de professor aprovado em

concurso público de provas e títulos, que exerça ou tenha exercido como efetivo estável ou

em outra situação, o Magistério emredemunicipalouemoutra rede escolar.

§ 3° - A aptidão e a rapQfidadf» para o desempenho do cargo de que trata o caput deste artigo será

avaliada semestralmente pela Comunidade Escolar em conformidade com a proposta político-

ensino.

§ 4o - As «"«mas específicas previstas no caput deste artigo serão definidas pela Secretaria

MunicipaldeEducação,coma participação do sindicato dos professores.

§ 5o .A avaliação anualprevista no caput deste artigo corresponde à avaliação especial estabelecida

,nopatágcafb 4o do artigo 41da Çonstituição Federal. ]
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Art 30 - São estáveis, após 03 (três) anos de efctiro exercício e aprovado no estágio probatório o

professor nomeado para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, em

conformidade coma Constituição Federal

ParágrafoÚnico- O professor não aprovado no estagio probatório será exonerado.
Art 31-O professor estável só perderá o cargo seguintes situações:
I- emvirtude de sentença judicial transitada e julgada, se condenado;

D- medianteprocesso administrativo disciplinar,noqual lhe seja assegurada amplo
m- mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla
Art 32 - Invalidada a demissão do professor estável por decisão judicial, será ele imediatamente

reintegrado ao cargo,assegurado opagamento de sua remuneração esteveafeafado docarga

TÍTULOIII

ESTRUTURAÇÃOdacarreirado magistériopúblicomunicipal,

CLASSES ENÍVEIS,FUNÇÃO DE SUPORTE PEDAGÓGICO

CAPÍTULOI

CLASSESENÍVEIS

Alt 33 - O Magistério Público compreende cinco classes relacionadas ao grau de formação ou de

pp»ffrirriamentr>nudetitulação, identificadasporletraseassimdesignadas;

CLASSEA:

a) professor com formação em nível Normal Pedagógico ou de nível Médio com habilitação

emMagistério.

CLASSES:

a) professar oom fru-mação em nível de graduação emT rcenríatnra PlenaouNormalSupeoor.

CLASSEQ

a) professor com formação em nível de pós-gtaduaçao Lactu Sensu, na sua area

de graduação ouna área de educação, com validade nacional.

CLASSED:

a) professor título de mestre na área de sua graduação ou na área de educação, comvalidade

nacional.
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CLASSEE:

a) professor com titulo de doutor na área de sua graduação ou na área de

pdiiraçgnÿ mmxrglidaA» not-irinol

§ 1° - São consideradas em extinção, por força dos artigos 62 e 87 da Lei 9394/96, professor com

formação em nívelde estudos adicionais à habilitação em Magistério de Ensino Médio e professor
comformação emniroIA»gratinarão «>m T irtwiatnra finita

§ 2° - Para efeito de promoção só serão consideradas as certificações de estudos arfe-tonaré e de

graduação em licenciatura Curta,concluídos até aaprovação daLei9394/96 (LX>6).

Art 34 - O cargo de professor compreende 07 (sete) níveis de progressão horíTiontal com

interstícios de dois anos deefetivo serviço entreumnível e o seguinte.

CAPÍTULOn
DASFUNÇÕESDESUPORTE PEDAGÓGICO

Art 35-Asfunções desuportepedagógicodireto sãoas de:

I- Gestão Escolar;

II- CoordenaçãoPedagógica;

TTT - Supervisão Pedagógica

§ Io - As funções de suporte pedagógico direto do Magistério público municipal são privativas

dos profissionais integrantes do Quadro de pessoal do Magistério habilitados em Curso de

Graduação de T lognoiatiira plena em Pedagogia e/ou especialista em gestão e/ou supervisão

escolar.

§ 2o - Nas municipais onde não houver professores que preencham os pré-requisitos do

parágrafo poderão assumir as funções de Gestão Escolar, Coordenação e Supervisão

pedagógicas integrantes do quadro de pessoaldo Magistério municipalhabilitados emqualquer curso

de graduação de licenciaturaplenana área de educação.

§ 3o - Paia o *-r**rrírio das funções de suporte pedagógico direto será exigida experiência mínima de

dois anos de docência em qualquer níveldo sistema municipal de ensino e um ano de exercício na

escola.

V
W

tf.
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Art 36 - O provimento das funções de suporte pedagógico direto dar-se-á por ato de homologação
doSfrtrtárioMunicipaldeFHnrnrfr*

§ Io- Oprovimento da função de Gestor Escolar dar-se-á por indicação da comunidade escolar,por

meio de processo eletivo, mediante critérios definidos emleimunicipalespecífica vigente.
§ 2o - Kntende-se por comunidade escolar todos os segmentos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem: pais ou responsáveis,alunos, professores e servidores do estabelecimento de *****

Art 37 — A designação para as funções de confiança de diretor, de coordenador e de supervisor

pedagógico poderá ser feita através de ato expedido pelo Secretário Municipalde Educação.

TÍTULO IV

DASATRIBUIÇÕES DASFUNÇÕESDOCENTESESUPORTE PEDAGÓGICOE

JORNADA DETRABALHO

CAPÍTULOI

DA FUNÇÃODOCENTE

Art 38 - A função docente destina-se ao planejamento e regência de aulas em cursos regulares de

Educação Tnfimti1J RnstnoFundamentale Ensino Médio,bemcomo em classe de Educação Especial

e de Programasde EducaçãodeJovens eAdultos.

Art 39 - Osintegrantes da função docente deverão:

I- participar da elaboração da propostapedagógica do estabelecimento de ensino;

II - e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta político-pedagógica do

estabelecimento de ensino;

TTT.7*4*r pelappfwtttragem dos alunos;

IV-estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;

V - os dias letivos e horas aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos

períodos dedicados ao planejamento,à avaliação e desenvolvimento profissional;

VI- comas atividades de articulação da escola coma família e a comunidade.
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CAPÍTULO n
DASFUNÇÕESDEGESTOR ESCOLAR

Art. 40 - As funções administrativas e pedagógicas de Gestor Escolar da Unidade Escolar,
UnidadeIntegradae Unidade de EnsinoMédiomedifmty ação cooperativa, deverão:

I- atuar no processo de organização da escola, articulando recursos humanos, financeiros

e físicos com fins de garantir arealização das finalidade pedagógicas da escola;

II- coordenar a elaboração, a execução e a avaliação do projeto Político-Pedagógico da Esccfa;

m-administrar o pessoal, recursos materiais e financeiros noâmbito da escola;

IV- assegurar o cumprimento dos dias letivos,hora-aulas-atividades estabelecidas;

V - acompanhar o cumprimento do plano de trabalho de cada docente, auxiliado pelo

Coordenador Pedagógico;

VI - planejar meios, com os profissionais da escola, para recuperação de alunos com menor

rendimento;

VQ - articular-se com a Secretaria Municipal de Educação, com as famílias e a comunidade, criando

processos de integração da sociedade com a escola, das práticas pedagógicas com as Políticas

Educacionais;

VIII - informar os pais ou responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como

sobre a execução dapropostapedagógicado estabelecimento de ensino;

IX-coordenaras atividades administrativas daescola;

X - elaborar o RelatórioAnual daEscola;

XI - o professor paraparticipar dos seguintes trabalhos, com duração de até cinco dias:

a) exposição de rrmferpnrias e trabalhos científicos;

b) plpnpyimgntne coordenação de cursos e eventos culturais,

c) participação em comissão de trabalho, em conselhos municipais e outras produções

cufouEas;

d) pflrtifípaçSn p*nmnfer£nr»ig seminários, cursos, palestras e outros eventos assemelhados.

CAPÍTULOm
DASFUNÇÕESDECOORDENADORESUPERVISORPEDAGÓGICO

Att. 41— O Coordenador e Supervisor pedagógico, nas suas funções de suporte pedagógico terão

as seguintes atribuições:

1
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I- participar da elaboração e da execução da propostapedagógica da escola;

II-promover atividades de formação continuada paraprofessores;

IH- elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento
da escola;

IV - dar apoio pedagógico ao professor, assessorando no planejamento, na realização das

atividades propostas e noprocesso de avaliação;

V - elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o

desenvolvimento da escola em relação aos aspectos pedagógicos e de formação dos

professores;

VI - acompanhar o processo de desenvolvimento dos alunos, em colaboração com os docentes

e as famílias;

VII - promover a articulação entre a comunidade escolar, criando processos de integração e

zelando pelo padrão de qualidade do ensino;

VIII - elaborar e apresentar o Plano de Ação da Coordenação e da Supervisão;

IX-apresentar relatório periodicamente das atividades realizadas.

CAPÍTULOIV

DAJORNADA DETRABALHO

Art. 42 - Os profissionais do Magistério Publico Municipal no exercício das funções terão as

I-jDocencia:

a) Tÿfantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (Io ao 5o ano), correspondente a

20(yinte) horas semanais, das quais 20% (vinte por cento) serão dedicadas à hora de atividades;

b) Ensino Fundamental (6o ao 9o ano) e Ensino Médio, correspondente a 20 (vinte) horas

das quais 20% (vinte por cento) serão dedicadas à hora de atividades;

§ Io - Considera-se como hora de atividades aquelas destinadas ao planejamento e avaliação do

didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à

articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional

XX -suporte pedagógico direto, correspondente a 40(quarenta) horas semanais.
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§ 2° - Poderá ser concedido horário especial ao professor estudante de nível superior, quando
comprovada a incompatibilidade entre horário escolar e o de seu estabelecimento de ensino, sem
prejuízo do exercício do cargo, podendo ser exigida a compensação de horários, respeitada a sua

carga horária semanal de trabalho.
ÿAlt. 43 - Ao professor devem ser concedido o adicional de dedicação exclusiva, quando
convocado paraa realização de ptojeto específico de interesse do ensino,por tempo /Wtmÿvidr»

§ Io - O regime de dedicação exclusiva implica, além da obrigação de prestar quarenta horas

semanais de trabalho em dois turnos completos, no impedimento do exercício de outra atividade

remunerada,públicaouprivada.

§ 2o - A interrupção da convocação e a suspensão da concessão do incentivo de que trata o caput

do artigú ocorrerão:

I- apedido do interessado;

II- cessada a razão determinante da convocação;

III- q»iflT>dr> CTpiradn npramHp rnnressando incentiveÿ

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

incentivo.

Art 44 - Km caso de acumulação de dois cargos de professor a caiga horária total não poderá

ÿItrqpaasar aquarentahoras semanais.

Art 45 - O professor com apenas uma jornada de trabalho que não esteja em acumulação de caigo,

«fiipiegnou pública poderá,pornecessidade de serviço,exercer temporariamente uma segunda

jornada de trabalho nas seguintes situações:

I- *»yrr-írin de fixações de suportepedagógico de Gestor Escolar;

- substituição frpmpr»ráriq de professor em seus impedimentos legais, por período mínimo de seis

meses, direito àrenovação de contrato;

III- de funções noâmhirn do Sistema Municipalde Ensino.

TÍTULOV

DOSDIREITOS,VANTAGENSEDEVERES
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CAPITULOI

DOSDIREITOSEVANTAGENS

SEÇÃOI

DASLICENÇAS

Art. 46 - Conceder iaaos integrantes do Quadro de pessoaldo Magistério Público Municipal, os

seguintes tipos de licença,na forma prescritano RegimeJurídico Único:
1- para tratamento de saúde;

II- por motivo de doença empessoa da família-

m— licençamaternidade;

IV—licença paternidade;

V - licençamatrimónio;

VI -pata o serviço militar obrigatório;

VH-prémio à assiduidade;

Vm — para tratar deinteresse particular;

IX— paraarividade política;

X - para desempenho de mandato classista;

"XT — para lntr»em família;

"XTT — para servir a outro órgão ouentidade.

Parágrafo Único - Éassegurado ao professor, o direito de retomo à sua escola de origem após

períodode licença,inferior a seis meses,conforme prescritano caput deste artigo.

Art. 47 - São assegurados ao professor os direitos e vantagens prescritos no Regime Jurídico
Únicoe do MagistérioMunicipal,que nãocontrariem esta lei

seçãon
DALICENÇA PARATRATAMENTO DESAÚDE

Art 48 — rnnr*AiAa licença pata tratamento de saúde ao professor que estiver sem condições de

exercer as suas atividades funcionais.
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§ 1°-Éindispensávela inspeçãomédica pata a concessão da Kcenÿa

§ 2o - Findo o prazo concedido no atestado médico, o professor deverá imÿararnÿntr o

exercício,salvo prorrogação pleiteada antes da conclusão da licença.

Aft 49 — A licença para tratamento de saúde será apedido ou ex-ofício.

§ 1° - Sezão aceitos todos os atestados fornecidos por médicos assistentes dos professores, sendo

necessária apenas a homologaçãopormédicos da redeoficial de saúde do município de Coelho Neto.

§ 2° - O professor que sohcitar a licença deverá aguardar emexercício o resultado da ingppçãr» médio?

§ 3o - No caso de licença ex-ofício, o professor é obrigado a submeter-se à inspeção médio?

§4° - Será considerada como licença ex-ofício o período compreendido entre os sintomas da doença e a

inspeção se comprovados eatestados pelomédico.

§ 5o -Oprofessor licenciadopara tratamento de saúde hámais devinte equatromeses enão estiver em

rr>ndirrwMs de wassmnir o cargo oude ser readaptado,será aposentadopor invalidez.

§ 6o - Fm npnKnmfl hipótese setá cobrada a reposição de aulas de períodos em que o professor tenha

usufruído de licençaspatatratamento de saúde,nos termos dapresenteLei

Aft. 50 — O profrsyw liconoíadn paca tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer arividade

femimeraAÿ sob penade tef cassada alicença.

Aft 51-A 1fe»nç« pa™ tratamento de saúde será concedida com a remuneração integralpercebidana

épocado afastamento.

seção in

DALICENÇAPORMOTIVODEDOENÇA EMPESSOA DAFAMÍLIA

Aft 52- Oprofessor poderáobter Hcençaparatratamento de saúde de pessoa da família.

§ Io-Consideram-sepessoas da família:

I-o cônjuge,os filhos,os enteados, os adotivos e o menor sob autonzaçao judicial;

II—os pais.

§ 2o - -S*** qneradf» ao terpierimento parainspeção de saúde o documento comprobatório da telaçao de

parentesmentee oprofessor e apessoa da família.
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§ 3o - Oprofessor fica ohrigado aprovar ser indispensávela sua assistência pessoale que esta nãopossa
ser prestadasimultaneamente comoexercício de suas atividades funcionais.
Art 53-A concessão dalicença será precedida de inspeçâomédicaefetuadanapessoa doente.
Aft 54-Oprazo da licença nãopoderá exceder de noventa dias contínuos no r> PT»irírine será
concedida coma retrmngTarqo integral

SEÇÃO IV

DALICENÇA MATERNIDADE

Art 55 — A professora gestante será concedida licença pek> prazo de 120 (cento e vinte) dia* (4meses),

comremuneraçãointegral,apartir dooitavo mês de gestação.

§ Io-Precedede inspeçâo médica a concessão de licençapor gestação.

§ 2° - Se o parto ocorrer antes de realizada a inspeçâo médica, a licença será concedida mediante

apwswitaÿio da de nascimento da rrrénra e entrará em vigor a partir da data do qfcstampntn

do serviço daprofessora.

§ 3° - Se a professora encontrar-se em gozo de licença por outro motivo, a licença por gestação terá

tn(r-ir> nadata do parto, ficando prejudicada a licença anterior.

§ 4° - Será considerado como licençapor gestação o período de afastamento da professora por motivo

de abortonão criminoso,atestado pelaautoridademédica competente.

§ 5o - Também terii direito à licençapelo prazo de 60 (sessenta) dias (2 meses), coma remuneração do

cargo,aprofessoraqueadotar criança deatéumanode idade.

§ 6° - Para ««"ÿmontar o filho até a de seis meses a professora terá direito, durante a jornada de

trahalho aT«ma horade descanso,quepoderáser dividida emdois períodos de trinta minutos.

Art. 56-Não terá direito à licençapor gestação a professora que se encontrar emgozo de licença para

atendimento de interesseparticular.

SEÇÃOV

DALICENÇA PATERNIDADE

Aft 57 -O professor terá direito à licença paternidade pelo prazo de sete dias consecutivos, contados

dadatadonascimento dacriança.
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SEÇÃOVI

DALICENÇA MATRIMÓNIO

Ait 58 — Os profissionais do Magistério tesão direito à licença para ramnnwnte pelo período de oito

dias, contados da data do casamento.

seçãovn
DALICENÇA PARA OSERVIÇOMILITAROBRIGATÓRIO

Aft 59 — Ao professor convocado para o serviço militar obrigatório ou outros emcargo de segurança

nacional) será concedida Hcençapelo prazo da convocação.

§ 1°-A licença será concedida àvista do documento oficial que comprove a incorporação.

§ 2° - O professor deverá optar pelas vantagens pecuniárias do seu posto de serviço municipaloupelas

que resultemde sua convocação.

Art 60 — Quando desmcorporado, deverá o professor reassumir o exercício de suas atividades

funcionais imediatamente.

Parágrafo Único — No ato de reassumir o exercício da função, deverá o professor apresentar o

documento oficialde desligamento firmado pelaautoridade nrntifar competente.

Art 61— O professor que após o período de obrigatoriedade do serviço militar continuar no mesmo

engajado,perderáo direitoà licença.

seçãovin

DALICENÇA PRÉMIOÀ ASSIDUIDADE

Aft 62 — O professor terá direito à licença premio de três meses em cada periodo de cinco anos de

eferivo ffrarrtrfo emquenão tenha sofrido:

I— penalidade fti«ripK*var de suspensão;

n— afastamento do cargo emvirtude de:

a) bceoçapormotivo de doença empessoa da femíba;

b) paratratar de interesses particulares;
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c) condenação epenapreventivade liberdadepor sentença definitiva;
d) afastamentoparaacompanhar o cônjuge oucompanheiro.

§ Io- Poderáo fimeianário acumular até 02 (dois) períodos de licença, ficando assim com o direito ao

gozo deao máximode 06 (seis) meses consecutivos.

§ 2o - Os períodos de licenças já adquiridos e não gozados pelo funcionário que vier a fair soão

convertidos empecunia,emfavor de sens beneficiários dapensão.

§ 3o - As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na

proporção deummes paracada falta.

§ 4o — Considera-se efetivo exercício para fins de licença prémio o tempo de serviço prestado pelo

professor ao municípiodeCoelho Neto,qualquer que seja a sua forma deprovimento.

Art 63 — A licença premio à assiduidade será concedida pelo Prefeito Municipal ou

delegada,ao professor que adquirir o direito emanifestar sua escolha doperíodo de gozo.

Art 64 — O professor receberá, quando licenciado, a remuneração a que tenha direito pelo cargo ou

função que ocupa.

Art 65 — Oprofessor que estiver acumulando cargos nos termos da Constituição Federal terá direito à

fr-wiça premio a ambos os cargos, contando-se, porém, separadamente, os tempos de serviço em

relação acada umdeles.

Art 66 — É vedado transformar em licença prémio qualquer outra licença concedida ao professor

municipal.

SEÇÃO IX

DALICENÇAPARAATENDIMENTODEINTERESSEPARTICULAR

Art 67-Após três anos de efetivo exercício o professor poderá obter licença, sem remuneração para

tratar de interesseparticular.

Art 68 -A para interesse particular só poderá ser concedida para o professor estável

por anos no maitimo e quando o afastamento do servidor não venha prejudicar os interesses do

serviço publicomunicipal.

§ 1°-Oservidor deverá aguardar emexercício a concessão dalicença.
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§ 2o - Seca negada a licença ao servidor que não esteja por qualquer motivo no de suas

atividades funcionais.

§ 3o - O servidor licenciado poderá reassumir o exercido de suas atividades antes de ntmprir 0 pia2o

concedido, desde que desista da mesma

§ 4o - O servidor no gozo de licença pata atendimento de interesse particular, continuará sujeito às
proibições fixadas emleipor sua categoriacomo se emeyerrin'n estivesse.

§ 5o - Somente poderá ser concedida nova licença depois de decorridos dois anos do término da

anterior.

SEÇÃOX

DALICENÇA PARAATTVIDADE POLÍTICA

Art. 69 — O professor terá direito à licença com ou sem remuneração, para o exercício de atividade

políticanos termos da legislação eleitoral.

SEÇÃOXI

DALICENÇA PARA DESEMPENHODEMANDATO CLASSISTA

Art. 70 — Éassegurado ao professor eleito para cargo de direção em Confederações, Federações,

Sindica*™*, Associações de Classe da categoria, o direito à licença para o desempenho de mandato

classísta, com direito à percepção de sua remuneração.

§ Io - Somente poderão ser licenciados professores eleitos para cargos de direção nas referidas

entidades, até o máximo de três por entidade.

§ 2o - A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada, em caso de reeleição,

sendo assegurado ao professor o direito de tempo de serviço para ascensão funcional e

aposentadoria.
SEÇÃOXII

LICENÇA PARALUTOEMFAMÍLIA

Art. 71-Éassegurada licença pelo período de oito dias por ocasião de luto em família (pai, mãe,

cônjuge oufilhos).
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SEÇÃOXIII

LICENÇAPARA SERVIRA OUTRO ÓRGÃO OUENTIDADE

Art 72 - O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade não

integrante do Sistema Municipalde Educação.

Parágrafo Único — A cessão será sem ónus para a administração municipal, em seu órgão de

origeme será concedida pelo prazo máximo de umano, renovávelanualmente segundo o interesse

das partes.

SEÇÃOXIV

DOVENCIMENTO EDA REMUNERAÇÃO

Art 73 — O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo do servidor do Sistema

Municipalde Ensino,comvalor fixadoouautori/adoemleimunicipalespecífica,

§ 1°. - Nenhum professor receberá, a título de vencimento base, importância inferior ao salário

mínimo.

12o. -Ovencimento do professor classeA,para o regime de 20 (vinte) horas semanais, corresponderá ao

vencimento básicodocargo.

A*+ n±-•Remunerarãoénmu-Vntndo cargo efeiivo gfresridri tias vantagens peomiáriflapermanentes

e ferwpfwáriag estabelecidas em lei.

Art. 75 — Nafixação do vencimento básico da carreira do Magistério será observada a evolução da

receita do FUNDEB — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação,assegurando o rmmmode 60% (sessenta par cento) para

a remuneração dos profissionais do Magistério e ultrapassando os limites estabelecidos na Leide

§ 1°-Ovakxdovmrimento setá fixado observando oacréscimo de 15%(quinzepor cento) pataa classe

B,30% (trinta por cento) paia a dasse C, 45% (quarenta e cinco por cento) para a classe D e de 60%

(sessentaporcento) paraaclasseE,sobreovencimento dadasseA.

Art. 76 — A ?mplio<~5r» ou a redução da jornada de trabalho terá, na mesma proporção, uma

variação pecuniária sobre sua remuneração.
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Art. 77— Oservidor perderá:

I— aremuneração do dia emque faltar ao serviço, semmotivo justificado;

II- a parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências injustificadas, ressalvadas as

concessões autorizadas emleie saídas antecipadas, salvo nahipótese de mmpmsarZnHp ÿomês

subsequente aodaocorrência,aser estabelecidapelachefia imediata.

ParágrafoÚnico— Não serão descontadas,nodecurso denovedias, as faltas dopmfan«nrverificadas por

motivodegala oudektíoemconsequência de falecimento de cônjuge,dopaioumãp oude filho.

SEÇÃOXV

DAS GRATIFICAÇÕES

Art. 78 — O membro do Magistério fará jus às seguintes gratificações:

I— gratificação de docência pelo exercício na Zona Rural25%(vinte e cinco por cento); na Educação

infantil 20% (vinte por cento); Educação Especial 30%(trinta por cento); séries iniciais do Ensino

Fundamental 15%(quinze por cento) e séries finais do Ensino Fundamental 10%(dez por cento) do

vencimento base;

II— gratificação pelo exercício emcondições especiais de trabalho:

a) ao professor lotado em estabelecimento de ensino ou órgão situado em localidade inóspita,

assim conceituada pela dificuldade de acesso, más condições de vida, insalubridade ou

insegurança;

b) ao professor de alfabetização portador de curso específico, comcarga horária mínima de 120

(cento evinte) horas,enquanto ministraaula na respectiva área;

tH— gratificação por tempo integral (quarentahoras semanais); •

IV — gratificação de função ao professor pelo exercício da função de gestor de unidade escolar e ao

coordenador e ao supervisor pedagógico;

V — gratificação do FUNDEB,enquanto perdurar o Fundo:

a) ao professor da Educação TnfanHl e das séries iniciais do Ensino Fundamentala gratificação será de

R$ 357,91(trezentos e cinquenta e sete reais e noventaeumcentavos);

b) ao professor de Educação Especiale das séries fin*íg do Ensino Fundamentala gratificação será de

R$ 392ÿ6 (trezentos e noventae dois reais e noventaé seis centavos).
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Parágrafo Único -As gratificações definidas neste artigo serão automaticamente ronrpkHoc ÿ 0

servidor deixar de desempenhar aatividade correspondente.

Art 79 -A gratificação atribuída pelo exercício dà função de gestão, coordenação e supervisão

pedagógica deve levar em consideração o tamanho da unidade escolar, seja com dois ou três

turnos de funcionamento, o número de salas de aula e a complexidade de trabalho: '
I— escola de pequenoporte,comaté 05 (cinco) salas de aula de funcionamento;

II— escola de médio porte,de 06 (seis) a 10 (dez) salas de aula;

EQ — escola de grande porte,de 11(onze) a 20 (vinte) de aula.

ParágrafoÚnico— Entende-se por sala de aula o espaço físico estruturado para tal fim.

(Alt. 80 -jA gratificação por função de gestão, coordenação e supervisão pedagógica terá os

seguintes níveis variáveis segundo o número de sala de aula, turno de funcionamento e

complexidade de trabalho:

a) FG.1— Gestor, Coordenador e Supervisor Pedagógico das Escolas Municipais de Ensino, com <v

até 05 (cinco) de aulae com02 (dois) ou03 (três) turnos de funcionamento;

b) FG. 2 — Gestor, Coordenador e Supervisor Pedagógico das Escolas Municipais de Ensino, de

06 (seis) a 10 (dez) salas de aula com02 (dois) ou03 (três) turnos de funcionamento;

c) FG.3 — Gestor, Coordenador e Supervisor Pedagógico das Escolas Municipais de Ensino,de 11

(onze) a 20 (vinte) ffk» de aula com02 (dois) ou03(três) turnos de funcionamento.

ParágrafoÚnico - EscolaMunicipalde Ensino é o estabelecimento de ensino de Educação Tnfentil a

1°ao 9°ano doEnsino Fundamental

Art 81( O valor da gratificação de que trata o artigo 79, e alíneas tem como referenda o

Vencimento base, obedecendo aos seguintes percentuais:

I- FG.1- 150% (cento e cinquenta por cento) dovencimento base;

II- FG. 2 - 200% (duzentos por cento) do vencimento base;

TTT - FG.3 - 300% (trezentos por cento) do vencimento base.

Art 82 - O integrante do Quadro do Magistério quando for designado para substituir ou #ÿ'
\ . ' .
responder por funções gratificadas, perceberá os incentivos e gratificações inerentes à função

opqiKwimpÿrHiirar a «aihsfitniçãn

Art 83 -As gratificações nãopodemser cumulativas,exceto a de função e a do FUNDEB.
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SEÇÃO XVI

DOSADICIONAIS EINDENIZAÇÕES

Art. 84 -Além do vencimento base o professor fará jus a:

I— adicional

Art. 85 — Emcada nívelhaverá o adicionalde progressão de 5% (cinco por cento) do vencimento

base da classe.

Art. 86 — Independentemente de solicitação, será pago ao professor o adicional correspondente a

1/3 (umterço) da remuneração de período das férias.

Art. 87 — O adicional pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva corresponderá a 1/3 (um

terço) do vencimento básico:

I-indenizaçÕes:

a) transporte;

b) diárias;

c) ajuda de custo.

Art. 88- Indentação de transporte é aquela concedida ao professor que reside e atua na zona rurale

será nomínimo de 15% (quinzepor cento) dovencimento básico.

ParágrafoÚnico— 0limit»» de que trata este artigo será de 30% (trintapor coito) no caso do professor

que residirnasede doMunicípio.

Art. 89 — Os valores das indenizaçÕes, assim como as condições para a sua concessão, serão

estabelecidos emregulamento.

Art. 90 - As indenizaçÕes por diário e ajuda de custo são aquelas prescritas no Regime.Jurídico
Únicoparaos servidores daAdministração Diretaedas Autarquias doMunicípio.

SEÇÃOXVII

DASFÉRIAS

Art 91-Operíodode ferias anuais do titular de cargo deprofessor será:

I- de45 (quarentae cincodias),quando emfunção docente;

II - de 30 (trinta dias), nas demais funções, que poderá ser acumulado até o máximo de dois

períodos,nocaso de necessidadedeserviços.
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§ 1° - O período de férias de que trata o caput deste artigo será concedido em atendimento às
conveniências do Sisfr-rma Municipalde Eosino.

§ 2o - O professor somente poderá entear em gozo de férias após ter concluído a contento as

atividades sob sua responsabilidade e anuência do Diretor da Escola Municipal de Ensino na qual

exerce o seucargo.

§ 3° -Nãoserá permitidoutilizar as férias patadescontar ouabonar qualquer falta ao trabalho.

§ 4o - O professor que não estiver em gozo de férias no período de recesso escolar, ficará à

disposição da Escola Municipal de Ensino na qual é lotado ou da Secretaria Municipal de

Educação para desenvolver atividades didático-pedagógicas ou participar de Programa de

FormaçãoContinuada.

Art. 92 - Independentemente da solicitação, será pago ao professor, por ocasião das férias, um

adicional de1/3(um terço) da remuneração do período de férias.

Art 93 - As férias serão concedidas por am da Administração, em um só período, nos 12(doze)

meses subsequentes à data emque o professor tiver adquirido o direito.

Art 94 - A concessão das férias coletivas será notificada por aviso publicado nos estabelecimentos

de «fgwr* e das férias individuais a comunicação será participada, por escrito, ao professor, com

antecedência denominima 15 (quinze) dias, cabendo a este assinar a respectiva notificação.

SEÇÃO XVIII

DA APOSENTADORIA

Art 95 - É assegurado aos integrantes do Quadro de pessoal do Magistério Público Municipal

aposentadorias, pensões, saláfio-matemidade, salario-família, auxílios e todos os demais benefícios

previstos no «gi*™ de previdência - Fundo de Aposentadoria e Pensão — FAPEN do Município,

observadas as garantias constitucionais.

CAPITULOn
SEÇÃOI

DOSDEVERES

Art 96 - Sao deveres dos professores previstos no artigo 13 da Lei9.394/96, que determina que os

docentes incumbir-se-ão de:
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I-participar da elaboração dapropostapedagógica do estabelecimento de ensino;

II- elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino;

III-zelar pelaaprendizagemdos alunos;

IV-estabelecer estratégias de recuperação paraos alunos de menor rendimento;

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar jntpgrabngn*» dos

períodos dedicados ao planejamento,à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

VI- colaborar comas atividades de articulação da escola comas fcmílws e a comunidade.

TÍTULOVI

DISPOSIÇÕES GERAISETRANSITÓRIAS

Art. 97 — Integram o quadro de pessoal do Magistério Público Municipal o cargo efetivo de

Professor e as funções de Diretor Geral e Coordenador Pedagógico.

Art. 9&— A data base do pessoal integrante do quadro do Magistério Municipal será o dia

l°(primeiro) de maio de cada ano.

Art. 99- O dia do professor, 15(quinze) de outubro, será ponto facultativo para o profissional do

Magistério e demais servidores da Secretaria Municipalde Educação.

Art. 100 — É vedada a incorporação de quaisquer gratificações por funções dentzo ou fora do

gistymfl de ensino aos vencimentos e proventos de aposentadoria.

Art. 101— O professor lotado na zona rural poderá ser remanejado a pedido para a zona urbana,

ou vice-versa, a fri+érí*-» da Administração, após o estágio probatório e mediante surgimento de

vagas.

ÿrt. 102)— O professor poderá ser removido de mna unidade de ensino para outra, a pedido,

quando houver vacância ou por interesse da administração, quando houver comprovada

necessidade.

§ Io - ambos os casos, a parte interessada na remoção deve demonstrar objefivamente as

razões.
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§2°- Poderá haver a remoção por permuta, que consiste na troca de local de trabalho por dois
professores ocupantes de cargos da mesma área, após processado pedido por escrito de ambos os

interessados.

Art. 103 — Para assegurar a continuidade dos serviços de Educação,o Executivo Municipalpoderá
efetuar contratação de professor por tempo determinado, em razão de vagas abertas ou para

substituição do titular temporariamente afastado.

§ Io. A contratação a que se refere o caput deste artigo anterior somente poderá ocorrer quando
não for possível a convocação de professor efetivo paia trabalhar em regime suplementar,
devendo recair a contratação, sempre que possível, em professor aprovado em concurso público

que se encontrar na espera de vaga, obedecendo a ordem de classificação.

§ 2°. O professor concutsado que aceitar contrato nos termos deste artigo, não perderá o direito a

futuro aproveitamento de vaga obtida na classificação e nem sofrerá qualquer prejuízo na ordem

de classificação.

§ 3°. O professor contratado temporariamente estará sujeito, no que couber, ao disposto no

regime estatutário municipal, incluindo os mesmos direitos e deveres dos professores efetivos do

Magistério Municipal

Art 104 — O Poder Executivo poderá reajustar os vencimentos e demais vantagens do pessoaldo

Municipalde Ensino,dentro dos limites e parâmetros estabelecidos nestaLei

Art 105 — Os atuais professores integrantes do Quadro de Magistério Público Municipal serão

antomatif~atnf»r>tp enquadrados nas classes de "A"a (<E" e nos níveis de 01(um) a 07(sete), de

acordo com a formação e o tempo de serviço anterior, contando até 31(trintae um) de dezembro

de 2007(dois mile sete), na seguinte forma:

a) com05 (cinco) anos, enquadrado nonível01(um)- 5%(cinco por cento);

b) com10(dez) anos, será enquadrado nonível02(dois)- I0%(dez por cento);

c) com 15 (quinze) anos, será enquadrado no nível03(ttês)- I5%(quinzepor cento);

d) com20 (vinte) anos, será enquadrado no nível04(quatro)- 20%(vinte por cento);

e) com25 (vinte e cinco) anos, sem enquadrado nonível05(ánco)- 25%(vinte e cinco por cento);

f) com30 (txinta) anos, será enquadrado nonível06(seis)- 30%(trintapor cento);

g) com35 (trintae cinco) anos, sem enquadrado nonível07(sete) 35%(trinta e cinco por cento).
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§ Io - As promoções para classe superior serão efetuadas na medida em que os interessados forem

apresentando a documentação hábil

§ 2o - Serão enquadrados na classe A os professores com formação em nívelmédio com habilitação

para o Magistério, com formação em nível de estudos adicionais à habilitação para o Magistério de

ffiZAir* e çrtm formação em nívelde graduação emlicenciatura curta, concluídos até 23(vinte e

três) dedezembro de 1996,data da pubKcação daLein°.9394/96 (LDB).

§ 3o - O acréscimo de 5% (cinco por cento) em cada nível de progressão absorverá o

remanescente do «dfefomd por tempo de serviço, adquirido até 31(trinta e um) de dezembro de

2007(dois mile sete).

Art. 106— São declaradas extintas as vagas dos seguintes cargos:

a) Regente1— aquele cujo nívelde escolarização é o ensino fundamental incompleto;
b) Regente II— aquele cujo nívelde escolarização é o ensino fundamental completo;
c) Regente Hl — aquele cujo nível de escolarização é o nível médio sem habilitação em

Magistério.

Art 107 — Os portadores de cargos em extinção a que se referem os artigos anteriores serão

enquadrados neste estatuto depois de atendidos os requisitos no prazo máxima de oito anos da
publicação desta leL

Parágrafo Único — Expirado este prazo o servidor será aproveitado noutra função fora do quadro
de pessoal do Magistério Público Municipal ou, não aceitando ou não sendo possível, será
exonerado.

Art 108 -Ficam extintas para os serviços abrangidos por esta Leias gratificações anteriormente
integradas da remuneração mensal e não previstas neste texto legal, por estarem absorvidas pelas
vantagens decorrentes deste Plano de Carreira, Cargos e Remuneração.
Art 109-Esta leiserá implantada progressivamente a partir de abril até setembro de 2Q08(dois mil
eoito).

ParágrafoÚnico-Duranteoperíodo de implantação desta leié vedada a concessão de aumentos
que não decorram da presenteLeL
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All. HO-A do FUNDEB, de que trata o art 78, inciso V, terá reajuste de, mínimo,

17% (dezessete por cento) para a Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental e de

16% (dezesseis por cento) para a Educação Especiale séries finais do Ensino Fundamental, na data

da publicação do Decreto da Presidência da República, que regulamenta o custo aluno/ano,

retroativo a l°(piimeiro) de janeiro.

Art 111-O Executivo poderá conceder abono pata assegurar a aplicação mínima de 60% (sessenta

por cento) dos recursos do FUNDEB,prevista no artigo 22 da Lein°. 11.494/2007, ou para fazer

reposições, respeitando o limitecomgasto de pessoalnaLeideResponsabilidadeFiscal

112ÿ--ÿícagarantida ao professor sobre o vencimento basea gratificação de escolaridade de 5%

(cinco por cento) para os estudos adicionais ao Magistério e de 10% (dez por cento) para os cursos

de atualização, aperfeiçoamento oureciclagem que somem carga horária minima de 360 (trezentos e

sessenta) horas,apresentados até a aprovação da presenteLei.

Art 113 — Aplicam-se aos integrantes da Carreira do Magistério, naquilo que não se conflitar com

esta Lei,as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Coelho Neto/MA
e Legislação Complementar vigente.

Art 114— O docente acometido de doença profissionalno exercício do Magistério Público poderá
exercer outras atividades correlatas com o cargo de professor, na escola ou na Secretaria

Municipalde Educação,semprejuízos de sua remuneração.

As entidades representativas do Magistério terão direito à consignação, em folha de
pagamento, das contribuições e mensalidades respectivas, instituídas por decisão de assembleias
gerais da categoria, mediante prévia autorização do servidor associado.

Art 116-As despesas oriundas da aplicação da presente lei, compagamentos da remuneração dos
profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública municipal de
ensino, não poderão, em hipótese alguma, ser inferiores a 60% (sessenta por cento) e nem
superiores a 65% (sessenta e cinco por cento) dos recursos do FUNDEB.

Art 117 - Fica o Poder Executivo autorizado a baixar os atos regulamentares necessários à
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Art. 118 - EstaLdentrará emvigor na data de sua publicação tevogando-se todas as disposições
contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coelho Neto, no Estado do Maranhão, em 05 de abril de

CadosMagnoDuqueBaceJar
PrefeitoMunicipal

31



COELHO
/-ETC

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COELHO NETO

LEI N°480/2003.

Fixa vencimentos e gratificações do magistério
público municipal, jornada de trabalho e dá outras
providências

A PREFEITAMUNICIPALDECOELHO NETO:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte Lei:

TítuloI
DAREMUNERAÇÃO

Art Io - O vencimento-base do professor é de 240,00 (duzentos e
quarenta reais) pormês, independente da carga-horária.

Parágrafo único - No caso do valor do salário mínimo mensal
ultrapassar o vencimento-base, a diferença será paga sob a rubrica
"Complementação do salário mínimo".

Art 2o r Sem prejuízo das gratificações instituídas nos arts. 3o e 4o da
Lei n°421, de 20 de junho de 1997, que incidirão sobre o vencimento-base de
que trata o caput do art. Io desta lei, ficam asseguradas aos professores as
seguintes vantagens:

I- gratificação de incentivo no valor de R$ 196,00 (cento e noventa e
seis reais) aos que trabalham 40 (quarenta) horas semanais, na Educação
Infantil;

II- abono do FUNDEF no valor de R$ 196,00 (cento e noventa e seis
reais),aos que trabalham nas Ia a 4a séries do EnsinoFundamental;
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TTT — abono do FUNDEF no valor de RS 215,00 (duzentos e quinze
reais) aos que trabalham nas 5a a 8a séries do Ensino Fundamental.

Art 3o - O executivo poderá aumentar os valores dos abonos fixados
incisos IIe mdo artigo anterior, aos docentes em efetivo exercício em sala de
aula, para complementar a parcela anual mínima de 60% (sessenta por cento)
ou absorver eventuais ganhos financeiros proporcionados pelo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (FUNDEF), respeitado o limite com gasto de pessoal fixado na Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único - Os demais servidores do ensino fundamental e das
demais modalidades de ensino, inclusive docentes, receberão o abono dentro
das disponibilidades financeiras do Município.

Art 4o - O trabalho notumo dos servidores será remunerado com um
acréscimo de 20% (vinte por cento) do vencimento, salvo nos casos de
revezamento.

Título n
DA JORNADA DE TRABALHO

Art 5o - A jornada de trabalho dos professores será de 20 (vinte) horas
semanais para quem trabalha um turno, e de 40 (quarenta) horas semanais
para quem trabalha dois turnos, ambas incluídas as horas-atividades.

ri

§ 1° - O horário de trabalho dos demais servidores municipais não será
superior a 30 (trinta) horas semanais, salvo os casos especiais definidos pela
Administração, até o limite de 8 (oito) horas diárias e de 44 (quarenta e
quatro) horas semanais, facultada a compensação.

§ 2o - O horário e local de trabalho dos professores e demais
servidores serão determinados por ato da autoridade municipal competente, de
acordo com as conveniências e necessidades do sistema municipal de ensino,
de saúde, de vigilância e demais serviços.

oí?
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Título IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS EFINAIS

Art 6o - É assegurado aos servidores o direito à licença para
desempenho de mandato em associação de classe de âmbito municipal ou
sindicato representativo da categoria, registrado no órgão competente, contado o
período de licenciamento como de efétivo exercício, exceto para efeito de
promoção por merecimento.

Parágrafo único — A licença terá duração igual à do mandato, com
direito à percepção do vencimento, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição,
e por umaúnicavez, observados os seguintes limites:

I-para entidade com até 100 associados, um servidor;
II— para entidades com 101a200 associados, dois servidores;
m-para entidades com mais de 200 associados, três servidores.

Art 7o - A designação do Diretor Escolar poderá ser feita diretamente
por indicação do Executivo Municipal ou, a título experimental, por eleições ÿ
diretas em duas unidades, sendo uma escolhida pela entidade representativa da
classe dos professores e a outra pelo governo.

ÿ—_ÍArt 8o - Fica instituído o dia Io (primeiro) de maio como data-base ]
para os servidores municipais,a partir de 2004. y

/
Art 9o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com

efeitos a partir de abril de 2003 até a implantação-jdo plano de carreira e
remuneração do magistério público municipal dfs Coelho Neto, ressalvadas as
Epõtesesnão tratadas nanovalei.

Art 10- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão,
em 27 de maio de 2003.

MárciaBuzar de Jesus BacelarNunes
PrefeitaMunicipal
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