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Parágrafo 2° - As pessoas portadoras de
deficiência é assegurado o direito de
inscrição em concurso público para o quad
ro de Magistério, cujas atribuições sejam
compatíveis com atividade de sala de aula.
Art. ll o - A investidura em cargos de carreira
do Magistério de
provimento permanente, dar-se-á no nível da class
e correspondente.

Parágrafo único - O concurso Público será reali
zado de acordo
com o que exigir o edital de concurso.
Art. 12 - Exige-se corno qualificação mínima
para o exercício no
Quadro de Magistério, nos termos do artigo 62
da Lei 9.394/96:

I - Ensino médio completo, na modalidade norm
al, para o exercício docente na pré-escola e
nas quatro séries iniciais do ensino fundamental;
H - Ensino Superior completo, em curso de licen
ciatura, de graduação plena com habilitações
específicas em área própria, para docência nas série
s finais do ensino fundamental;
IH - Formação Superior em área correspondent
e e complementação nos termos da legislação
vigente, para docência em áreas específicas das
séries finais do ensino fundamental e do ensino
médio;
IV - O exercício das demais atividades do mag
istério, como direção ou administração escolar,
planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educacional, exige-se como qualificação
mínima, nos termos do artigo 64 da Lei 9.39
4/96 e das diretrizes fixadas pelo Conselho
Nacional de Educação em Pedagogia ou Pós- grad
uação na área .
V - Excepcionalmente, até que a Prefeitura Mun
icipal organize o processo de capacitação de
seus professores com os recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério,
ainda nos 4 (quatro) primeiros anos, será
admitido em caráter provisório, professor de sa
a ga séries do ensino fundamental que tenham
apenas Curso de adicionais na área específica ou
profissionais formados em Curso Normal.
TÍTULO IH
DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Art. 13 - Fica assegurado aos professores
do Quadro do
Magistério Municipal, a capacitação profission
al em cursos específicos incluindo a formação
em nível superior em instituições credenciadas,
bem como, em programas de aperfeiçoamento
em serv1ços.
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Parágrafo I o - A qualificação ocorr erá em cursos de forma
ção e de aperfeiçoamento,
todos em serviço, e contra tados pela Secretaria Municipal de
Educa ção para esta finalidade.
Parágrafo 2° - O poder Público Municipal poder á realizar
contra tos e convênios com
instituições públicas e privadas de ensino, para garantir a forma
ção dos professores e atender
ao disposto nos artigos 67 e 87 da Lei 9.394/96, de 20 de dezem
bro de 1996.
conta:

Parágrafo 3° - A implantação dos programas de capacitação
profissional levarão em

I - a prioridade em áreas carentes de professores;

n-

A situação funcional dos professores, de modo a dar priori
dade aos que terão maior
tempo de serviço a ser cumprido no sistema;

t

UI - Utilização de metodologias diversificadas , incluindo
as que empregam recursos da
educação a distància.

~~·.
TÍTU LO IV
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DA POSS E E DO EXER CÍCIO DO MAG ISTÉR IO
CAPÍ TULO I
DA APRO VAÇÃ O EM CONC URSO E POSS E
Art. 14 - Aprov ado em Concurso Público e convocado,
o
profes sor deverá aceitar as atribuições deveres e responsabilid
ades inerentes ao cargo público,
com o compromisso de bem servir, formalizada com assinatura
do termo de posse.

CAPÍ TULO II
DO ESTÁ GIO PROB ATÓR IO
Art. 15 - Ao entrar em exercício, o profissional do quadr
o de
Magistério nomeado para o cargo de provimento efetivo,
ficará sujeito a estágio probatório
pelo período de 02 (dois) anos, duran te o qual sua aptidã
o e capacidade serão objeto de
avaliação para o desempenho do cargo, observando os seguin
tes critérios:
I - assiduidade;
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disciplina;

UI- capacidade de iniciativa;
IV- participação;
V - produtividade em sala de aula;
Vl - responsabilidade.
Art. 16 - A avaliação do estágio probatório será realizada pela
Secretária Municipal de Educação e pela Direção das Escolas, que tàrão relatórios específicos
a respeito do desempenho do professor, conforme os critérios estabelecidos no artigo anterior.
Parágrafo 1o - De posse da informação, o Secretário Municipal de Educação emitirá
parecer concluindo a tàvor ou contra a confirmação do professor em estágio.

't

~

Parágrafo 2°-Se o parecer for contrário a permanência do professor, dar-se-á
conhecimento deste, para efeito de apresentação de defesa escrita, no prazo de lO (dez) dias.
\

'

'

"...

CAPÍTULO HI
DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Art. 17 - Serão observados os parâmetros abaixo para garantir
as condições mínimas de distribuição de alunos por classe e por série:
l - Pré - Escola ............................................................................ 25 alunos
H- De la a 4a séries ...................................................................... 35 alunos

III- De

sa a sa séries do ensino fundamental... ................................. .40 alunos

IV- Ensino Médio .......................................................................... .45 alunos
Parágrafo 1o - De acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, fica
estabelecida uma relação média de 25 alunos por professor no sistema Municipal de Ensino.
Art. 18 - A jornada de trabalho educacional será de 20 ou de 40
horas, de acordo com as seguintes detenninações:

A
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I - para professores de Pré - Escola até 4n série, de 20 ou 40 horas, acrescidas de mais 5
(cinco) horas em cada 20 horas, para planejamento, estudos e outras atividades educacionais
na escola;
TI - para professores de 5a a ga séries e do ensino médio, quando for o caso, de 20 horas com
o exercício de 15 horas em sala de aula e 05 (cinco) horas para planejamento, estudos e outras
atividades na escola.
Parágrafo 1° - As horas - atividades excedentes de 20 (vinte) e de 40 (quarenta) horas
serão pagas ao professor e estarão incluídas na tabela de remuneração do magistério.
Parágrafo 2° - As horas - atividades serão definidas como aquelas destinadas à
programação do trabalho didático, atendimento individual ao aluno, aperfeiçoamento
profissional e articulação com a comunidade.

}

Art. 19 - De acordo com a determinação do Conselho Nacional
de Educação, os professores em regência de classe, terão direito a 45 (quarenta e cinco) dias
de férias anuais distribuídos nos períodos de recesso de janeiro e de julho, fazendo jus os
demais integrantes do magistério a 30(trinta) dias por ano.
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CAPÍTULO IV
DO TEMPO DE SERVIÇO
Art. 20 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias, e
conforme determina o Regime Jurídico Único do Município.
Art. 21 - Além das ausências previstas em Lei, são consideradas
como efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;
U - exercício de cargo em comissão na escola, na Secretaria Municipal de Educação; ou
Conselho Municipal de Educação;
UI - participação em programa de capacitação profissional;
IV - licenças previstas em legislação específica.
Art. 22 - Mediante autorização do professor ou do especialista
em educação, poderá ser efetuado desconto de sua remuneração em favor de entidade sindical,
executada a contribuição sindical obrigatória prevista em seu estatuto.
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TÍTULO V
DOS VENCIMENTOS E DA REMUNERAÇÃO
CAPÍTULO I
DOS VENCIMENTOS
Art. 23 - O vencimento e a remuneração não serão objeto de
arresto, seqüestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de
decisão judicial.

CAPÍTULO li
DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

}
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Art. 24 - Além do vencimento poderão ser pagas ao professor e
ao especialista educacional as seguintes indenizações, auxílios, vantagens pecuniárias e
incentivos:
I -diárias;

II - gratificações

m- abono família;
IV- Incentivos de progressão por qualificação de trabalho.
Parágrafo Único -As gratificações, incentivos e os adicionais somente se incorporarão
ao vencimento nos casos previstos em Lei.
Art. 25 - Os professores do ensino fundamental que trabalham
em sala de aula no periodo noturno ou na zona rural farão jus a 10% (dez por cento) dos
vencimentos mensais.

Art. 26 - Os cargos em comissão de Direção, Vice - Diretor,
Secretário Escolar e Secretário do Conselho Municipal de Educação receberão urna
remuneração sobre os vencimentos salariais no percentual de l 0% (dez por cento).
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Art. 27 - O exercício do cargo
comissionado só assegurará
direitos ao servidor dur ant e o períod
o em que estiver exercendo o carg
o.

Art. 28 - Será concedida licença
para trat am ent o de saúde, a
pedido ou de oficio, com base em
perícia médica, sem prejuízo do ven
cimento a que faz jus.
Art. 29 - Será concedida lice
nça gestante às professoras ou
especialistas em educação por
120 (ce nto e vinte) dias consec
utivas, sem prejuízo do
vencimento.

Art. 30 É assegurado ao professor ou esp
ecialista do
magistério o direito a licença par
a o desempenho do mandato em
con
federação, federação
associação de classe de âmbito nac
ional ou sindicato representativo
da
cate
goria ou entidade
fiscalizadora da profissão, sem rem
uneração.
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Par ágr afo 1o - Somente pod erã o
ser licenciados os professores elei
tos por cargo de
dire tor na respectiva entidade.
TÍT UL O VI
DA PR OG RE SSÃ O FU NC ION AL
CA PÍT UL O I
DA PR OG RE SSÃ O HO RIZ ON TA
L
Art. 31 - Pro gre ssã o Horizonta
l é a passagem do servidor
público de um nível para out ro den
tro da mesma classe, observados
o tem po de serviço e a
avaliação de desempenho.

Parágrafo Io - Aplica-se a pro gre
ssã o horizontal aos professores
e especialistas da
edu caç ão do Qu adr o de Magistério
Municipal.
Parágrafo 2° - As referências de ven
cimento são constantes da tabela de
vencimentos.
Art. 32 - O profissional do Qu adr
o de Magistério Municipal terá
direito a pro gre ssã o horizontal des
de que satisfaça cumulativamente,
os seguintes requisitos:
I - a cada dois anos de tempo de
serviço;
U - ou, se houver obtido conceit
o favorável no processo de avaliaç
ão de desempenho no
cargo e classe que ocupe.
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Parágrafo lo - O tempo em que o servidor estiver afastado, por qualquer motivo, do
exercício do cargo de professor ou de especialista de educação não computará para o período
de que trata os incisos I e li, exceto quando estiver ocupando cargo de diretor, vice-diretor ou
secretário escolar.
Parágrafo 2° - A contagem de tempo para novo período sempre iniciada no dia seguinte
aquele que o professor ou especialista houver completado o período anterior.
Parágrafo 3° - Não fará jus à progressão horizontal o professor que houver sofrido, no
sentido formal, suspensão ou destituição de cargo em comissão.

CAPÍTULO Il
DA PROGRESSÃ O VERTICAL

Art. 33 - Progressão Vertical é a passagem do profissional do
Quadro do Magistério Municipal de uma classe a imediatamente superior do mesmo cargo que
ocupe.
Art. 34 - Para fazer jus à progressão vertical, o profissional de
educação deverá satisfazer cumulativamente os seguintes requisitos:
I - não ter sofrido punição disciplinar formal nos últimos 02 [dois] anos que antecederam a
progressão;
li - ter avançado em sua titulação profissional.
Art. 35 - Para mudar de cargo de professor de magistério para o
cargo de professor licenciado, o profissional do quadro de magistério terá que estar habilitado
em curso de graduação ou formação em serviço em instituições credenciadas.

Art. 36 -Na progressão vertical, o profissional de educação será
enquadrado na classe seguinte de seu cargo, assegurando-se-lhe acréscimo salarial de acordo
com a tabela de vencimentos.
TÍTULO VII
DA A V ALIAÇÃO DE DESEMPENH O
Art. 37 - A avaliação de desempenho é um instrumento legal e
educacional utilizado na avaliação do profissional do pessoal do Quadro de Magistério

....
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Municipal, no cumprimento de suas atividade
s funcionais, permitindo seu desenvolvime
nto na
carre1ras.

Art. 38 - Na avaliação de dese mpe nho serã
o adot ados modelos
específicos que aten derã o a natu reza das ativi
dades educacionais exercidas pelo profissio
nal de
educ ação , obse rvad as as seguintes caracterí
sticas essenciais:
I - Objetividade e adeq uaçã o dos proc
esso s e instrumentos de avaliação ao
cont eúdo
ocupacional do cargo;

li - Periodicidade;

IH- Contribuição do prof esso r ou do especialista
em educ ação a melhoria e a formação de um
padr ão de qualidade do ensino.
IV - Capacitação do avaliador;

~.

~'

V- Conhecimento pelo profissional de educ
ação dos objetivos da avaliação.
Art. 39 -o Proc esso de avaliação será reali
zado pela Secretaria
Municipal de Edu caçã o que formará uma com
issão específica para este fim.
Pará graf o Único - A avaliação de desempe
nho será regulamentada pela Secr etari a
Municipal de Edu caçã o ouvindo os especiali
stas da área.

TÍT ULO VIU
DAS DIS POS IÇÕ ES FIN AIS

Art. 40 - conforme as diretrizes fixadas pelo
Conselho Nacional
de Edu caçã o, não serão permitidas inco rpor
açõe s de quaisquer gratificações por função
dent ro
ou fora do sistema de ensino aos vencimen
tos e prov ento s de aposentadoria.
Art. 41 - Para todo s os efeitos previstos nest
a Lei e em Leis do
Município, os exames de sanidade fisica
e mental serão obrigatoriamente realizado
s por
médicos legalmente credenciados.
Art. 42 - É veda do ao profissional de educ ação
servir sob chefia
imediata de cônjuge ou pare nte de 2° (seg undo
) grau, salvo em cargo de livre escolha.
Art. 43 - É veda do exigir ates tado de ideo
logia com o condição
de poss e ou exercício profissional.

_...
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associação sindical.

Art. 44 - Fica assegurado aos professores
o direito à livre

Art. 45 - O direito de greve será exercido
nos termos e nos
limites definidos em Lei Federal.
Art. 46 - De acordo com as diretrizes
do Conselho Nacional
de Educação, a remuneração dos docentes port
adores de diplomas de licenciatura plena nunc
a
deve ultrapassar a 50% [cinqüenta por cento]
a que couber aos formados em nível médio.

TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

t

Art. 4 7 - Os professores concursados ou
efetivos atuando fora
das atividades do Quadro de Magistério Mun
icipal, deverão retornar à sala de aula, para
fazer
jus ao que determina a Lei.

Art. 48 - Os professores que não obtiverem
avaliação satisfatória
no processo de avaliação de desempenho
funcional receberão orientação profissional
da
Secretaria Municipal de Educação e deve
rão participar de novo processo de capa
citação
profissional.
Parágrafo único - O professor que obti
ver 04 [quatro] resultados consecutivos
negativos no processo de avaliação de dese
mpenho funcional, a critério da Secretari
a
Municipal de Educação poderá ser afastado
de suas funções.
Art. 49 - Os professores que optarem por
residir na zona rural
do município onde não haja professor form
ado, receberão urna gratificação de lO% [dez
por
cento], dos vencimentos regulares.

Parágrafo Único - Os professores manterão
a gratificação prevista no caput deste
artigo enquanto residir na zona rural.
Art. 50 - De acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Educação, o Profissio
nal do Quadro de Magistério poderá dedicar-s
e
exclusivamente ao cargo no Sistema de
Ensino, cabendo ao Pod er Público Mun
icipal
regulamentar a matéria.
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Art. 51- Co m a implantação do
fundo e a chegada dos recursos
financeiros, o Pod er Executivo
Municipal aprovará as tabelas
de vencimento e dará
conhecimento à Câmara Munic
ipal, ao Conselho de Acompan
hamento do Fundo e aos
Professores.
Art. 52 - O Chefe do Pod
er Executivo Municipal, fica
autorizado a regulamentar a presen
te Lei, no que couber.
Art. 53 - As despesas decorrent
es da aplicação da presente Lei
correrão à conta das verbas
previstas na implantação do
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fun
damental e de Valorização do Ma
gistério.

Art.54
A presente Lei entrará em vig
or na data de sua
publicação, revogadas as disposiçõ
es em contrário.

Formosa do Rio Preto, 03 de jan
eiro de 1998.
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