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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 0 1.597.62710001-34

LEI W . 042/f2fXY)

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2{)()Ç

Dispõe sobre o Plano de Carreira c Remunerolç~o dos
Profissionais do Magisttrio da EdllcaçAo Básica Pública do
Munidpio de Governador Edson Lobão - .vIA. em
observânda a Reso lução nO2. de 28 de maio de 2009. que
"FilCa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira c
Remunençllo dos Profissionais do Magistério da Educação
Básica Pública~, aos dislXlsitivos da Lei N" 1 L138. de 16 de
julho de 2008, e da Lei n" 11.494, de 20 de junho de 2007. c
dá outras providências.

o PREFEITO M UNICIPAL DE GOVERNADOR EDSOl\ LOBÃO, ESTADO DO
MARANHÃO.
Faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal aprovou e cu SiUlCiono a
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSiÇÕES PRELIM INARES
Art. 1" Esta Lei dispõe sobre o Plano cle Carreira e Remuneração dos Pro!lssion:lis do
Magistério da Ed, .... açllo Básica Pública do Município de Go\"emador Edson Lobão - MA
Arl. 2" O n:gime jurídico dos servidores do Plano de Carreira e RcrtllmeraçJo dos
ProfissiClnlli$ do Magistério da Educação Búica Pública do Município de Governador Edson
Lobão - MA é o Estatutário.
PlnígT"lfo únic(I. O disposto nesta u, i não se aplica aos contratados por tempo
delcmlÍ!UIdo, para Itender aos casos previstos no inciso IX do art. 37 da Constituição Fedual.
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Art. 3· O Plano de Carrei ra e Remuneraçao, de que t!'\lta CSIa Lei, tem como prillCípios
b,1siCQs a qualificaç!lo, a dedicação e a valorização dos profissionais da educaçiio básica.

assegurado aos seus integrantes, em observância aos princípios Constitucionais, Leis Nacionais e
a ResoIuç40 1'1" 2, de 28 de maio de 2009. que "Fixa as Diretrizes Nacionais paro. os PIMOS de
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da EducaçAo Básica Pública., em
conformidade com o anigo 6° da Lei N° t 1.738, de 16 de julho de 2008~:

•

1- ren1Ulleração condigna que assegure condições eo:.:oflÔmicas e sociais compalÍveis com
a dignidade, pcXuliaridade c imponârn:ia da profissão, permitindo efetiva dedicação à educação;
11 - estimulo à produti\idade e ao trabalho em sala de aula;
TIl - melhoria da quaJidadt" de cnsino e aprendizagem;
IV - ingresso excl usivamente por concurso público de provas e títulos;
V - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico
remunerado para C5Se fun, observadas as normas esta.lxlecidas nesta Lei;
V I - incenti vo e valoriUtÇ1ío da qualificação profissional ;
VII - valorização pelo conhecimento adquirido. pela competência. pelo empenho e pelo
desempenho;
VIII - evolução funcional baseada. na titulação ou habilitação. e Da avaliação de
desempenho;
LX - pcriodo reservado a e~tudos. planejamento e avaliação, h)Cluldo na. carga de
"""",,,

X - condições adequadas de uabalho.

•

Parágrafo único . A experiência docente é pré-requisito pard o exerdcio profissional de
quaisquer funçôes do magistério, que nào li de docência. observadas as normas e$tabdecidas
nesta Lei.
' CAP íTULO 11
DOS CONCE ITOS ADOTADOS
Art. 4· Nesta Lei são adoUdas as seguinte~ definiçõcs:
I - PL ANO J)[ CA RRE IRA - é instnunento de administração de recursos humanos
vol tado essencialmente para profissionalização, e que considera de forma especial algumas
variáveis essenciais ã sua finalidade. quais sejam, o desempenho do servidor DO exercicio de suas
atribuiçõcs. os programas de desenvolvimento de feÇursos humanos, a estrulwa de classes e o
sistema de =~raçlo;
U - C ARRE IRA - é o a~pamenlO d~ classes da mesma profi ssão ou atividade,
escalonadas segundo D. hierarq uia do serviço , para acesso privati\'o dos limiares que a integram:
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U1 - CARGO DE CARREI RA - é o quo: se escalona em classrs, para acesso privativo
de seus titulares, alé o da mais alta hierarquia profissional;
IV - CARGO PÚBLICO - conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades
cometido 00 servidor público, criado por lei com denorninaçao própria, em número ceno e

vencimento-bas.e cspedfico pago pelos cofres públicos;

•
•

V _ SERV IDOR PÚBLI CO - pessoa flSica legalmente investida em cargo público de
provimento efetivo ou de provimento em comissão;

VI - PROFISSIONAIS DO MAGISTtRJO DA ED UCAÇÁO BÁSICA I' ÚBLlCA silo aqueles que exercem mividades de docência ou as de suporte pedagógico direto 00 exercfcio

da docência. aí incluidas as de direção ou administração escolar, planejamento. inspeção.
wpervisâo, orientação educacional e coordenação pedagógica, confonne inciso 11, parágrafo
úniço, do an. 22 da Lei Feckral "e 11.494. de 20 de junho de 2007;
VU - DOCÊNC IA - é a atribuiçl10 fundamental do Professor. quc çompreendc
atividades de planejar e mini~trar aulas. orientar e avaliar a aprendizagem dos alunos. em
consonância com li. Proposta Pcdagó~ica da Es<:ola;
VIII - SUPORTE PEDAGOGICO - atividade exercida pelo Professor nas fWlÇÔts de
diretor de escola. diretor·adjWlto de eso::ola e coordenador pedagógico. observadas as normas
estabelecidas nesta Lei;
IX - ATIVIDADE DF. !\lAC:::ISTÉRJO - por atividade de magistério enLellde-sc o
exercicio da docência ou as de ~upone pedagógico direto 00 exercício da docência;
X - PROFESSOR - é o profissional da educação bás ica pública ocupante de çargo
públ ioo no exercido da dOl:ênçia:
XI _ FUNçõES DE CONFIANÇA - do as que desdnam-$C, obrigatoriamente. apenas
às atribuições de direção, cbefia e assessoramento, e que só podem ser exercidas por servidores
ocupantes de cargo efetl>'O, aí incluidas as de diretor de escola, diretoc·adjuDlo de escola e
coordenador pedagógico, observadas as nonuas estabel ecidas nesta Lei;
XII - F UNÇÕES DE r.1AC::: ISTÉRJO - são as exercidas por Professorcs e especialistas
em cduc:lÇ30 no desempenho de atividades educativa'), quando cxcn;idas em estabelecimento de
educação básica em seus níveis c modalidades, incluídas, além do exercício da doc~ncia, as de
direção de Wl idade escolar e as de coordenação e asses:soramento pedagógico, nos lermOS do § 2"
do art. 67 da Lei Federal n~ 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
XlII - EFETIVO EXERCíCIO - atuação detiva no desempenho das Atividades de
Magistério li. que se rcfere os incisos VI e IX deste artigo, obedeo:ndo ao previsto no inciso 111,
parágrafo único. do artigo 22 da Lei Federal n" 11.494, de 20 de junho de 2007;
XIV - QUADRO DE PF..5S0AL - é O oonjunto de cargO$ de carreira e funções d<'!
confiança;
XV - CLASSE _ é o agrupamento de cargos da mesma protis$llo e com idênticas
atribuições. responsabilidades e vencimemo-basc, e que oonstituem os degraus de acesso na
cam:ira;
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XVI - INTERSTíC IO - lapso de tempo e$tabekddo como o mínimo neçessário para
que o profIssional da educação básica se habilite à aferição de beneficios descri tos nesta Lei;
XVfI - PROMOÇÃO FUNCIONAL _ P""CI:pção, pelo Professor. de remuneração
~uperior ao que vinha recebendo, em decorrência de aplicaç!o, ao vc:ncimc:nto-base de seu cargo,
de ~c:nlua1 especifico, por nova tituJaç5I:J ou habiHbç§o, c: por avaliação de: desempenho,
observadas as normas estabelecidll5 nesta Lei c: em regulamento espe<:ifioo;

•

XVlII - PROGRESSÃO F UNCIONA L - é a passagem do profissional de um padrão de:
veneimc:nto-base para outro, imediatamente superior, dentro d:! faixa de vc:ncimentos-base da
classe de cargos a que penencc:, cumpridas as normas cQluidas nesta Lei e em regulamenlD
especifico;
XIX - VENClMENT0-8ASE - retribuição pecuniária fixada em lei pelo exercício de
cargo publico, correspondente: a fai)[3. c: ao padr:io de vencimento em que se encontre o

profissional;
X.X - REMUNERAÇÃO - \wor correspondente: ao \'('ncimcnto-base relativo à faixa e
ao padrão de \-encUnento em que se encontre o profissional, acrescido das vantagens pecuniárias
li que fizer jus;
XXI - PADRÃo DE VENCI MENTO-BASE - letr.l que identifica o vencimento
percebido pelo profissional dentro da faixa de vencimentos-base da classe que ocupa;
XXII - FAiXA DE VENCIMENTOS- OASE - escala de padrões de vencimentos
atribuídos a uma determinada classe;
ESTATUTO DOS SE RVlOO RES PÚB LI COS - é a nomm legal que
estabelece as relaçõc:s do servidor com a entidade estatal a que patcn<;e, definindo-lhe di rei tos,

xxm -

o brigações e responsabilidades.

•

cAPITULo m
00 PROVIi\lE/'IoTO DOS CARGOS
Os cargos do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionai5 do Magistério
da Educação Bási<;a. PUbli<;a do Munidpio de Governador Edson Lobão silo de provimento
e fetivo.
Art.

s~

Art. 6· São requisitos básicos par.! provimenlo de cargo público os constanteS no Regime
Juríd ico dos Servidores Públicos do Municí pio de Go\'Cmador Edson laMa.

Art. ,. Os cargos dc provimento efetivo do Plano de Carreira e RnnuncraçAo dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Municlpi o de Governador Edsoo
Lobão serão organizados em classes, observadas 11 escolaridade e 11 qualificoção profiss ional
exigi das. bem como a natull:"'.la e a comple:'(idade das atribu ições a serem desempenhadas por

seus ocupantes. na forma p<tvista nesta Lei.
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An . 8· Os cargos de

IUIt~

efetiva constantes do Anexo I, serão providos:

I - pelo enquadramento dos atuais servidores, conforme as normas estabelecidas no
Capitulo XXII!;
11 - por nomeação, prccedid:r. de concurso público de provas e títulos ;
U I - pelas demais formas previstas em lei.

•

A rt. 9" PIlI1l. provimento dos cargos efetivos serAo rigorosamente observados, além dos
básicos mencionados no Regime Jurídico dos &rvidores Públicos do Município de
Governador Ed!;on Lobão, os especificos indicados no A nexo I, desta I..ei, sob pena de ser o ato
requi~itO/l

de nomeação consi!krado nulo de: pleno direito, não gerando qualquer obrigação para o
MWlicípio nem qualquer direito para o beneficiário. al ém de acarretar responsabilidade a quem
lhe der causa.
An. 10. O provimento dos cargos integrantes do Anexo I será autorizado pelo Prefeito
Municipal mediante solicitação do tih.t!ar da Secretaria Municipal de Educação. desde qUI) haj a
vaga e dotaç1l.o orçamemária para atender as despesas dele de<:orrentes.

l'a rigr..ro único. Devemo constar dessa solicitação:
I - denominaçllo e \'cncimento-base da classe;
11 - quant itativo dos cargos 11. serem providos;
Dl - pra7.0 desejâvcl para provimento;
IV _justificali va para li. solicitação de provimento.

•

Ar1. 11. Os cargos da Parte Permanente do Plano de Carreira e de R eruUI1<!ração dos
do Magi stério da Educação Básica Pública do Municípi o de Governador Edson
Lobão, só podcrfto ser providos na forma previS(a neste Capitulo e no Regime JurídiCQ dos
Servidores Públicos do Município de Governador Edson Lobão.
Profissionai~

CAPITULO IV
00 CO NCURSO PÚB U CO

Arl. 12. O concurso públ ico de provas e tindos de que trata o inciso 11 do art. 8" 5C1i
realizado na conformidade do com:spondente edital eonvocalÓrio, observadas as normas
estabe lecida$ nesta Lei e no Regi mc Jurídico dos Servidores Públicos do Municípi o de
Governador Edson Lobão.

CAPíT ULO V
1)0 ESTÁGI O PROBATÓRIO
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Art . 13. Período de três anos de efetivo exercício nos cll1gos integrantes do Anexo I, no

qual a Administração, por meio de comissão especialmente constituída avalia, utilizando a
Aval iação Especial de Desempenho (AED), como coodição para aquisição da estabi lidade,
observadas as nonnas estabcledd:ls no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município
de Governador Edson Lobão elou em regulamento espcdfico _

•

C APiTULO V1

DO Q UADRO OOS PROFISSIONAIS 00 MA G ISTÉRJ O DA ED UCAÇÃO BÁS ICA
PÚB LICA DO MUN lc í PI O

Art. 14. Entende"5(: por pc5:iOO1 do Quadro dos Profissionai5 do Magistério da Educação
Básica Pública do Município de Governador Edson Úlbão, o conjunto de servidores que, nas
unidades escolares e demais órgãos da eStruMa da Secretaria M lIIlicipal de Educação, que
exercem atividades de docência ou exerce as funções de diretor de escola, diretor-adjunto de
escola e coordenador pedagógico e que, por sua condição funcional. está subordinado às nonnas
pedagógical> e aos regulamentos desta Lei.
An. 15. O Quadro dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do
Município é constituído por 3 (três) panes:
I - Pane Permanente. com os respectivos cargos/classes;
11 • Parte Suplementar, com os respectivos caT!:t09 cm extinção na vaeãncia;
111 - Parte Provisória - funções de confiança relacionadas no Anexo rv e regulamentadas
no Capítulo VII.

•

An. 16. A Parte PCrnlllI\enlc do Quadro dos Profissionais do Magistério da Educação
Básica PUblica do Município de Governador Edson Lobão é constituída pelos cargos constantes
do Anexo 1, os quais ser;io preenchidos., na medida das necessidades., por Professores habilitad05.
aprovados em ~"QneutSO público de provas e títulos .
§ 1°. A Parte Suplemenw ê a constante do Anexo 111.
§2°. São assegurados !lOS servidores ocupante~ destes cargos, até a vacãncia dos mesmos.
todos os direitos e beneficios estendidos !lOS demais servidores da Parte Pennancnte do Quadro
dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Município.
CA P iTULO VII
DAS FUNÇÕES DE C ONFIANÇ A
A n . 17. Os servidores que penencem 11 Pane Permanente e Suplemcntar do Quadro dos
Proti>sionais do Magistério da Educação Básica Publica do Município de Covernador Edson
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LoMo jXlderão 5U designados para cxerelClO de funçõcs de confiança de diretor de escola.
direlor-adj unl0 de esco la e çoordenador pedagógico,
PIIr.ígr:afo único. Na ausência, na unidade escolar ou na rede municipal de ensino. nessa
ord~m . de Professor está"el interessado e habilitado em exercer qualquer das funções de
confiança mencionadas no "caput" deste anigo, confomlc disposto no parágrafo único do art. 21
desta Lei, 5erá permitida a indicação de proressores em estágio probalÓrio.
•

Art. 18. Par.. efeito desta Lei, funçllo de confiança é a ~ição para qual não oonesponda
cargo, exercida mediWlle designação especifica, por servidor efetivo, com atribuições
temporárias de direção. chefia e asse5IiOramcnto.
§I o Nos temloS do inciso V do art. 37 da Constituiç.!o Federal. serão designados par.> o
exercicio de função de confiança, servidores do Quadro dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica Pública do Município de Governador Edson Lob&!, ocupantes de cargo efetivo.
mediante alO administrativo do Chefe do Poder Executivo.
§2° É vedada a acumulaç10 de mais de uma funçlo de confiança.
Ar!. 19. As funções de con fiança da Secretaria Municipal de Educação são as
relacionadas no Anexo IV.

P.r::ig.... fo único. As descrições de compo;:tfncias atribuídas aos ocupantes das funções
de confiança s10 as constantes do Anexo VI.

•

Art. 20. A designaç10 para ocupação dns ~õcs de confiança seli feita pelo Chefe do
Executivo, mediante proçtdimento de csoolha, a seguir discriminOOü:
I - Dintor de úefll. - indicado pelo Poder Executivo, após atendimento dos seguintcs
critérios:
comprovação de experiência mínima de 3 (três) anos na docência, na direçãoadjunta de escola ou na coordenação pedagógica, ininterruplO ou cumulativo;
b) apresentação dr currieulo ind icando as ações e projetos já desenvolvidos..
experiências no magistério e participação em cursos, scrninári~ e OUlroS e\~ntos
de interesse da Area educacional;

11)

11 - Diretor·Adjunto de ESC(l la - indicados pelo Poder Executivo. a(lÓll lltendimento dos
seguintes crilérios:
a) comprovação de experiênci3 mínima de ) (três) anos na
cumulativo;

7
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b) apresentação de cunicuJo indicando as ações o: projelOS j á desenvolvidos,
experiências no magistério e participação em cursos, !leminários e outros eventos
de interesse da ãrea educacional;
111 - Coordenador Pedagógico - indicados pelo Poder EX<x:ulivo, após atendimento dos
seguintes critérios:

•

a) comprovação de cxperiêneia mínima de 3 (três) anos na docência, interruplO ou
cumulativo;
b) a~ntação de curncu\o indicando as açõcs e projetos jã desenvolvidos,
c:<periêndas no magistêrio e partici~ om1 cursos, seminários e outros eventos
de inl"n:sse da área educacional:
CAPiTULO VIII
DA HABIUTAÇÃ O I)OS PROFISSIONAI S [)O MA GISTERJO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLIC A DO MUNICÍPIO
Art. 21. O u:crdcio da docência na carreira dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica Pública do Município de Governador Edson Lobão exige. como qua\ificaçiio
mínima:
1 - formação mínima em nivc:1 médio,POmpleto, na modalidade nonnal (magistério). paro.
atuar na edtl(:3çllo infantil;

•

11 - formação especifica de ensino superior, em curso de Licenciatura de Graduação
Pl ena em Pedagogia ou em Magistério Superior, para atuar na educação infantil;
lT1 - formllÇão espedfica de ensino superior. em curso de Licenciaturn de Graduação
Plena, com habilitação em Magistério Superior. em Pedagogia ou com habilitações
Espedficas em Árca Própria, para atuar nos cinco 3ll(,)Ii iniciais do ensino fundamental ;
IV - fprmll.çâo em níwl superior em curso de LiccociatUIll. de Grnduaç:'lo Plena, com
habilitações Especificas em Arca Própria, para atuar em. áreas especificas nos quatro anos
finais do ensino fundamental.
ra.nígrafo único. A formaç~ de profissionais de educaç30 p.:r.m o exerc icio das demais
atividades de suporte pedagógico, através das funções de confiança será feita em cursos de
graduaçllo em pedagogia ou cm nível de pós-graduaçào "lalo sensu~, gamntida, nesla formaçllo,
a ba~ comum nacional. conforme dispõe no artigo 64, rn. Lei Federnl n.. 9.394196.
CAPíTULQIX
DA EVOL UÇÃO FUNC IONAL
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Sl!:çÃO I
DA PROMoÇÃO H INCTONAL

•

Art. 22. As Promoçõcs funcionais é a percepção, pelo Professor. de remuncraç:ão
superior ao que vinha recebendo. em decon&u::ia da aplicaçllo, ao venci.meolo-basc de ~u cargo,
de percentual especifico. estabelecido nesta Lei , quando da obtenção de nova tirul aç.ão ou
habilitação e de resultados positivos em sua avaliação de desempenho, nos lermos do inciso IV
do art. 67 da Lei Federal nG 9.394, de 20 de dezembro de 1996 c Diretrizes N~ionai:; Resoluç!o nO2, de 28 de maio de 2009. observadas as normas estabelecidas desta Seção e em
regulamento especifico.
Art. 23. As promoções funcionais se processamo 1 (uma) ,"a ao ano, após a 3valiaçlo de
desempt:nho, toda vez que houver candidato q1.lC' preencha todos os requisitos estabelecidos no
8ft. 24 desta Lei .

Par:iigMlfo úoic(l. Preenchidos os requisitos definidos, o servidor de"crá requerer 11
promoç!l.o funcional junto à Secretaria Municipal de Educação juntando, para tantos. oS
doeumelllos !IOCCssários.

Art. 24. Pano f<UCT jus il promoção funeiolUll. os servidores do Quadro dos Profissionais
do Magistério da Educaçllo Básica Pública do Município de Governador Edson Lobão de"erào
ser cstávei$ e cumulativamente:

•

, - obter, na média do resultado dai; duas ultimas avaliações, pelo menos 70% (setenta
po:w cento) da soma tota! dos pontos atribuidos aos fatores de avaliaçll.o. no Formulârio de
Avaliação de Desempenho Funcional;
11 - obter, em instituições credenciadas pelo Ministério da Educaçlio e <:m entidade
reçonhecida pela Secretaria Municipal de Educação. as titulações ou habilitaçõcs ~pecificadas
no art. 25;
111 . cumprir o interstício mirlimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício entre uma
promoção funcional e OUIra;
Pani graro unico. Seni criada uma Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação
de Desempenho que irá, entre outras atribuições, apreciar os certificados referentes às titulações
ou habilitações referidas neste artigo, para fins de validação e aprovaçoo.
Art. 25. Preenchidos os requisitO'! estabelecidos no an. 24, o profissio!1al que possuir.
independentemente de sua ârca de atuação, de acordo com ~te Plano, as titulações ou
habi litações adiante relacionadas fará jus aos seguimes percentuais calculados sobre o
vencimento-base de seu cargo:
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•

I - .5 *;. (einco por ttnto) - cursos de aperfeiçoamento. de extensão, capacitação <!/ou
cwso seqüencial, estritamente lig!idos it Educação ou à área <le atuação 1'1 0 docente, qw:: somem
180 horas, com 40 horas mínimas cada certificado;
11 - 10 'Y. (dez por cento) - cursos de aperfeiçoamento. de eKlensão . capacitação e/ou
çurso seqikncial, estritamente ligados 11 Educação ou à área de atuação do docente, que somem
360 horas. com 40 hQI'aS mrnimas cada cc"i licado;
...
. lU - 15 -.r. (quin7..e por cento) - um curso de pós-graduação "laia sensu" com duração
igual ou superior a 360 (trezentas e sessenta) horas em áreas estritamente ligadM ã EducaÇão ou
à área de a~30 do docente;
IV - 20 '"I. (vinte por cento) - wn curso de pó~~graduaçao "~'Irjcto sensu" (mestr.«lo) em
áreas estritamente ligadas à Educação ou à!\rea de atuaçao do docente.
v - 25 ";' (vinte e cinoo por cento) _ doutorado em área estritamente ligada à F.duc.:\ção
ou ia área de atuaç.ào do docente.
§ I O, A pett:eWdo tl~ qUi!lquer dos pereçmuais estabelecidos neste artigo não dá, ao
Professor. o direito de atuar em área diferente daquela para a qual foi concursado.

§ 2' . Os cursos mencionados neste artigo somente poderllo ser C1,lnsiderndos uma Unica
vez para efeito de promoção funcionai, independente do prnzo em que os ccnifteados relativos
IIOS mesmos tiverem sido expedidos.
A rt. 26. No caso do Professor possuir. independentemente de sua área de atuação, mais
de wna ti rulação ou habilitaç!io, deven!. optar pela maior, vedada a acumulação. '

•

Art. 27. O comprovante de eur.;o que habililll o Professor a receber qualquer dos
percentuais a que se referem os incisos
IV e V do art. 25 desta Lei é Q diplQma expedido pela
instituiçoo formadora.. registrado na ronna da legislação em vigQr ()tl por documento que o
substinm e, par:a o percentual a que se refere o inciso I e 11 do referido artigo, ~ o certificado de
curso proporcionado por entidade reC1,lnhecida pela Secretaria Munieip;ll de Educação.

m.

A rt. 28. Caso não aleance o grau llÚniIllQ de desempenho, mesmo que preenchido o
requisito de titulaçAo ou habilitação, O Professor pennanccerá na situação em que se enCQntra
de"endo, novamente, cumprir ÍlIte~tício de 2 (dois) anos de efetivo exercício. para efeito de
nova apuração de merecimento.
SEÇÃ O 11
DA PROG RESS ÃO FUN'CIQNAL

A rt. 29. Progressão funcional é a passagem do servidor de um padrlo de ,-encimentopara outro, imediammen te superior, dentro da faixa de venci mentos-base da classe de
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cargos a que pertence, cumpridllS as normas desta Seção c de regulamento especifico, conforme

os AnCl<OS TI e OI.
Art. 30. Para fazer jus à progressão funcional , os ser\'idores do Quadro dos Profissionais
do Magistério da Educação Básica Pública do Munkipio de Governador Edson Lob30 devemo

ser estáveis e cUUlulativameme:

•

I - obter, li cada pcriodo de 2 (dois) anos. na média do resultado das duas últimas
avalillÇÕC$. pelo menos 70% (setenta por cento) da SQma total dos pontos atribuídos aos fatores
de avaliaç~o, no Formulário de Avaliaç30 de Desempenho FUDI:ioual; e
11 - cumprir o interstício mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício entre uma
progressão fiII'1cional e outra..
Ar1. 3 1. Atendido ao que dispõe a Lei Complementar n,o 10 1, de 4 de maio de 2000,
sendo verificada a ausência de recursos frnanceiros indispeTl5ávcis par.iI a concessão da
progressão funcional a todos os servidores que 11. ela tiverem direito lerá preferência. 1\0 caso de
empate no resultado da avaliação de desempenho, o servidor ql.>e contar CQm maior tempo de
serviço pUblico no Município, caso pe~ista o empate, ao servido r de mais idade.

Pa nigra ro ún iC1l. Ocorrendo a hipótese mencionada no "r;apul"" deste artigo, os recursos
financeiros deverão s.er incluídos no orçnmento municipal subseq(lente.

•

Art. 32. Atendendo ao que dispõe a Lei Complementar n.o 101. de 4 de maio de 2000, o
servidor. que tiver cumprido os ~uisitos estabelecidos nesta Lei, passará aUlomaticamente para
o padrUo de vencimento-base seguinte, após o que terá inicio nova CQntagcm de tempo e registro
de OCQfrências.

Par.igraro úniro. Enquanto não esgotarem as progre~ de todos os que tiverem direito
e que não puderam ser promovidos por fuha de I"CCUTSo orçamentário ou por força de disposições
legais restri tivas. na forma do capul deste artigo, não pode-rá ser efetuado novo processo de
progressão funcional.
Art. 33. Caso nlW alcance O grau mínimo de desempenho, o Professor permanecerá na
situação em que se encontra devendo, novamente, curoprir interstício de 2 (dois) anos de efeli,'o
e.'l:ercicio, para efeito de nova apurnçllo de merecimenlo.

CAPÍ T ULO X
DA AVALlA ÇAO DE DESEMPENHO
Art. 34. A avaliação de desempenho, feita de forma permnocnle e apurada em
Formulário de Avaliação de ~mpcnho Funcional, seri analiS3da e coorden.:kIa pela Comissão
de Coordenação do,Processo de Avaliação de De~mpenho dos Profissionais do Magisttrio da
11
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Educação Básica Pública do Município de Governador Edson Lobão, observadas a.s normas
estabelecidas em regulamento especifico.

CAPiTULO XI
DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE AVA LIAÇÃO DE
DESEMPEl\110

•

Art. 35. Será constituída Comi$Sllo de Coordenação do Processo de A vaJ~ de
Desempenho dos Profissionais do Magistério dOi &hx:açào Básica Pública do Munid pio de
Governado r EdSOfl Lobão, composta por 5 (cinco) IIlWJbros, designados mediante Portaria do
Executi vo, conforme regulamentação especifica.

CA PíTULO XII
DA JORNADA IlE TRABALHO

Art. 36. As jornadas de trabalho dos integrantes da Parte Permanente e Suplementar do
Quadro dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Município são as
$qIuinles:
1- Educação Infantil:

•

li) 40 horas semanais sendo 32 boras de tIabalbo em gala de aula com alunos c. 8 horasatividade destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático. à colaboraçao com
a administração da escola, às rcuniOc:s pedagógicas, a articulação com a com unidade c
ao aperfeiçoamento profissional, que devcm ser oksenvo lvidas na c5(:ola, de acordo
com a proposta pedagógica de cada e5(:o[&c/ou regulamentação específica;

11 - Ensino FundamenLaI:

a) 1° ao ? ano: 40 horas semanais sendo 32 horas de trabalho em sala de aula com
alunos C, 8 horas-atividade destinadas ã p~ão e avaliação do trabalho didálico, a
colaboração com a adminisuaç50 da escola, às reuniões pedagógicas. !li articulação
com a comunidade e ao aperfeiçoamerllo profissional, que devem ser desenvolvidas
na escola, de acordo com a proposta pedagógica de cada escola eJou regulamentação
espeçífica;
b) 6° ao 9" ano: 40 horas semnn:lis scndo 32 horas de trabalho em salll de aula com
al unos c, 8 horas-atividade destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático , à
colaboração cOm a adm in istração da esco la, às reuniões pedagógica;;, li articulação
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com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, que devem ser desenvolvidas
na escola, de acordo com a proposta pedagógica de cada escola e/ou regulamentação
específica;
Art. 37. As horas-atividade de que trata o art. 36 serão registradas como falta ao trdbalho.
no caso de ausência do Professor.

•

Art. 38. O Professor cumprir.!. ifltegralmcnte a jornada s.cmanal de trabalho, inclusive em
mais de uma unidade educacional se neccssârio.

Art. 39. A jomad:l de trabalho dos ocupantes de funções de confiança do Quadro dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Munic ípio de Governador Edson
Lobão ~ fixada em 40 horas semanas.

CAPÍT ULO Xlii
DO VENC fMEI\TO-BASE li: DA REMUNERAÇÃO

Art. 40. VCDcimento-base é a ~tribuição pecuniária pelo exercicio de cargo púb lico. com
valor fixado em lei, com reajustes periódicos que Lhe preservem o poder aquisitivo, sendo
vedad<l sua vinculação ou cquiparaçao para qualquer fim , ressalvado o disposto no inciso XIlI do
art . 37 da Constituição Federal.

•

°

Art. 41.
Remuneração é
vencimento-base dQ cargo, acrescido das vantagens
pecuniárias a qrn: fizer jus. com nolllUlS estabelecidas em lei .
Art, 42. O vencimento-base dos servidores do Quadro dos Profissionais do Magistério da
Educaçao Básica Públ ica do Município de Governador Edson Lobão. somente poderá ser fixado
ou alterado por lei observado a iniciativa do Poder Executivo. assegurada a revisllo geral anual,
sempre na mesma data e sem disúnção de índices.
§ Io. Para cum primento do disposto no kcaput" deste artigo, será OOII$iderado o mês de
abril , a <laIa-base para realização da revisão anual, de modo li preservar o poder aquisitivo dos
educadores, nOS tennos do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.
§2<>. O vencimento-base dos cargos públicos é irredutível, ressalvado o disposto 1\0 inciso
XV do ano 37 da Constituição Federal.

§ 3°. Ã classe de Professor oorTCSpondcrÍI wna faixa específica dc \·endmcntos-base.
composta de 10 (dez) p.:adr6es cada, oonfonne Anexos J[ c Il l. desta Lei.
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CAl'trULO XIV
DAS GRATIFICAÇÕES

•

A rt. 43. Para efeito desta Lei. gralificaçAo é a vantagem ptCUfliária, de caráter transitório.
acessória c ad icional ao vcncimenlo-basc do servidor efetivo do Quadro dos Profissionais do
Magi su;rio da Educação Básica Pública do Município de Govemador Edson Lobão. concedida
:lO servidor pelo exercício em detenninada zona ou local, para atuar nas unidades escolares da

Secretaria Municipal de Educação .
Art. 44. Ao servidor efetivo do Quadro dos I'rofissionais do Magistcrio da Educação
Básica Pública do Município de Governador Edson Lob3o. enquanto permanecer IIo!sta situação.
siío devidas as G ratificações pelo eJ<ercicio oa Zona Rural. prevista no Anexo IV.

CAPíTULO XV
OOS ADICIONAI S

Ar!. 45. Para efeito desta Lei. adicional e a vantagem concedida ao servidor do Quadro
dos Profissionais do Magistério da Educaç!io Bãsica Pública do MlInicipio de Governador Edson
Lobão, em face da natureza pecul iar das funções que destinam-se. obrigatori amente, apenas às
atribu.ições de direção, chefia e assessoramento, e que só podem ser eJ<erc idas por servidores
ocupanteS de cargo efetivo.

•

Art. 46. Ao servidor efetivo do Quadro dos Profissionais do Magisterio da EducaçAo
Básica Públic.!l do Município de Governador Edson Lobilo, enquanto pcnnanecer em funçõcs de
confillnÇa são devidos os adicionais pre\i51OS no Alle:'to IV .

CAPITULO XVI
DO A UXÍLIO-ALIMENTA ÇÃO
Art. 47. O Poder Executi~'O disporá sobre a concess·;o meosal do auxílio-alirnclllaçAo
por dia Inlbalhado, aos servidores do Quadro dos Profissionais do Magi stério da Educação
Básica PUblica do Município de Governador Edson Lobllo.
§1°, A concessão do 3uxílio-alimentação sem feita em pecúnia c terá caráter
indenizatório.
§2° . O au,'I;ilio-a1imentação não será incorporado ao vencimento, remuneração ou
provento.
§3°. O auxilio-aJimentaç1lo destina-se a subsi diar
sendo·lhe pago diretamente.
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Art. 48. Ao Chefe do Poder Executivo caberá fixar o valor mensal do auxilioalimentaÇão, através de decreto, SJempre CQflSiderando-se a variação dos preços dos gêneros de
primeira necessidade. bem como 11 disponibilidad~ do erário.
Art. 49. O Chefe do Poder Executivo expedirá noonas para aplicação deste Capitulo. em
regulamento especifico.

•

CAPÍTULO XVII
00 A u xiLIO PARA CURSO DE GRAD UAÇÃO
An. 50. O Poder Executi vo disporá sobre a concessão do auxilio para curso de
graduação, aos servidores do Quadro dos Profissionais do Magistério da Educação Bâsica
Pública do Município de Governador Edson lAMa.
§to. A concessão do RUX!1iO para curso de graduação será feita em pecúnia e terá caráter
ind,,"i2aIório.
§2°. O auxil io para curso de graduação Mo será incorporado ao vencimento. remuneração
ou provento.

§3°, O auxílio para cun;o de graduação destina-se a subsidiar as despesas com a formação
do servidor. scndo-lhe pago diretamente, apenas a uma única graduação, vedada acumulação.
An. 5 1. Ao Chefe do Poder Execlltivo caberá fixar o valor do aw<Ílio paro CUI'$O de
graduação. atravEs de decreto. sempre eonsiderando-se a disponibi lidade do erário_

•

An. 52. O Chefe do Poder Exccutivo expedirá normas para aplicação destc Capitulo, em
regulamento específlco_

CAPÍT ULO xvm
DAS FÉRIAS
An. 53. Aos Professores em exercício dc reg~ocia de elasse. ficam assegur.KIos 30
(trinta) dias consecutivos de férias e 15 (quinze) dias de recesso, de acordo com o c:J.Iendârio
escolar.
§IO. No período de recesso, poderá haver convocação pare participação em cursos.
congressos ou simpósios, ocasi$O em que se respeitará a jornada e o tumo de trabalho do
Professor, bem assim par1I cumprimento do que dispk o iociso I do artigo 24 da Lei Federal n.·
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LO B). se necessârio.

lS
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§2°. Os integrantes de funções de con fiança terão dirt'ito a 30 (trinta) dias de férias, que
poderão ser goVldas em dois pcriodos, sem ~uizo das atividades escolares e em atendimento
110 que dispuser a &crdaria Municipal de Educação.

•

Art. 54. Os profissionais de educação poderão ser afastados de seus cargos. mediante
autorizaç30 do Chefe do Executivo, por tempo determinado. para prover Cargos em Comisslo ou
Função de Confiança, ou, ainda, de acordo com a legislação vigente.
CAPíTULO XIX
DA MOVll\tENT AÇÃO DE PF..ssOAL
SEÇÃO I
DA LOTAÇÃO

An. 55. Os servidoR:s efetivos do Quadro dos Profissionais do Magistério da Educaç>lo
Bãsica Pública do Município de Governador Edson Lobào, !lO ato de sua posse e início do
cxerdcio. tcrilo direito de escolha da Unidade Escolar de sua lotação. na qual excrccrlo suas
funções. sempre observada li ordem de clas.sificação no respoclivo COTlCUI"SO público para efeito
da es<:olha.

Parágrafo único.
Os senidores efetivos que, :após escolha da unidade Escolar de
IOlação, não cO!\Seguirem completar sua jornada de trabalho, deverão completá-la cm outra
unidade., considerando como W1idadc de Jo~o, aque la em que o servidor exercer um maior
número de aulas..

•

Art. S6. A lotaç!o das unidades csrolares será estabelecida anualmentc, por ponaria do
titular da Secretaria MW1icipal de &1ucaçlk1.
An. 57. Cabem ao lilular da Secrdaria Municipal de Educação baixar normas
complemen~ para o procedimento de distribuição da força de trabalho do Quadro dos
Profissionais óo Magistério da Educaçào Básica Pública do Municipio de GO\'emador Edson

Lobão .

SEÇÃO 11
00 SERVJDOR EM SITUAÇÃO EXCEDENTE
Art.58. Fica carac terizada a excedêneia do Professor quando na SI..L:! Unidtulc ESI;olar de
lobção ocorrerem as seguintes hipóteses:
I • inexistência dc classe relativa à sua área de atu&Çlio;
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11 - insuficiência de aulas para compor o bloco de seu componente curricular, ou afi m,
paro as quais esteja legalmente habilitado.
Art. 59. Ocorrendo a exccdência do Professor. será o mesmo encaminhado 11 Secrelaria
Municipal que lhe atribuíra:

•

1- classe ou vaga de ti tular em impedimento legal;

11 - aulas de seu componente curricular ou de componente afim, para as quais esteja
legalmente I1:IbiJitado c cm unidades de ensi no que tenham déficit de profissionais.
§ IO. Para atendimento do que dispõe o presente artigo,
EducaçAo incluirá as vagas mencionadas

!\OS

D.

Secretaria Municipal de

inc isos no OODCIU'SO de remoç!o. do qual dc\'er;lo
escol~ndo de

panicipar os servidores excedentes. juntamente com os interessados inscritos.
acordo com a ordem de classificação obtida.

§2°. Q uando do retomo do servidor às funções próprias do cargo de que é titul ar, cessarão
OS efei tos da excedência.
Art. 60. São atribuições do servidor excedente, enquanto padunu esta situaçilo:

•

I _ panicipar do proc..ssQ de planejamento, exccução c avali aç ão das atividades escolares;
11 - aruru: nas ati vidades de apoio curricular.
111 - pan icipar do processo de avali ação. adaptação e ~uperaçAo de alunos de
aproveitamento insuficiente;
IV _ colaborar no processo de integração escola·comunidade;
V . exel'C(:r roda substituição de cargos da classe a que penence, que lh e for atribuída; e
VI - demais atribuiçôcs inerentes lo função docente.
§ I O. O servidor excedente devná cumprir o calendário CSCOhlT da Secretaria Municipal de
Educação excrcendo a jornada de trabalho na qual está irduído, no oorãrio nonnal das
atividades escolares, no turno de classificação de seu cargo.
§2". Poderá ser cumprido. pelo servidor excedente . com a devida an uConc ia da Sccllltaria
Municipal de Edllcaçlo. horário de trabalho difCOlnte daquele que excrceria se estivesse no
exercido pleno de seu cargo.
§3°. O tempo em que o servidor pennanecer como excedente. será considcrado de efetivo
exercício do cargo ori ginal, conservando lodos os seus direitos e vantagens.
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SEÇÃO 111
DA REMOÇÃO
A rt. 6 1. Remoção é

movirncluação 00 ocupante de cargo do Quadro dos I'rofissiorull$
do Magistério da Educaç50 Básica Publica do Municipio de Governador- Edsoll LobIo. de umlI
para outra unidade de ensioo ou unidade o~anizocional da S<::cretaria Municipal de Educação,
cumpridas a.!i normas con tidas nesta Lei e em regulamento específico.

•

li

§ Io. Dar-se-iÍ a remoção :
1 - -ex o ffieio",no inlcrcssc da Administrnç:lo;
U - 11 pedido, atendida a conveniência do serviço e obscn 'ada a data da últi ma remoção.

§2°. A remoção será !ldmissível Dqualquer período. conforme a necessidade da Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 62. O concurso de remoç/io deverá sempr!: pre<:edcr ao de ingresso para provimento
(concurso público) de cargos correspondentes.
Art. 63. Os cri tcrios de pontuação paTa classificação dos candidatos à remoção, serão
esUbelcddos no edilal respc:çtivo, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, atendidos os

seguintes critohios mlnimos:
I • tempo de serviço público

•

na rede municipal de ellSino de Governador Edson Lobão -

MA"•
11· titulos de formação e capacitação profissional, sendo:
11) pós.graduaçAQ, mestrado e d.outOlado na área de educaç50:
b) licenciatura na árca de educação não exigida para ~xercicio do cargo de
provimento/ingresso;
c) cursos reqQcnci ai s, de aperfei'iQan>enIO, espcc ial i7.açOO. de Cl<tensão ou capacitação
na área de edllcação.

111 - participações em comissões, fórurr; ou organização de eumos de aprimoramento
pedagógico;
... ulÓgrafo uu 'cu - Haverá desconto na pomuação do profi$sional de educaç1lo qu.o:
apresenlar faltas c afastamentos, exceto 0$ previslo$ na Constituição Federal.

Art, 64, A fim dc não prejudicar o desenvolvirnenlQ dos trabalhos escolares. os

removidos deverão assumir suas atividades docentes no inicio dc cada ano lctivo.
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Art. 65. O profissional readaptado. com laudo medico por tem po indeterminado, poderiI
pcrtml/'le\:er em sua unidade de lotação, prestando serviços comp:ufveis com sua capacidade
fisica ou psíquica, devendo a sua valia ser indu ída nos concursos de remoçilo c ingrt'sSQ
(cor>CUI'SO público). não sendo perm itida sua participaç40 no concurso de remoção.

CAPÍTULO XX
DA LIC ENÇA SABÁTICA

•

Art. 66. A licença sabática, com duração de até 6 (seis) meses., será concWida aos
Profissionais do Magistério da Ed ucação Básica Pública do Município de Governador Edson
LoMo. a cada 7 (sete) arooo de cfai vo exercicio, no limite de ] (três). assegurada percepção de
remu ....-mção integrol. CQm 8 tinalidade de realização de estudos e aprimoramento profissional,
nos lermos das Diretrizes Nacionai s - Resolução nO2. de 28 de mnio de 2009. observadas llS
normas cstabdeddas nesta Lei.
Parágrafo ún ico - Serão C()Illputados parti a integralização do período aquisitivo do
direito da licença sabátita, apenas os dias de efetivo ex~icio, t xduidos os casos de faltas não
justifkadas, licenças paru tratar de interesses particulares e de suspensões do Profissional.

Art. 67. O requerimento da licença sabática.. acompanhado da docwnentação
comprobatória que fundamenta o pedido, será dirigido ao Secretário(a) Munici pal de &!"caçllo.

•

Ar1. 68. A concessão da licença sabático dar-se-á em função da imponância e: da
correlação da atividade a sc:r desen volvida no que se refere ao aprimorame nto das atividades do
Profi ssional .

Art. 69. A concessão da licença sabátic:a ficará conditionada à possibi lidade da
Secretaria Municipal de Educação assumir integralmente: a carga letiva do Professor, por tempo
dc:tc:rminado coincidente: com o da ausência do Professor licenciado.
Art. 70. Ao final da licença sabática. o Professo r apres.::nlará à Secretaria Municipal de
Educação, rc:1atório cireunstantiado das atividades desenvolvi das, com indicaçllo dos resultados
obtidos.
Par:igrafo únieo _ No caso de não cumprimento do disposto no ~caput" deste: artigo, o
Profissional deverá. ressarcir aos co fres públicos os valores referentes às remunerações
perce:bidas durante o período de liccnd!U11ento.

CAPÍTUWXXI
DOS OIRF. ITOS
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Art. 71. Além dos direitos previstos em L.ei Municipal, que dispõe sobre Regime Jurídico
dos Servi dol'l:s Públicos do Município de Governador Edson LoNlo. constituem direitos dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica Públ ica do Município de Governador Edson

Lobão:
I - ter acesso a informações educacionais. bibliografia, material didático e oulro'J
instrumentos, bem como contar com ILSStSSOria pedagógica que au."il ie e estimule a melhocia de

•

seu desempenho profissiona1 e a ampliação de seus conbeçimentos;
li - ter assegurada n oportun idade de frcqticntar cursos de formaçao, atualização e
especialização profi ssi onal dt=le que não represente redução da jornada ou prejuízo dos dias

letivos;
111 - dispor, no ambiente de trabalho, de instalações e material técnico-ped.ag6gico,

suficientes e adequado~, para exercer com efic iência e eficácia

•

sua~

funções;

IV - igualdade de tratamento no plano administrativo-pcdagógico, independentemente do
vínculo funcional;
V - participação como integrante do Conselho de Escola em estudos e deliberações que
se refiram 00 Proo.::csso Educacional ;
VI - receber ranuneração de ocordo com o d isposw nesta Lei;
VU - participar do processo de planejamento. execução e avaliação das ati vidades.. bem
como dos Conscllios de Escola e outros colegiados:
V IU - ter liberdade de expressilo, manifestação e organizaç&o, cm todo:s 0$ níveis,
especialmente na Unidade Escolar;
lX - reunir-se na Unidade Esco lar, para tralar de assunlos de interesse da categoria e da
educaçllo em geral. sem prejuízo das atividades escolares;
X - lI., acesso à formação sistemáti ca e permanente através da Secretaria Municipal de
Educação ou outras instituições e órgllos oficiais;
XI - receber auxilio para a publicação de trabalho e livros didáticos ou técnico
científicos. quando solicitado e aprovado pela Secretaria Municipal dc Edueaçllo:
XII - receber, através dos SCfViços espec ializados de educação. Assistência ao exercício
profissional;

CA PITULO XXII
DOS DEVERES
ArC. 72. Além dos deveres previstos em Lei Municipal. que dispõe sobre Regi me Juridico

dos Servidores Públicos do Municipio de Governador Edson Lobão, eonstiruem de\'çres dos
Profiss ionais do Magistcrio da EduclIÇão Básica Pública do Municipio de Governador Edson
Lobão:
1- conhecer e respeitar as

lei~;
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•
•

11 - preservar os pnncipios, os idt".lis c fins da Educação brdSilcira, através de seu
desempenho profissional;
UI - empenhar-se em prol do dest:nvolvimcnto do aluno, uti lizando pl'OCeS$OS que
acompanhem o progresso cientí fico da Ed"cação;
IV - panicipar das atividades educacionais q..e lhes forem atribuídas por força das suas
funções denlTO de seu borário de trabalho:
V - comparecer ao local de trabal ho com assiduidade e ponruaJida(\e. cxecuWldo suas
tare fas com e ficiência. zelo c prestex.a;
VI - manter o espirito de cooperaçllo e solidariedade com a equipe escolar c li
comunidade em ge ral:
VII - incenti~·ar a participação, o diálogo c a cooperação entre alunos, educadores c a
comunidade em geral, visando à construção de uma sociedade democrática:
VIU - promover o desenvolvimento do senso critico e da consciência po lítica do alun o,
bem como prepará-lo para o exercício conscien te da cidadania e para o trabalho:
IX - respeitar o alWlO como sujeito do processo educati vo e comprometer·se com a
eficácia de sal apr=dizado;
X - comunicar à autoridade imediata as im:gularidades de que tiver conhecimeoto, na sua
Area de atuação. ou às autoridades superiores, no caso de omiss<1o por parte da primeiro..;
XI - assegurar a efetiv~ dos direitos pt:nincntes à criança e ao adolescente, noo tennos
do Estatuto da Criança e do Adolescente. com unicando à autoridade C()lTlpetente os casos de que
lenha conheci mento, em·olvendo suspeil:l ou confll'IDilÇão de maus--tratos;
XII - fornecer elementos para a pcnnancnte arualização de seus registros junto aos
órgãos da Administração Municipal;
XIII - considerar os princípios psicupedagóg icus, a realidade soc ioecooómica da
clientela c$<;olar, as diretrizes da PoUtica Educacional na escola e utilização de materiais,
procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino-aprcndiwgem;
XIV - participar do Conselho da Escola e acatar as suas dedsões, em confonnidade com
a legislação vigente:
XV - participar do Process<l de planejamento, execução e aval iação das atividades

escolares;
XVI - zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputaç{lo da categoria
profissional;
XVU - IISSCgurar ao aluno a panicipação nas ati vidades escolares independentemente de
qualquer carência material.
Pa nigrafo únie" - Os integrn.ntes do Quadro dos Profissionais do Magistério da
Educação Básica Pública do M unicípio de Governador Edson LobJo que descum prirem o
disposto neste artigo ficarão sujeitos às penalidades previstas em Lei Municipal, que dispõe
sobre Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Governador Edson Lobão.
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CAPITULO XXIII
00 ENQUADRAMENTO

•

Art. 73. Caso Iutja necessidade será constituída Comissão de Enquadramento do Quadro
dos Profissionais do Mngi5lério da Educação Básica Pública do Município de Governador Edson
Lobão. composta por 5 (cinco) membros, designados mediante Portaria do Executivo.
observadas ai; disposições deste Capitu lo e em regulamento específi co .
Art. 74. No processo de enquadramento scrJo consider.illos os seguintes fatores:
I • o cargo anteriormente ocupado pelo servidor na Secretaria Municipal de Educação.
provido após sua aprovaç&o em concurso pub lico;
11 - atribuições desempenhadas. de fato, pe lo servidor, na Secretaria Municipal de
Educaç30;
11 I - vencimcnto-base do cargo ocupado pelo servidor:
I V · experiência específica;
V _ grau de esco laridade, de acordo com a habili~ào mínima ex igida para o provimento
dos cargos. constante do Anexo I;
VI - nomenclatura, área de alUllÇâo, descrição e atribuições típicas do cargo para o qual o
servidor foi admitido/concursado ou redassificado, se for o caso;
VII - situação legal do servidor.
Art. 75. Do enquadramento nllo poderá resultar redução de vencimento-basc. salvo nos

casos de desvio de funçilo. não acolhidos por esta Lei.
•

Art.. 7fi. A Comissão de Enquadramento apresentará ao Chefe do ExccutÍ\"O as listas
DOminais de: enquadramento dos servidores para as providências decorrentes TIC(.-essárias ir.
efetivação do enquadramento.

Art. 77. No prnzo de 10 (dez) dias úteis contados da dala de publi cação do alO que
efetivou o enquadramento, o servidor que se sentir prejudicado, deverá dirigi r ao Chefe do
Exccuth"O. petição devidamente fimdamentada e protocolada. wlicitando revisão do ato quo:: o
enquadrou.
C APITULO XXIV
DAS DISPOSlçÓr..s GERAIs., TRAl"S lTÓRI AS E FINAIS
Art. 78. (h cargos '"118"" existentes não compatíveis com os discipl inados J\3 presente
Lei. bem como os quo:: vierem a vagar em razão do enq uadramento PfC"isto nesta Lei, ficarllo
automaticamente e:<ti ntos.
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Art. 79. Consideram-sc servidores n!Lo estáveis. aqueles admitidos na Secretaria
Municipal de Ed~. sem concurso público de provas c títulos dou não aprovado ~ estágio

probatório.
Ã rL

80. Silo pnnes integrantes da pm;enle Lei os Anexos I a VI que a acompanham.

Art. 81. Ficam criados, nos quantitativos especificados, par.! atendimento da necessidade
atual. 0$ cargos constantes do Anexo T, da presente Lei.
Art. 82. Os Profissionais do Magistério da Educação Bãsica Pública do Município de

Governador Edson Lobilo goZlU"llo dos direito~ atribuídos aos servidores em geral, de acmdo com
o Regime Juridioo dos Servidores Públicos do Município de Go\'c:mador Edson Lobão.
Art. 83. A participação de servidor público em qualqueT das comissões estip uladas nesta
Lei é coosiderada de interes>e plibliw, e Dão sen\ rem unerada em bi pótese alguma.

Art. 8.4. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regul llmcntar os atos que se
mostr.lrem indispensáveis li execução da presente Lei.

•

Art. 85, Esta Lei entrar'; em vigor na data de sua publicação, {e~·ogadas todas as le; ~
municipais refemncs (lO assunto e demais disposições em contrário. Em espcdal ficam
re'"ogadas: a Lt i Municipal nO013, de 06 de maio de 2002 e a Lti M unkip:li nO029, de 20 de
maio de 2002. Em observância a Reso lução 0 ° 2, de 28 de maio de 2009, que Fix a as Di rc{rizes
Nao::ionais pata os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magisterio da
Educação Básica Pública, em conformidade com o anigo 6° da Lei ~" I 1.738, de 16 dc juloo de
2008, que determi na aos entcs federados a elaboração ou adequação de seus Planos de Cam:irn e
Rcrnuneraç1lo do Magistério até 31 de dezembro de 2009 .

GABINETE DO PREFEITO M UNICIPAL DE GOVERNAOOR EDISON LOBÃO,
ESTAOOOO MARAN HÃO, aos 28 dias do mês de dezembro de 2009.

LOURENClO

DE MORAES

Prdeito M unidpal
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ANEXO)
PARTE PERMAt'\t:NTE DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

BÁSICA MUNICIPAL COVER.'iADOR EDSON LOBÃO - MA

•

CARGO I CLASSE

ÁREA DE ATUAÇÃO

IIABlLITAÇÃO MmIMA

QUAI'o"T

EXIGIDA PARA PROVIMENTO

Proflt:t5Or A - ,

- educaçIo 1nf0000il

"

.

!'ror...-- A _ ..
- «htcaçIo Infantil

-

•

M

infantil;

_ I· lO S' ano do ...,in<> fuodatnemal

"000
iniciais do ensino fundamental;

""

- 6" ao '1' &1>0 do ensino I\ndaJnentaI
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"

formaçAo espeçlf;ca de en. ino ~.
em rum> de licenciatura d<: graduaçAo
pk:na, com I\abilitaçJo em ""'f,isIbio
,...,nor.
rom
habilit;w;&e5 espcelf\c..,

=

"
Professor B - 11

_. ... ,- ",.
.--, ,.....
_.
formaç§o espec ir.ca de ensino ..,pcrior,
em cuno de li<:ellcillur.I de grwjuaç$o

piem em p"'tagogia ou em magisImo

ProJasor B _ I

li.>nnaçJo em nlvel mo!dio complelo.
modalidade normal (ma&istério), par.!.
awar !Ia educaçlo infar>lil;

~

"',

~

f"""""",,, em nivel superior em curw
de l'.,."dall"" de jpaduaçlo
Ç(IQ) habil;l8Çôes 05p('C11i"", "'" imo
própria, par:! lIluar em *'- <SpOClfocas
~
~
tinais
ensino

,-

.,

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOMO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

ANEXO 11

•

VEI'iCI:'\.1ENTOS-BAS E DA PARTE PER..MANE]'Ir;"TE 00 Q UADRO I>OS
PROFISSIONAIS DA ED UCAÇÃO BÁSICA MUl'HC IPAL
DE GOVERNADOR EDSON L08ÀO

PROf'ESSORA
A

973,92

B

lia
C

honina de 40 boras
O

E

G

F

11

J

I

993,40 1.013,27 1.033,53 1.054,20 1.075,29 1.096,79 1.118,73 1.141,10 l.163,92

PROFESSORA 11 (al1!.:l horária de 40 horas
A

B

C

O

E

F

G

11

I

J

1.363,49 1.390,76 1.418,57 1.446,95 1.475,89 1.505,40 1.535,51 1.566,22 1597,55 1.629,50

•

PROFESSOR B -I (C:ll"2:l horirill de 40 hOnlll
A

B

C

O

E

F

G

H

I

J

1.363,49 1.390,76 1.418,57 1.446,95 1.475,89 1.505,40 1.535,51 1.566,22 1.597,55 1.629,50

PROFESSOR 8 - 11 (OIl:II horárill de 40 horu
A

B

C

O

E

•

G

H

I

J

1.363,49 1.390,76 1.418,57 1.446,95 1.475,89 1..505,40 1.535,51 1.56(j,22 1597,55 1.629,50

•

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICI PAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: Q1 .597 .627f0001 - 34

ANEXOID
PARTE SUPLEMEr-.TAR DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA

•

.

CARGO I CLASSE

QUANTIDADE

p...,f."..,r Nóvoll

22

Prof..sor Nivcl n

VENCIM.ENTOS-BASE DA PARTE SUPLEMENTAR

PROFESSOR NÍVEL 1 (carga horária de 40 horas)

•

A

973,92

B

C

D

E

F

G

H

.1

I

993,40 1.013,27 1.033,53 1.054,20 1.075,29 1.0%,79 1.118,73 1.141,10 1.163,92

PROFESSOR NÍVEL TI (carga boniria de 40 horas)
A

B

C

D

E

F

G

"

I

J

1.363,49 1.390,76 1.418,57 1.446,95 1.475,89 1.505,40 1.535,51 1.566,22 1.597,55 1.629,50

, ,
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ANEXQIV
Fl/i'I' ÇÔES DE CONFIAN"ÇA (PARTE PROVISÓRIA) DOS PROFISSIONAIS
DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA P ÚBLICA

•

Até 300 ( tre>:entos)

Di.-etor de Escol",

,

Acima de 600 (seiscentos)
'UH ÃO DE CONFlAN

FC-l

500,00

FC-2

600,00

FC-3

PERCENTUAL APUCADO SIM BOLO

80% da função do
Diretor de Escol"

Vice-Adjunto de Escola

•

400,00

FC-4

'UH AO DE CONFLAN

VALOR

SINBOLO

Coordenador Pedagógico

500,00

FC-S

GRATIFICAÇÕES DOS PROnSSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA
km até

Gratificação pelo exercic", na
Zona Rural

IS diSt1n<:""=~'"
km

15 Icrn de distiincia da sede

27

100,00

G-ZR I

140,00

G-ZR

n
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ANEXO V
DESCRIÇÃO DOS CARGOS/CLASSES DO QUADRO
PERMANENTE E SUPLEM:ENT AR
I. Cargo/Classe: PROFK<;SOR A - [, PROFESSOR A - li, PROFESSOR B - I e

PROFESSOR NÍVEL I

•

2. Descrição sintética para Professor A- I e Professor A-li: compreende os cargos que se
destinam à regência de classe da educação infantil, bem como à execução de trabalhos relativos à
implementação da:; grades curriculares e à coordenação de disciplinas.
3. Descrição sinlélica para Professor 8-1: compreende os cargos que se destinam à regência de
classe: do ensino fundamental de 10 ao 5" ano, educação especial c alfabetização de jovens e
adultos, bem como à execução de trabalhos relativos à implementaÇão das grades curriculares c à
coordenação de disciplinas.
4. Descrição sintética para Professor Nível I: compreende os cargos que se destinam à
regência dc classe da edu~açào infantil, do ensino fundamental de ]0 ao 5° ano. do ensino
fundamental de 6° ao 9", ano educação especial e alfabetização de jovens e adultos. bem como à
execução de trabalhos relativos à implementação das grades curriculares e à coordenação de
disciplinas.

•

5. Atribuições típicas:
Participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade esco lar;
Cumprir plano de trabalho, segillldo a proposta pedagógica de sua lUlidade escolar;
Elaborar programas e planos de aula. relacionando e confeccionando material d idático a ser
utilizado. em anieulaçll.o co m a equipe de orientação pedagógica;
Ministrar aulas. repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula;
Orientar os alunos na fonnulal'ão e implemeotação de projetos de pesquisa quanto ao seu
formato c à seleção. Icirnra c utilização de textos literários c didáticos indispensáveis ao seu
desenvolvimento;
Elaborar c aplicar lestes, pro~as e outros instrum"ntos usuais de avaliação para verificação do
aproveitamento dos alunos e da cficácia dos métodos adotados;

28

m

~

~)T"
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.S97.627f0001 - 34

Co ntrolar e avaliar o rendimento escolar dos alunos;
Estabelecer estratégias de recupenlção para alwlOS de menor rendimento;

Elaborar e encaminhar os relatórios bimestrais das atividades desenvolvidas ao Diretor da
unidade escolar em que está lotado;
ColabordT na organização das atividades de articulação da escola com as famí lias c a

•

comunidade;

Participar de reuniõcs com pais e com oulros profissiollais de ensino;
Panicipar de reuniõcs c programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado;

Participar integralment" dos períodos dedicados ao planejamento e fi avaliação do processo
ensino-uprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional;
Participar de projetos de inclusão escolar. reforço de aprendizagem ou correção de seus
problemas jWltO aos alunos da rede municipal de ensino;
Participar dc projetos de conscientização das famílias panl a necessidade de matrícula e
freqUência escolar das crianças do Município;
Participar do censo, da chamada e efetivação da~ matriculas escolares para a rede municipal
de ensino;
Realizar pesquisas na área de educação;

•

Executar outras atribuições afins .
5. RcerutamenlO:
• E:uerno · no mercado de trabalho, mediante concurso público de provas e títulos, d<: acordo
com O estabelecido nesta u i.

6. Perspectiva de desem'olvimenlO funcional:
• Promo~ão funciuual e Progressão fuucioual, de acordo com o estabelecido nesta Ld.
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I. C.rgo/C la~sr: PROF ESSO R B - fi e PR.OfESSOR NÍVEL 11

•

2. Ikscriçiio ~ intitica; compreende os cargos que se destinam fi n:gêncill. de classe do ensino
fundlmental de 6~ 00 9" ano, edl,JCilÇOO especial c educação de jO\'cos e adultos, bem como à
ex~uç1o de trabalhos ["('\ativos ã implemenlllÇão das grades curriculares e fi coordenação de
disciplinas .

3. Atribuiçõu típicas:
Participar da elaboração da proposta peda.gógica de sua unidade cs<:olar:
Cwnprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar;
Elaborar programas c planos de aula. relacionando e confeccionando material didático a ser
utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica:

Ministrnr aulas, "'passando _

alunos OS conlMos definidos nos planos de aula;

Orientar os alunos na formul8Çlo c implcmentaçAo de projetos de pesquisa quanto ao seu
formato e fi seleção, kitunl e uli lizaçlo de textos literârios e didáticos indispensáveis ao seu
desenvolvimento;

•

Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliaç!lo paro verificação do
aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos adotados;
Controlar e avaliar o rendimento eso:olar dos alunos;
Estabel!'(;er estratégias de reeuperaçllo para alunos de menor rendimento;

Elaborar c encaminhar OS relatórios bimestrais das atividades desenvolvidas 00 Diretor da
unidade escolar em que está 10tooo;
Colaborar na organização das ati \'idades de aniculação da escola com as famílias e a
comunidade;

Paniciparde reuniÕC$ com pais e com outros profissionais de ensino;
Panicipardc reuniões e progr.unas de

~perfciçoamenlO

e outrOS eventos, quando solicitado;

Participar integralmente dos perlodos dedicado, ao planejamento c à avulillÇão do procc,;:;u
ensi no-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional ;
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Participar de projetos de incluslo escolar, ~fo~ de aprendizagem ou correção de seus
problemas junto aos alunos da rede municipal de COSiDO;

Participar de projetos de conscicntinç1io das famílias para a
freqüência escolar das crianças do Municipio;

n~cs.sidade

de matricula e

Participar do censo. da chamada e cfelivuçio das matriculas escolares pard a rede municipal
de ensino;

•

Realizar pesquisas na área de educação;
Executar outras atribuições afins.

4. Rccrutamentn:
• Externo - no mercado de trabalho. mediante concurso piiblico de provas e títulos, de aoordo
com (I estabelecido nesta Lei.
5. I'us pediva de descnl'olvimcnto (uncional:

• Promoção runcio nal e ProgrCSilão funcional, de acordo com (I estabe lecido nesta

•
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CNPJ : 01.597.627/0001-34
ANEXO VI
DESCRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS OCUPANTES DE f1JNÇÕES DE
CONFIAN ÇA - PARTE PROVISÓRJA
- Função de Confiança: DIRETOR DE ESCOLA

- Competências:
1.

Estabelecer jWltamenle com li txtuipe escolar o Projeto Pedagógico. observando as diretrizes
da política educacional da Secretaria Municipal de Educação e as deliber~s d0 Conselho

de Escola, encaminhando-o ao Órgão Central e assegurando a implementação do mesmo;
2.
3.

4.
5.

,

6.

7.
8.
9.

Promover a imcgração escola-farnilia..çomunidade;
Responder pelo cumprimento e divulgação das ponarias estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Educação, bem como normatizações quanto à matrícula. remoção. atribuição,
avaliação de desempenho etc;
Acompanhar a movimentação da demanda escolar da região, propondo acréscimo ou
redução do número de classes, quando necessário.
Assinar documentos relativos à vida eSCQlar dos alunos e certificados de conclusão de
cursos, Tt'~JX>n:>abilizando-se pelo teor dos mesmos;
Participar dos estudos e deliberações relacionados à qualidade do processo educacional,
inclusive dos trabalhos realiUldos no horário dc trabalho pedagógico;
Delegar competências e atribuições a todos os servidores da eSl:ola acompanhando o
desempenho das mesmas;
Remeter expedien tes devidamente infonnados e dentro do prazo legal;
Elaborar, implementar. acompanhar c avaliar plilllOS, programas e projetos voltados para o
desenvolvimento do sistema de ensino e da es.:ola, em relação a aspectos pedagógicos,
administrativos. financeiros, de pessoal e de recursos materiais.
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- Funçio de Confi:mça: OlRETOR-A DJ UNTO DE ESCOLA
Competineias:

•

I. Assistir o Diretor lU: Escola no exercício de suas competências:
2. Substituir (I Diretor de escola em seus afastamentos e fallall, ocasião em q~ assumirá todas
as suas anibuições .

- Função de Confiança: COO RD ENADOR PEDAGÓGICO

- Com~t ências:
L.

2.

3.

ViabitUar a política educacional da Seeretaria Municipal de Educação, visando um melhor
nlL'(O de infonnaçôe5 ascC'OCk'ntes e descendenl~
Favorecer (I ÍDtc:n:ãmbio e o aprimoramento das relações lOira e extra escolares,
possibilitando que as Unidades de Ensino atinjam sua autonomia. tendo 11 legislação vigente
como base c o alun(l cQmO ~ncia de lodo o processo:
Propor melhoria das rclllÇÔeS interpcsooais nas e;cola.'l, promovendo a colaboração, a
oolidariedade, o respeito milllJO e o respeito às diferenças dentro dos princípios éticos
uruVCfS3.lS:

•

4.

Fortalecer a participaçllo da comunidade, acompanhando e assistindo programas de

integração;
Dett!ctar as necessidades dos estabelecimentos de CIlSinO no decorrer do ano letivo,
ofereçendo subsídios administrativos e pedagógicos;
6. Analisar, acompanhar e Il.pm\·ar o programa político pedagógico, OS ]'rojetos Especiais, o
CalendArio Escolar, o horário dos Professores e demais profissionais que prestam serviços
l\tlS Unidades de Ensino. ~imensiOMndo o processo quando necessário;
7. Acompanhar e supervisionar o funcionamento das e>eolas. :r.elando pelo cumprimento da
legislaçoo. nonnas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino;
8. Sugerir medidas par;! melhoria da produtividade escolar e orienll1r encaminhamentos a
serem adotados;
9, Oferecer alternativas para superaçllo dos problemas enfrentados pelas Unidades de Ensino.
se possivel atravk de decisões coletivas;
10. Integrar e acompaJ1har o traOOlho desenvolvido pelos profissionais lil:nclos iI Adminisl.raÇão
e Coordenação. promovendo eventos que cnsejcm a formação permanente dos educadores
da Secretaria Munici pal dI: Educação.
5.
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