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LEI Nº 011/97 DE 13 DE  JUNHO DE 1997 

 

 

Dispõe sobre o Plano de Carreiras e Remuneração 

do Magistério Público Municipal e dá outras 

providências. 

 

 

 

O Prefeito Municipal de LAGOA DO MATO, Estado do Maranhão. 

FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Preceitos Básicos 

 

Art. 1º - A presente lei estrutura as carreiras do Magistério, disciplina o 

desenvolvimento funcional, a remuneração básica e a situação jurídica dos profissionais da Educação 

pertencentes à Administração Pública Municipal. 

Art. 2º - O exercício do Magistério Público tem como espaço comum de atuação, a 

área educacional, na perspectiva da construção de uma Escola Pública Democrática e do reconhecimento 

da Educação como direito social básico. 

Art. 3 º - A Administração Municipal assegurará a valorização dos profissionais da 

Educação, atendendo aos seguintes princípios: 

I. Garantia de tratamento igual para as categorias funcionais que compõem o grupo 

de atividades do Magistério; 

II. Igualdade de oportunidade para docentes e especialistas no que concerne ao 

aperfeiçoamento e atualização nas áreas de atuação; 

III. Estímulo ao desenvolvimento dos ocupantes do grupo, enquanto partícipes do 

processo de desenvolvimento do educando para o exercício da cidadania; 

IV. Motivação à prática didática através de incentivos financeiros e gratificações; 

V. Adoção de critérios de crescimento nas carreiras, tendo como parâmetros, o 

tempo de serviço, a qualificação profissional e o desempenho eficaz; 
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VI. Condições de trabalho adequadas; 

VII. Garantia de piso salarial profissional; 

VIII. Garantia de período reservado a estudo de planejamento e avaliação. 

TÍTULO II 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

 

Das atividades do Magistério 

 

Art. 4º - As atividades do Magistério serão exercidas pelos profissionais da 

Educação classificados como Docentes e Especialistas em Educação. 

§ 1º -  São Docentes os portadores de formação específica que ministram o 

ensino nas diversas modalidades. 

§ 2º -  São Especialistas em Educação os que têm formação específica e 

desempenham atividades de Administração, Supervisão, Orientação e Inspeção do ensino, 

disciplinadas em legislação federal própria. 

§ 3º -  Constituem tarefas básicas dos profissionais do Magistério: 

I. Professor: 

a) Na área da Educação Infantil: 

- Planejar e ministrar aulas às crianças organizando atividades 

educativas individuais e coletivas; 

- Planejar jogos, atividades musicais e rítmicas, selecionando e 

preparando textos adequados; 

- Desenvolver nas crianças hábitos de higiene, obediência, 

tolerância e outros atributos morais e sociais; 

- Participar do Planejamento Global da Secretaria para obter 

subsídios no sentido de promover o aperfeiçoamento do Ensino 

da Educação Infantil; 

- Registrar em fichas apropriadas todas as atividades realizadas no 

período escolar, com a finalidade de proceder a avaliação do 

desempenho do curso, de forma eficiente e eficaz; 
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- Desenvolver a faculdade criativa da criança, ajudando-a a 

compreender, raciocinar e expressar-se dentro de uma lógica 

consciente; 

- Executar outras atividades correlatas. 

b) Na área do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª Série: 

- Elaborar e executar o planejamento de ensino; 

- Ministrar aulas das matérias que compõem as áreas de 

Comunicação e Expressão, Integração Social e Iniciação às 

Ciências nas quatro primeiras série do Ensino Fundamental; 

- Usar material didático como suporte pedagógico, selecionando 

ou confeccionando-os de conformidade com os conteúdos a 

serem trabalhados; 

- Discutir em reuniões técnico-pedagógicas, os programas e 

métodos a serem adotados ou reformulados; 

- Estimular a família a colaborar com a educação dos seus filhos 

através do acompanhamento sistemático da vida escolar dos 

mesmos; 

- Participar do Planejamento Global da Escola, buscando soluções 

para os problemas evidenciados em seu âmbito, com atenção 

especial à classe sob sua responsabilidade; 

- Executar outras tarefas correlatas. 

c) Na área do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª Série: 

- Elaborar e executar o planejamento de ensino; 

- Ministrar aulas de comunicação e expressão em língua 

portuguesa, de Matemática, de Ciências Naturais, de Estudos 

Sociais, de Educação Física, de Educação Artística e de Iniciação 

Profissional; 

- Usar material didático como suporte pedagógico, selecionando 

ou confeccionando-os de conformidade com os conteúdos a 

serem trabalhados; 

- Promover e organizar trabalhos complementares de caráter 

cívico, cultural, vocacional ou recreativo, facilitando a 

organização de clubes de classes, para incentivar o espírito de 

liderança dos alunos e concorrer para a socialização e formação 

integral dos alunos; 
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- Realizar trabalho de pesquisa, com vistas a desenvolver nos 

alunos o cultivo de linguagens que lhe permitam um contato 

coerente com o meio em que vivem; 

- Promover e organizar trabalhos complementares, incentivando o 

funcionamento de bibliotecas ou organizações similares e 

orientando as atividades, para estimular o gosto pela leitura e 

concorrer para a formação integral dos alunos; 

- Transmitir conhecimentos de bons hábitos e atitudes construtivas, 

colaborando com o desenvolvimento e formação integral do 

adolescente; 

- Executar outras tarefas correlatas. 

d) Na área do Ensino Médio: 

- Elaborar e executar o planejamento de ensino; 

- Ministrar aulas de disciplinas componentes do Currículo do 

Ensino Médio, transmitindo os conteúdos teórico-práticos 

pertinentes; 

- Selecionar e preparar o material didático, valendo-se dos 

próprios conhecimentos ou examinando obras publicadas, para 

alcançar o melhor rendimento do ensino; 

- Orientar a classe na realização de trabalhos de pesquisa nas mais 

diversas áreas do conhecimento, determinando a metodologia a 

ser adotada para desenvolver nos alunos a compreensão e 

favorecer a sua auto-realização; 

- Promover e organizar trabalhos complementares de caráter 

cívico, cultural, vocacional ou recreativo, facilitando a 

organização de clubes de classes, para incentivar o espírito de 

liderança dos alunos e concorrer para a socialização e formação 

integral dos alunos; 

- Orientar o aluno quanto a sua preparação básica para o trabalho e 

a cidadania, tornando-o capaz de se adaptar com flexibilidade às 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posterior; 

- Estimular o educando para a compreensão dos fundamentos 

científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 

teoria com a prática;  

- Executar outras tarefas correlatas. 

e) Na Educação Especial: 
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- Ensinar a portadores de necessidades especiais, técnicas de 

leitura e escrita e outras matérias do Ensino Fundamental e 

Médio, desenvolvendo-lhes a capacidade física, intelectual, moral 

e profissional, com vista à sua realização pessoal e integração na 

sociedade; 

- Acompanhar e supervisionar o trabalho de cada aluno, 

detectando as dificuldades na assimilação dos conteúdos, 

propondo solução para a sua correção de forma a facilitar o 

processo ensino-aprendizagem; 

- Estimular a família a colaborar com a educação dos seus filhos 

através do acompanhamento sistemático da vida escolar dos 

mesmos; 

- Executar outras tarefas correlatas. 

f) Na área de Educação de Jovens e Adultos: 

- Elaborar e executar o planejamento de ensino e avaliar as 

atividades pedagógicas correspondentes a cada disciplina da 

grade curricular; 

- Estimular a organização de grupos de estudo, numa linha de 

reflexão crítica e participativa; 

- Assistir individualmente ou em grupos, os alunos, no sentido de 

acompanhar o seu desempenho, prestando-lhe o atendimento 

continuado; 

- Adequar-se às Diretrizes e Metas estabelecidas pelo Sistema de 

Educação; 

- Executar outras tarefas correlatas. 

II. Especialista em Educação Básica: 

a) Do Administrador Escolar: 

- Dirigir estabelecimentos oficiais de ensino, planejar, organizar e 

coordenar a execução dos programas de ensino e o serviço 

administrativo para possibilitar o desempenho das atividades 

Docentes e Discentes; 

- Executar outras tarefas correlatas. 

b) Do Inspetor Escolar: 
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- Inspecionar e orientar as atividades pedagógicas do Sistema 

Municipal de Ensino, assegurar o cumprimento da legislação 

vigente e emitir parecer técnico quanto aos processos de 

legislação de escolas, subsidiando o Conselho Estadual de 

Educação; 

- Executar outras tarefas correlatas. 

c) Do Orientador Educacional: 

- Elaborar, acompanhar e avaliar os planos de ações educativas, 

propor diretrizes, implantar e implementar a orientação 

educacional nas escolas; 

- Executar outras tarefas correlatas; 

d) Do Supervisor Escolar: 

- Planejar, supervisionar e avaliar o processo ensino-

aprendizagem, traçar metas, propor normas, criar ou modificar 

processos educativos, em articulação com os demais 

componentes do Sistema Educacional; 

- Executar outras tarefas correlatas. 

Seção I 

 

Dos preceitos éticos 

 

Art. 5º - Constituem-se preceitos éticos dos Professores e Especialistas em Educação 

Básica: 

I. Transmitir às famílias informações que contribuem para o progresso intelectual e 

moral dos educandos; 

II. Abster-se em discutir informações escolares confidenciais com pessoas não 

credenciadas; 

III. Colaborar com a administração da entidade a que serve para mantê-la em boa 

qualidade; 

IV. Evitar posição político-partidária no âmbito da escola; 

V. Procurar constante valorização funcional pelo estudo e exercer a profissão com 

zelo e dignidade; 

VI. Eximir-se de comentar desairosamente o resultado de avaliação dos alunos; 
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VII. Tratar os alunos e subordinados sem preferência, com igualdade e justiça. 

CAPÍTULO II 

 

Dos níveis e modalidades de Ensino 

 

Art. 6º - Os profissionais da Educação atuarão a nível de Educação Básica 

obedecidos os preceitos e objetivos estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

§ 1º -  A Educação Básica compreende as modalidades de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

§ 2º -  A distribuição de alunos por classe e por série, de forma compatível 

com o ensino de qualidade, observa os seguintes parâmetros: 

a) Pré-escola: 25 (Vinte e cinco) alunos; 

b) Ensino Fundamental: 

- 1ª e 2ª Série: 30 (Trinta) alunos; 

- 3ª e 4ª Série: 35 (Trinta e cinco) alunos; 

- 5ª a 8ª Série: 40 (Quarenta) alunos; 

c) Ensino Médio: 40 (Quarenta) alunos. 

Seção I 

 

Educação Infantil 

 

Art. 7º - A Educação Infantil corresponde a 1ª etapa da educação básica que vai de 0 

a 6 anos, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança, nos aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, e sendo oferecida em: 

I. Creches ou entidades equivalentes, para crianças de 0 a 3 anos de idade; 

II. Pré-escolas, para crianças de 4 a 6 anos de idade. 

Seção II 

 

Ensino Fundamental 

 

Art. 8º - O Ensino Fundamental corresponde à 2ª etapa da educação básica, 

obrigatório e gratuito nas escolas públicas municipais e tem por finalidade a formação básica do cidadão, 

mediante: 
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I. Desenvolvimento de sua capacidade de aprendizagem; 

II. Compreensão de valores que alicerçam a sociedade e a família, fortalecendo os 

laços de solidariedade humana e vida social 

Seção III 

 

Ensino Médio 

 

Art. 9º - O ensino médio corresponde à última etapa da educação básica, e objetiva 

fundamentalmente: 

I. A consolidação dos ensinamentos adquiridos no Ensino Fundamental; 

II. Aprimoramento do educando como pessoa humana; 

III. Conscientização do aprendizado contínuo para a formação intelectual, social e 

política do educando com vistas sua participação e atuação na sociedade 

moderna. 

Seção IV 

 

Educação de Jovens e Adultos 

 

Art. 10º - A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

Art. 11º - O Sistema Municipal de Ensino poderá manter cursos e exames supletivos 

que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando o prosseguimento dos estudos, em 

caráter. 

 

 

 

 

 

Seção V 

 

Educação Especial 

 

Art. 12º - O Sistema Municipal de Ensino manterá o funcionamento da Educação 

Especial, destinada aos portadores de necessidades especiais, oferecida preferencialmente, na rede regular 

de ensino. 

CAPÍTULO III 
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Dos aperfeiçoamento profissional 

 

Art. 13º - O Sistema Municipal de Ensino deverá oferecer programas permanentes e 

regulares que visem o aperfeiçoamento e a valorização dos profissionais do Magistério, de forma a 

garantir suas ascensão funcional. 

Parágrafo Único – Para realização de programas previstos neste artigo, poderão ser 

celebrados convênios, e/ou ainda, articulações com Universidades, Secretarias de Estado, 

Escolas de Referências e outras agências promotoras, de modo a oferecer entre outros, 

cursos de longa duração e de titulação acadêmica . 

Art. 14º - Compete ao Prefeito, por indicação do titular da pasta de Educação, 

autorizar o afastamento de profissional do Magistério para a participação em cursos, bem como, sua 

prorrogação, quando necessária, sem prejuízo de sua remuneração. 

Parágrafo Único – O profissional do Magistério que se afasta na conformidade do 

“caput” deste artigo, comprometer-se-á a permanecer no desempenho de suas funções por 

um período de 02 (Dois) anos, a contar da conclusão do referido curso. 

TÍTULO III 

DA ESTRUTURAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES DO 
MAGISTÉRIO 

 

CAPÍTULO I 

 

Das conceituação adotada 

 

Art. 15º - Grupo ocupacional é o conjunto de categorias funcionais reunidas 

segundo a correlação afinidade existente entre elas, quanto à natureza do trabalho e/ou grau de 

conhecimento. 

Art. 16º - Categoria funcional é o conjunto de carreiras agrupadas pela natureza das 

atividades e pelo grau de conhecimento exigível para o seu desempenho. 

Art. 17º - Carreira é o conjunto de classes de um cargo hierarquizadas segundo o 

nível de qualificação profissional exigidos, aos quais os servidores poderão ascender mediante critérios 

estabelecidos. 

Art. 18º - Cargo é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas 

ao seu ocupante, criado por lei, com denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do 

município. 
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Art. 19º - Classe é o nível de qualificação profissional e respectivas faixas de 

vencimentos que compõem cada cargo. 

Art. 20º - Referência é a representação salarial simbolizada numericamente em que 

se divide cada classe. 

CAPÍTULO II 

 

Da estruturação 

 

Art. 21º - O grupo ocupacional Atividades do Magistério, tem a sua estruturação 

definida no Anexo I desta lei. 

CAPÍTULO III 

 

Do ingresso nas carreiras do Magistério, da organização, da habilitação e da área de 
atuação. 

 

Seção I 

 

Do ingresso 

 

Art. 22º - O ingresso nas carreiras do Magistério dependerá sempre de aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos. 

I. O ingresso dar-se-á prioritariamente na classe inicial dos cargos; 

II. No ingresso, o servidor será enquadrado na referência inicial da respectiva 

classe; 

III. As vagas nas classe intermediárias dos cargos, poderão ser levadas a Concurso 

Público, sempre que os servidores não atenderem aos requisitos de promoção na 

carreira. 

 

 

Seção II 

 

Da Organização 

 

Art. 23º - As carreiras do Magistério são organizadas em classes integradas por 

cargos, na conformidade do artigo 21º desta lei. 

Seção III 

 

Da habilitação e área de atuação 
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Art. 24º - Para o provimento das classes que integram os cargos das carreiras do 

Magistério, será exigida a seguinte habilitação profissional e sua respectiva área de atuação: 

I. Professor: 

a) Professor Classe I: 

- Habilitação específica do Ensino Médio Magistério, obtida em 3 

séries, podendo atuar na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental de 1ª a 4ª Série, bem como na Educação Especial. 

b) Professor Classe II: 

- Habilitação específica do Ensino Médio Magistério, acrescida de 

01 (Um) ano de estudos adicionais, podendo atuar na Educação 

Infantil, no Ensino Fundamental de 1ª a 6ª Série e na Educação 

Especial. 

c) Professor Classe III: 

- Habilitação específica em Pedagogia de grau superior, obtida em 

cursos de Licenciatura Curta, podendo atuar na Educação 

Infantil, Ensino Fundamental de 1ª a 8ª Série e na Educação 

Especial. 

d) Professor Classe IV: 

- Habilitação específica em Pedagogia de grau superior, obtida em 

curso de Licenciatura Plena, ou outros cursos superiores, 

acrescidos de formação pedagógica de nível superior, podendo 

atuar na Educação Infantil, no Ensino Fundamental de 1ª a 8ª 

Série, Ensino Médio e na Educação Especial. 

Parágrafo Único – Os professores licenciados em Pedagogia, para atuarem na 

regência de classes da Educação Infantil e Especial, e nas 04 (Quatro) primeiras séries do 

Ensino Fundamental, deverão Ter habilitação específica nas respectivas áreas. 

II. Administrador Escolar: 

a) Administrador Escolar Classe I: 

- Habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

obtida em curso de Licenciatura Curta; 

b) Administrador Escolar Classe II: 
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- Habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

obtida em curso de Licenciatura Plena; 

III. Inspetor Escolar: 

a) Inspetor Escolar Classe I: 

- Habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

obtida em curso de Licenciatura Curta; 

b) Inspetor Escolar Classe II: 

- Habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

obtida em curso de Licenciatura Plena. 

IV. Orientador Educacional: 

a) Orientador Educacional: 

- Habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

obtida em curso de Licenciatura Plena. 

V. Supervisor Escolar: 

a) Supervisor Escolar Classe I: 

- Habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

obtida em curso de Licenciatura Curta; 

b) Supervisor Escolar Classe II: 

- Habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

obtida em curso de Licenciatura Plena. 

Parágrafo Único – Os Especialistas em Educação Classe I, atuarão nas modalidades 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental, enquanto os Especialistas de Classe II atuarão 

a nível de Educação Infantil, Fundamental e Médio. 

CAPÍTULO IV 

 

Do desenvolvimento nas carreiras. 

 

Art. 25º - O desenvolvimento dos integrantes do grupo de atividades do Magistério, 

dentro das carreiras, dar-se-á através de Progressão e Promoção. 

Seção I 

 

Da Progressão 
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Art. 26º - Progressão é a passagem de uma para outra referência imediatamente 

superior, dentro da mesma classe, concedida em razão de seu desempenho eficaz. 

Art. 27º - A progressão dentro da Classe dar-se-á de 04 (Quatro) em 04 (Quatro) 

anos e dependerá da avaliação de desempenho dos ocupantes. 

Parágrafo Único – A avaliação de desempenho de que trata o “caput” deste artigo, 

terá como base: 

a) Cumprimento dos deveres; 

b) Qualificação profissional; 

c) Características individuais. 

Art. 28º - Não terá direito à Progressão, o profissional do Magistério que estiver de 

licença sem vencimento, licença para acompanhamento de cônjuge ou de órgãos fora do âmbito da 

Administração Municipal. 

Seção II 

 

Da Promoção 

 

Art. 29º - Promoção é a mudança para as classes superiores e sucessivas do cargo, 

sem alteração da denominação básica do mesmo, observando o cumprimento dos critérios: 

I. Aquisição de habilitação exigida pela classe; 

II. Resultado de Avaliação de Desempenho positivo; 

III. Cumprimento do interstício fixado em regulamento. 

Parágrafo Único – As normas e critérios exigidos para a Progressão e Promoção 

serão definidas em Decreto. 

TÍTULO IV 

DO PLANO DE REMUNERAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

 

Do vencimento, dos incentivos e das gratificações 
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Art. 30º - O Plano de Remuneração dos integrantes dos cargos de Professor e 

Especialista em Educação do grupo ocupacional do Magistério, constituir-se-á de vencimentos, 

gratificações e incentivos financeiros. 

Seção I 

 

Do vencimento 

 

Art. 31º - O vencimento base do professor Classe I, não poderá ser inferior ao salário 

mínimo vigente. 

§ 1º -  Fica fixado em 10% (Dez por cento) acumulativamente, o percentual 

de uma referência para a outra, dentro da classe. 

§ 2º -  Os vencimentos dos cargos que compõem o grupo de atividades do 

Magistério estão dispostos no Anexo II desta lei. 

Seção II 

 

Do incentivo financeiro 

 

Art. 32º - O incentivo financeiro é destinado aos ocupantes do cargo de Professor, 

em razão da sua efetiva regência de sala de aula, que será adicionado ao vencimento base. 

Art. 33º - O incentivo que trata o artigo anterior, será calculado sobre o vencimento 

base, nos percentuais de: 

I. 15% (Quinze por cento) pelo exercício em classes de alunos de necessidades 

especiais; 

II. 10% (Dez por cento) pelo exercício em classes de Educação Infantil; 

III. 10% (Dez por cento) pelo exercício em classes de 1ª a 4ª Série do Ensino 

Fundamental; 

IV. 10% (Dez por cento) pelo exercício em classes de 5ª a 8ª Série do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio; 

V. 20% (Vinte por cento) para os professores em efetiva regência em escolas ou 

classes localizadas na zona rural, desde que os mesmos passem a residir na 

localidade de trabalho. 

Art. 34º - Os incentivos serão cancelados, automaticamente, se o professor deixar a 

regência da classe. 

Art. 35º - Os professores terão os incentivos financeiros incorporados ao vencimento 

base nas seguintes condições: 
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a) Integralmente, após 15 (Quinze) anos de efetiva percepção; 

b) Proporcionalmente nos casos de aposentadoria à razão de 2/30 avos por 

ano de percepção. 

Seção III 

 

Das gratificações 

 

Art. 36º - O Especialista em Educação perceberá a gratificação de 20% (Vinte por 

cento) sobre o vencimento base, pela atuação efetiva na unidade escolar em atividades técnico-

pedagógicas e administrativas. 

Art. 37º - A acumulação da gratificação que trata o artigo anterior, só será permitida 

quando o Especialista em Educação vier exercer a função de Diretor da escola. 

Art. 38º - As funções gratificadas destinadas às Secretárias e Diretores de escola, são 

os definidos na Estrutura Organizacional do Município. 

Art. 39º - As funções que se refere este artigo poderão ser ocupadas por professores, 

mas com prejuízo do incentivo financeiro a que tem direito. 

Art. 40º - Fica assegurada gratificação para os Professores e Especialistas em 

Educação Básica portadores de Certificados e Títulos, em percentuais conforme segue: 

I. 10% (Dez por cento) para portadores de cursos de atualização, aperfeiçoamento 

ou reciclagem na área de Formação Educacional que somem carga horária 

mínima de 240 horas. 

II. 15% (Quinze por cento) para portadores de Certificados de Especialização a 

nível de Pós-Graduação, na área de Educação e/ou de formação. 

III. 20% (Vinte por cento) para portadores de Título de Mestre, na área de Educação 

e/ou de formação. 

IV. 25% (Vinte e Cinco por cento) para portadores de Título de Doutor, na área de 

Educação e/ou de formação. 

Parágrafo Único – No caso de o Professou ou Especialista em Educação possuir 

mais de uma titulação, deverá optar pela maior, sendo proibida a acumulação. 

TÍTULO V 

DO REGIME DE TRABALHO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Da jornada de trabalho 

 

Art. 41º - Os Professores e Especialistas em Educação Básica terão uma jornada 

máxima de trabalho de 40 e 30 horas por semana, respectivamente, excluindo 25% (Vinte e Cinco por 

cento) da carga horária destinadas a horas-atividade. 

Parágrafo Único – Entende-se por hora-atividade, as horas destinadas à programação 

e preparação de trabalho didático, à colaboração com as atividades de direção e 

administração da escola, ao aperfeiçoamento profissional e à articulação com a 

comunidade. 

TÍTULO VI 

DOS DIREITOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Disposições Gerais 

 

Art. 42º - Aos Professores e Especialistas em Educação, são deferidos os seguintes 

direitos: 

I. Férias; 

II. Licanças; 

III. Afastamento; 

IV. Aposentadorias; 

V. Remoção e Cessão. 

Seção I 

 

Das Férias 

 

Art. 43º - Após 01 (Um) ano de efetivo exercício, os profissionais de Magistério 

terão direito a férias remuneradas da seguinte forma: 

I. As férias serão desdobradas em 02 (Dois) períodos, sendo 01 (Um) de 30 

(Trinta) dias consecutivos e outro complementar de 15 (Quinze) dias; 
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II. Somente entrará em gozo de férias, o servidor que houver desempenhado a 

contento as atividades sob sua responsabilidade; 

III. As férias serão usufruídas no período de recesso escolar, previsto em calen´dario 

que atenda às peculiaridades locais e conveniências do Sistema Municipal de 

Ensino; 

IV. Não será permitido a acúmulo de férias, ou levar a sua conta qualquer falta no 

trabalho. 

Parágrafo Único – Os profissionais do Magistério que não estiverem em gozo de 

férias no período de recesso escolar, ficarão a disposição do Sistema Municipal de Ensino 

para o desempenho de atividades didático-pedagógicas ou para frequentar cursos que visem 

o seu aperfeiçoamento profissional. 

Seção II 

 

Das licenças 

 

Art. 44º - Os profissionais do Magistério terão direito a 03 (Três) meses de licença 

prêmio por assiduidade, após cada quinquênio ininterrupto de exercício. 

§ 1º -  A licença prêmio por assiduidade, quando não gozada será contada 

em dobro quando da aposentadoria. 

§ 2º -  O ocupante do cargo em comissão perceberá durante a licença, além 

do vencimento, as gratificações inerentes do cargo, desde que venha percebendo a mais de 

03 (Três) anos. 

Art. 45º - As demais licenças de direito desses profissionais estão disciplinadas no 

Estatuto dos Servidores Público Civis do Município. 

Seção III 

 

Dos afastamentos 

 

Art. 46º - Os Professores e os Especialistas em Educação poderão afastar-se do 

exercício de suas funções, com todas as vantagens, para desempenho de mandato classista, excluindo-se 

os suplentes. 

Art. 47º - Respeitada a conveniência do Sistema Municipal de Ensino, o Professor 

ou Especialista em Educação poderá afastar-se, por autorização, com direito a remuneração, nos seguintes 

casos: 

I. Freqüentar cursos de capacitação e qualificação que se relacionem com 

atividades de Magistério; 
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II. Integrar comissões especiais, grupos de trabalho, estudo e pesquisa de interesse 

do setor educacional; 

III. Ministrar cursos que atendam à Programação do Sistema de Ensino Municipal; 

IV. Participar de Congressos, Simpósios ou eventos similares, desde que referentes à 

Educação e organização da categoria. 

Parágrafo Único – O ato de autorização para os casos de afastamento, previstos neste 

artigo, será de competência do Chefe do Executivo. 

Seção IV 

 

Da aposentadoria 

 

Art. 48º - O Professor ou Especialista em Educação será aposentado: 

a) Aos 30 (Trinta) anos de efetivo exercício em funções de Magistério se 

homem, e aos 25 (Vinte e Cinco) anos, se mulher, com proventos 

integrais; 

b) Nos demais, será aplicado o disposto na Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

 

Seção V 

 

Da remoção e cessão 

 

Art. 49º - Remoção é o deslocamento do profissional de Magistério de uma para 

outra unidade educacional. 

§ 1º -  A remoção far-se-á por Portaria do Secretário Municipal de 

Educação, mediante permuta, a pedido ou de ofício, com ou sem mudança de sede. 

§ 2º -  A remoção somente será efetuada no período de férias, salvem casos 

especiais a serem definidos em regulamento. 

Art. 50º - O Professor e o Especialista em Educação somente poderão serem cedidos 

para terem exercícios em órgão ou entidade fora do âmbito do Magistério, quando nomeados para cargo 

em comissão de direção ou assessoramento superior, ou para atividades correlatas em órgão de outra 

esfera administrativa. 
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TÍTULO VII 

DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 

 

CAPÍTULO I 

 

Dos Deveres 

Art. 51º - São deveres do Professor e do Especialista em Educação: 

I. Concorrer no exercício de sua profissão para melhoria do processo ensino-

aprendizagem; 

II. Participar de todas as atividades programadas na comunidade escolar e no 

ambiente de trabalho; 

III. Comparecer no trabalho nos horários de expediente normal, executando serviços 

que lhe competem de forma assídua e pontual; 

IV. Participar de Cursos e Treinamentos promovidos pela Administração Pública 

Municipal visando sua habilitação, especialização, aperfeiçoamento e 

atualização; 

V. Zelar pela preservação do material sob sua responsabilidade, bem como pela 

ambiente escolar, de modo a torná-lo sadio e agradável; 

VI. Elaborar planos e demais documentos que lhe forem exigidos em decorrência de 

suas atividades; 

VII. Sugerir providências que visem a melhoria da ação educativa; 

VIII. Ministrar aulas com segurança e clareza, procurando constantemente atualizar-

se. 

CAPÍTULO II 

 

Das Proibições 

 

Art. 52º - Aos profissionais do Magistério é proibido: 

I. Referir-se de maneira depreciativa, no âmbito de local de trabalho às instituições, 

às autoridades ou atos da Administração Pública; 

II. Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou 

objeto existente na unidade; 
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III. Afastar-se de suas atividades, durante o horário de trabalho, salvo com permissão 

de autoridade competente; 

IV. Transferir a terceiros, sem autorização, encargos que lhe sejam atribuídos; 

V. Aproveitar-se da função ou do exercício da docência para promover o descrédito 

das instituições ou para fazer proselitismo de qualquer maneira; 

VI. Utilizar, no exercício de suas atividades, atitudes ou processos considerados 

antipedagógicos. 

Parágrafo Único – As sanções decorrentes da infração às proibições  de que trata 

este artigo e não consignadas em legislação especial, serão aplicadas de acordo com que 

dispuser o regulamento interno da escola em que servir o profissional do Magistério. 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 53º - Na existência de Professor Leigo estável na Administração Municipal, esta 

deverá investir na sua formação profissional, habilitando-o para o exercício das atividades docentes. 

Art. 54º - O Professor Leigo estável pertence ao quadro em extinção, tendo este, o 

prazo de 05 (Cinco) anos, a contar da implantação desta lei, para adquirir a habilitação básica exigida ao 

ingresso na carreira do Magistério. 

Art. 55º - O cargo de Professor Leigo, será considerado extinto a partir do prazo 

limite, estabelecido no artigo anterior. 

Art. 56º - A aplicação do Estatuto do Magistério será de competência da Secretaria 

Municipal de Educação. 

Art. 57º - A adequação dos cargos para atender às disposições funcionais contidas 

nesta lei serão fixadas mediante Decreto do Poder Executivo. 

Art. 58º - Aplicam-se aos ocupantes dos cargos do Magistério, além do disposto 

neste Plano de Valorização, os dispositivos constitucionais e as leis específicas que lhes digam respeito. 

Art. 59º - O Poder Executivo terá o prazo de 90 (Noventa) dias para proceder a 

implantação deste Plano de Valorização. 
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Art. 60º - É considerado estável, o profissional do Magistério que tenha adquirido 

estabilidade na forma do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

Federal. 

Art. 61º - O Docente acometido de doença profissional, no exercício do Magistério, 

poderá exercer outras atividades correlatas com o cargo de Professor, sem prejuízo dos seus vencimentos 

e vantagens. 

Art. 62º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 63º - Fica definido como Regime Jurídico do pessoal do Magistério Público 

Municipal, o Estatutário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades e a quem o conhecimento dela pertencerem 

que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO, 13 DE   

JUNHO DE  1997. 

 

 

ALUISIO COELHO DUARTE 

         Prefeito Municipal 
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