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 LEI Nº 239/2009                          

 

Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e 
Salários do Magistério Público do Município de 
Ipixuna do Pará, institui o respectivo quadro de 
cargos e remuneração e dá outras providências. 

 
A Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, Estado do Pará, aprovou e eu 

Evaldo Oliveira da Cunha, Prefeito Municipal, sanciono e mando que se publique 
a seguinte Lei. 

  
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 Art. 1° - Esta Lei dispõe sobre a readaptação e gestão do Plano de Carreira, Cargos 
e Salários do Magistério Público do Município de Ipixuna do Pará. 
 
Art. 2° - O Plano de Carreira, Cargos e Salários do Magistério Público Municipal 
tem como princípios básicos: 

I - estruturar a carreira do quadro do Magistério, estabelecendo seu 
regime jurídico; 

II - incentivar a profissionalização do Servidor do Magistério, mediante a 
criação de condições que amparem e valorizem a concentração de seus esforços no 
campo de seu trabalho; 

III - garantir a promoção na carreira do Servidor do Magistério de acordo 
com o crescente aperfeiçoamento profissional; 

IV - promover a gestão democrática da educação municipal; 

V - garantir o aprimoramento da qualidade do ensino municipal. 
 
Art. 3° - O exercício do magistério, inspirado no respeito aos direitos fundamentais 
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da pessoa humana, tem em vista a promoção dos seguintes princípios básicos:  

I - amor à liberdade; 

II - crença no poder da educação como instrumento necessário para a 
formação do homem; 

III - reconhecimento do significado social e econômico da educação para o 
desenvolvimento do cidadão, do Município e do País; 

IV - participação no desenvolvimento da comunidade através do 
cumprimento de seus deveres profissionais; 

V - constante auto-aperfeiçoamento como forma de realização pessoal e 
de serviço ao próximo; 

VI - empenho pessoal pelo desenvolvimento do educando; 

VII - respeito à personalidade do educando; 

VIII - participação efetiva na vida da escola e zelo por seu aprimoramento; 

IX - crença de que a escola é agente de integração e progresso da 
comunidade; 

X - consciência cívica e respeito às tradições e ao patrimônio cultural do 
Município e do País; 

XI - profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao magistério e 
qualificação profissional, com remuneração condigna e condições adequadas de 
trabalho; 

XII - valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento; 

 
CAPÍTULO II 

DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
 

SEÇÃO I 
DA CARREIRA 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 4° - Os quadros de Profissionais do Magistério Público Municipal serão 
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definidos em Quadro Permanente, Quadro de Cargos Comissionados e Funções 
Gratificadas: 

 
§ 1º - O Quadro Permanente será integrado pelos Cargos de Provimento Efetivo 
que compõem as carreiras do magistério; 

§ 2º - Os Cargos de Provimento Efetivo, os Cargos de Provimento em Comissão e as 
Funções Gratificadas estão estruturados de acordo com Capítulo V desta Lei e sua 
planilha constará em anexo. (anexo I-A e I-B). 

 
Art. 5° - A estruturação do Plano de Carreira, Cargos e Salários obedece aos 
seguintes conceitos básicos: 

a) Carreira: agrupamento e cargos de provimento efetivo, de 
complexidade e de atribuição crescente, organizados em classe para o exercício da 
docência,de acordo com as exigências da legislação vigente. 

b) Quadro de Pessoal: composto de cargos de provimento efetivo, de 
cargos de provimento em comissão, de funções gratificadas, e de cargos em 
extinção; 

c) Grupo Ocupacional: é o agrupamento de cargos, requisitos e graus de 
conhecimentos técnicos semelhantes, conforme estabelecido no anexo desta Lei; 

d) Progressão Funcional: possibilidade de crescimento profissional na 
estrutura da carreira, que considerará a qualificação e a valorização do 
desempenho e do conhecimento do servidor; 

e) Cargo de Provimento Efetivo: é o lugar na carreira dos servidores 
públicos, por grupo ocupacional, com denominação própria, atribuições e 
responsabilidades específicas e vencimento correspondente, provido e exercido 
por um titular, na forma estabelecida em Lei; 

f) Cargo de Provimento em Comissão: é declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento; 

g) Nível: é a posição na estrutura da carreira correspondente à habilitação 
profissional; 
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h) Classe: é o agrupamento de cargos da mesma denominação e com iguais 
atribuições e responsabilidades; 

i) Referência: graduação horizontal ascendente da carreira, em cada 
classe; 

j) Enquadramento: refere-se à posição do servidor na carreira, por grupo 
ocupacional, quanto ao cargo, nível, classe e referência, segundo critérios definidos 
nesta Lei; 

k) Tabela Salarial: quadro de vencimento básico e remuneração dos 
servidores regidos pelo Estatuto do Magistério Público Municipal, organizado 
segundo a estrutura da carreira, em linhas verticais e horizontais progressivas; 

l) Vencimento - Base: retribuição mensal pelo exercício de cargo público, 
com valor fixado em lei; 

m) Remuneração: é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens 
pecuniárias recebidas pelo servidor. 

 
Art. 6° - A carreira inicia-se de acordo com as normas estabelecidas pelo Art. 11 
desta Lei. 

 
Art. 7° - Constitui requisito básico para o ingresso na Carreira do Magistério a 
formação mínima de nível superior. 
 
Art. 8° - A Carreira do Magistério Público Municipal abrange as seguintes classes:  

I -  DOCÊNCIA: Composta dos seguintes cargos: 

a) Professor I – Ensino Infantil e Ensino fundamental (anos iniciais 1º ao 
5º ano) 

b) Professor II – Ensino Fundamental (anos finais:6º ao 9º ano) 
        

II - COORDENADOR PEDAGÓGICO. 
 
Art. 9° - Constitui requisito para ingresso na Carreira, a formação e disponibilidade 
para as atribuições da função, constante do anexo II. 
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Art. 10 - O ingresso na Carreira dar-se-á na classe inicial de cada cargo da Carreira, 
no nível correspondente à habilitação do candidato aprovado.  
 
Paragrafo Unico. O Coordenador Pedagógico poderá ser designado para atuar no 
órgão gestor da Educação Municipal para assessoramento das escolas, sem 
prejuízo de sua remuneração, sendo suspensa sua avaliação de estágio probatório, 
enquanto durar a designação. 

 
SEÇÃO II 

DO INGRESSO 
 

Art. 11 - O ingresso em qualquer das classes integrantes das carreiras do 
Magistério dar-se-á através de nomeação, para referencia inicial do nível inicial do 
respectivo cargo, mediante prévia aprovação em concurso público de provas e de 
provas e títulos. 

I - as normas orientadoras do concurso Público serão estabelecidas em 
Edital; 

II - a nomeação dos candidatos aprovados no concurso será feita 
respeitando-se o número de vagas ofertadas e ordem de classificação decrescente. 

 

Art. 12 - Os concursos públicos realizados após a vigência desta Le, para 
provimento do cargo de Professor do Ensino Fundamental deverão exigir como 
habilitação mínima o nível superior. 
 
Art. 13 - Admitir-se-á contratação temporária de pessoal, nos termos da lei e em 
caráter excepcional, para suprir necessidade de: 

I - substituir Servidor do Magistério legal e temporariamente afastado de 
suas funções; 

II - suprir a falta de Servidor do Magistério com habilitação específica por 
área de atuação quando não houver banco de concursados. 
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Art. 14 - A contratação a que se refere o artigo anterior somente poderá ocorrer 
quando não for possível a convocação de outro Servidor do Magistério para 
trabalhar em regime especial e deverá recair, quando possível, em Professor 
aprovado em concurso que se encontre na espera de vaga. 
 
Art. 15 - A contratação de que trata o artigo anterior observará as seguintes 
normas: 

I - será sempre a título precário, mediante verificação prévia da 
inexistência de Servidor do Magistério com habilitação específica para atender as 
necessidades; 

II - a contratação será por prazo determinado de até 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses;  

III - somente poderão ser contratados candidatos que satisfaçam a 
exigência mínima para o cargo requerido. 
 
Art. 16 - O Professor concursado que aceitar contrato nos termos do artigo 
anterior não perderá o direito a futura nomeação em vaga que venha a ser aberta 
no Plano de Carreira, Cargos e Salários do Magistério e nem sofrerá qualquer 
prejuízo na ordem de classificação. 
 
Art. 17 - As contratações serão de natureza administrativa, ficando assegurados os 
seguintes direitos aos contratados: 
 

I - regime de trabalho igual ao regime normal do Professor disposto no 
Plano de Carreira, Cargos e Salários do Magistério Público do Município de Ipixuna 
do Pará; 

II - vencimento mensal equivalente ao atribuído ao Professor constante do 
Plano de Carreira, Cargos e Salários do Magistério Público do Município de Ipixuna 
do Pará ; 

III - décimo terceiro salário e férias proporcionais, nos termos desta Lei; 

IV - inscrição no sistema oficial de Previdência Social. 
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SEÇÃO III 
DA LOTAÇÃO 

 
Art. 18 - A lotação representa, em seus aspectos qualitativos e quantitativos, a 
força de trabalho necessária ao desempenho das atividades específicas de cada 
órgão ou unidade educacional. 

 
Art. 19- A lotação será documentada através de Portaria expedida pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

I - a lotação dos servidores pertencentes ao Grupo Professores será nas 
Unidades Escolares de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. 

II - A lotação dos servidores pertencentes ao Grupo Técnicos Pedagógicos 
será nas Unidades Escolares Pólos, os quais atenderão ainda as escolas anexas a 
este Pólo, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.  

 
SEÇÃO IV 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

Art. 20 - O Servidor do Magistério nomeado para o Cargo de Provimento Efetivo, 
ao entrar em exercício fica sujeito a estágio probatório, a ser cumprido pelo prazo 
de 03 (três) anos. 

 
§ 1° - No período mencionado no caput deste artigo, a habilidade e a capacidade 
funcional do servidor serão objetos de avaliação, cabendo à Secretaria Municipal 
de Educação elaborar os critérios de avaliação e as suas respectivas notas, 
observando os fatores constantes no Regime Jurídico Único e demais disposições 
pertinentes para o Quadro do Magistério, os quais servirão de base para a 
expedição do Decreto Regulamentar do Chefe do Executivo Municipal, como 
indicativos abaixo: 

I - idoneidade moral; 

II - disciplina; 
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III - pontualidade e assiduidade; 

IV - eficiência; 

V - aptidão; 

VI - dedicação ao serviço; 

VII - Responsabilidade; 

VIII - Produtividade; 

IX - Capacidade de Iniciativa. 
 
§ 2° - Instituirar-se-á uma Comissão de  Servidores do Magisterio pertencentes ao 
quadro efetivo para avaliar o Processo Administrativo da Secretaria Municipal de 
Educação.  
§ 3° - A Administração Municipal, através de Comissão formada dentro da 
Secretaria Municipal de Educação, fará um acompanhamento periódico anual dos 
critérios de avaliação a fim de subsidiar a avaliação do estágio probatório. 

§ 4° - A(o) Secretária(o) Municipal de Educação nomeará a Comissão de  
Servidores do Magistério, a qual possuirá a seguinte composição: 

I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 

II – 01 (um) técnico–pedagógico, integrante do Quadro de Provimento 
Efetivo; 

III – 01 (um) representante da Procuradoria Municipal; 

IV – 01 (um) professor, integrante do Quadro de Provimento Efetivo. 
 
§ 5° - Com a finalidade de operacionalizar o Processo de Avaliação Anual para fins 
de desempenho funcional, a Comissão poderá: 

I - orientar e distribuir em tempo hábil, os formulários de avaliação 
através de seu chefe imediato; 

II - analisar e computar os pontos obtidos para a consolidação dos 
resultados; 

III - elaborar os boletins referentes ao desempenho funcional; 
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IV - rever e analisar recursos dos profissionais que se julgarem 
prejudicados; 

V - encaminhar à Secretária(o) Municipal de Educação, relatório 
conclusivo dos trabalhos, anualmente. 
 
§ 6° - 60 (sessenta) dias após o término do período de estágio probatório, a 
avaliação do servidor será submetida à homologação do Chefe do Poder Executivo 
e após, afixar em local visível, a relação dos servidores aprovados no estágio 
probatório. 

 
SEÇÃO V 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 
 

Art. 21 - A progressão do Servidor dentro da carreira a que pertence dar-se-á 
através de Progressão Horizontal. 
  
Art. 22 - A Progressão Horizontal é a passagem do servidor de uma referência para 
outra imediatamente superior dentro do mesmo cargo para o qual foi nomeado e 
dependerá, cumulativamente, de desempenho, de conhecimento e o 
comprometimento do mesmo no interstício de 03(três) anos. 
 
Art. 23 - A Progressão Horizontal corresponderá a um acréscimo máximo de 03% 
(três por cento) sobre o vencimento da referência inicial e será concedida ao 
servidor efetivo, a cada 03 (três) anos, limitada a 10 (dez) referências desde que 
satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos: 

I - cumprir o interstício mínimo de 03(três) anos de efetivo exercício no 
cargo, entre uma progressão horizontal e outra; 

II - obter, na média do resultado das 03 (três) últimas avaliações de 
desempenho, o aproveitamento conforme tabela abaixo: 

 
Avaliação de Desempenho Porcentagem da Progressão 

80% a 100% 03% 
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60% a 79% 02% 
 
§ 1° - Nos casos de afastamento do Servidor pelo período superior a 90 (noventa) 
dias por motivo de licença para tratamento de saúde, a contagem do interstício 
para fins de progressão será suspensa, reiniciando-se quando do retorno do 
servidor, para completar o tempo de que trata este artigo. 

§ 2° - O período de afastamento por doença profissional será computado para 
efeitos de progressão. 

§ 3° - A contagem de tempo para novo período será iniciada no dia seguinte àquele 
que o Servidor houver completado o período anterior, desde que tenha obtido a 
progressão. 

§ 4°- Os acréscimos pecuniários percebidos pelo Servidor, não serão computados 
nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 

§ 5° - Aplicam-se os dispositivos deste artigo aos Servidores do Magistério no que 
concerne ao ingresso na carreira e os interstícios a serem obedecidos para efeito 
de Progressão Horizontal. 
 
Art. 24 - A progressão do ocupante de cargo/função da carreira do Magistério 
somente ocorrerá após o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício na 
referência em que se encontre enquadrado ou de sua investidura permanente, 
considerando os seguintes incentivos de progressão com formação continuada do 
trabalho docente: 

I desempenho no trabalho avaliado anualmente; 

II formação continuada em instituições credenciadas; 

III avaliação periódica de aferição de conhecimentos na sua área de 
atuação. 

 
§ 1° - Os critérios específicos e os procedimentos para aplicação do princípio do 
mérito e de conhecimento para efetivação de progressão serão definidos em 
regulamento próprio, além dos critérios para a avaliação de conhecimento. 
§ 2° - Os cursos de formação continuada em instituições credenciadas para 
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surtirem efeitos sobre a progressão funcional deverão de forma conjunta: 

I - ter relação direta com o exercício profissional do titular; 

II - ser realizado em instituições idôneas, em curso reconhecido e ter sido 
solicitada a participação do candidato pela Secretaria Municipal de Educação, 
desde que não seja em período letivo; 

III - ter carga mínima de 80 (oitenta) horas de duração para cada 
formação. 
 
§ 3° - A avaliação periódica de aferição de conhecimento será obrigatória e 
resultará da realização de provas para aferir o aumento de conhecimento 
decorrente de atividade de capacitação, da prática docente e de sua contribuição 
para a melhoria da qualidade de ensino nas Escolas Públicas Municipais. 
§ 4° - Os cursos de formação continuada obtidos antes desta Lei deverão ser 
submetidos à apreciação da Secretaria Municipal de Educação para verificação se 
atendem aos critérios estabelecidos no § 3º deste artigo. 
§ 5° - A Progressão Horizontal ocorrerá a cada 03 (três) anos, sempre no mês de 
março. 
 
Art. 25 - Os cursos realizados e os diplomas obtidos ou similares, utilizados em 
uma Progressão efetivada, não terão validade para aquisição de outra Progressão. 
 
Art. 26 - Fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem 
do tempo de exercício para fins de Progressão, sempre que o Servidor do 
Magistério:  

I – completar 03 (três) faltas injustificadas ao serviço de forma 
continuadas ou não, ressalvadas as faltas consideradas legais pelo Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Município de Ipixuna do Pará; 

II - somar 10 (dez) atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas 
antes do horário marcado para término da jornada, sem autorização de seu 
superior; 

III - sair de licenças e/ou afastar-se sem direito a remuneração; 
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IV - quando o Servidor sofrer penalidade disciplinar prevista na legislação 
municipal. 
 
Parágrafo único -  Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses de interrupção 
prevista neste artigo iniciar-se-á nova contagem para fins de tempo exigido para 
Progressão. 

 
SEÇÃO VI 

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Art. 27 - A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do 
ensino e a progressão na Carreira, será assegurada através de cursos de formação, 
aperfeiçoamento e/ou especialização, em instituições credenciadas, de programas 
de aperfeiçoamento em serviço e de outras atividades de atualização profissional, 
observados os programas prioritários. 
 
Parágrafo único – O Servidor do Magistério poderá ser autorizado a ausentar-se 
com a finalidade de estudo, desde que não acarrete prejuízos para o calendário 
escolar, que deverá ter, no mínimo, 200 dias letivos para o aluno. 
 
Art. 28 - A licença para qualificação profissional consiste no afastamento do 
ocupante da Carreira do Magistério de suas funções, sem onus para o poder 
público municipal e poderá ser de no máximo 2 (dois) anos. 
 
§ 1° - Não será computado o tempo de afastamento para todos os fins de direito, 
sendo que somente será concedida a licença após 03 (três )anos de efetivo 
exercício na função e quando houver correlação entre o conteúdo programático do 
curso com as atribuições de seu cargo e for ministrado  em instituições 
credenciadas. 
§ 2° - O número de funcionários em gozo simultâneo de licença para qualificação 
profissional não poderá exceder 3% (três) do total de Servidores de Magistério. 
 
Art. 29 - Ao Servidor do Magistério efetivo, regularmente matriculado em curso 
oficial e não beneficiado com a licença de que trata o artigo anterior, será facultada 



 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

 

13 

 

a ausência ao serviço nos dias de provas bimestrais, semestrais ou finais, desde 
que com comunicação antecipada ao chefe imediato e comprovação posterior do 
comparecimento às provas. 
 
Art. 30 - Mediante critério seletivo poderá ser concedido ao Servidor do 
Magistério efetivo, bolsa de estudo, que consistirá em auxílio financeiro para 
custear despesas decorrentes da realização de cursos de formação, 
aperfeiçoamento ou especialização, sendo que o valor do auxilio será definido por 
Decreto do Chefe do Executivo Municipal, desde que o servidor não tenha incidido 
nos incisos do art. 26 desta Lei. 
 
Parágrafo único - Os critérios a serem avaliados para que se conceda bolsa de 
estudo ao Servidor do Magistério será: 

I -  ser efetivo da rede municipal; 

II - ser concursados há pelo menos 5 anos; 

III - ter relação direta com o cargo de provimento efeitvo do Servidor do 
Magistério; 

IV - ser residente e ter domicilio no Município de Ipixuna do Pará; 

V – Não ter incidido nas hipóteses previstas nos incisos do art. 26 desta Lei. 
 
Art. 31 - Concluinda a licença de que trata o artigo anterior, ao servidor 
beneficiado não será concedida a exoneração ou licença para interesse particular, 
antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese do 
ressarcimento da despesa havida com seu afastamento ao Tesouro Municipal. 
 
Parágrafo único. Não cumprida a obrigação prevista neste artigo, o servidor 
ressarcirá ao Município as despesas havidas com seu afastamento. 
    
Art. 32 - Fica instituída a Gratificação de Pós Graduação para servidores 
integrantes do Magistério, como estímulo ao aperfeiçoamento profissional, nos 
percentuais abaixo fixados sobre o vencimento base: 
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a) Especialização de 05%  
b) Mestrado de 10% 
c) Doutorado de 20% 
 

§ 1° - A gratificação de pós-graduação, somente será paga, se esta for específica da 
área para qual prestou concurso público e quando houver correlação entre o 
conteúdo programático do curso com as atribuições de seu cargo e for ministrado 
em instituições credenciadas. 
§ 2° - Considera-se pós-graduação o curso ministrado com o mínimo de 360 
(trezentos e sessenta) horas/aula, por instituições nacionais de ensino superior 
reconhecidas pelo Ministério da Educação e Instituições estrangeiras de ensino, 
equiparando-se a esta, as titulações concedidas por Sociedade de Especialistas de 
âmbito nacional, reconhecidas legalmente, sendo que esses cursos devem ser 
reconhecidos pelo MEC ou órgão encarregado. 
§ 3° - Considera-se Mestrado ou Doutorado, os cursos realizados em instituições 
de ensino superior, nacional ou estrangeiro, mediante o cumprimento de todos os 
créditos disciplinares, inclusive com a defesa da dissertação necessária à outorga 
dos títulos de Mestre e Doutor respectivamente. 
 
Art. 33 - Concluída a licença de que trata o artigo anterior, ao servidor beneficiado 
não será concedida a exoneração ou licença para interesse particular, antes de 
decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese do ressarcimento 
da despesa havida com seu afastamento ao Tesouro Municipal. 
 
Parágrafo único. Não cumprida a obrigação prevista neste artigo, o servidor 
ressarcirá ao Município as despesas havidas com seu afastamento. 

 
SEÇÃO VII 

DA JORNADA DE TRABALHO 
 

Art. 34 - Para efeito de remuneração do professor, considerar-se-á cada mês 
constituído de cinco semanas. 
 
Art. 35 - A jornada de trabalho do Servidor do Magistério Municipal será 
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correspondente a:  

I - vinte horas semanais; 

II - quarenta horas semanais.  
 
§ 1° - A jornada pedagógica para o profissional que exerce o cargo de Técnico 
Pedagógico será de 40 (quarenta) horas semanais com jornada de 08 (oito) horas 
diárias cumpridas em todos os dias letivos da semana. 
§ 2° - O não cumprimento da jornada de trabalho sem as justificativas previstas em 
Lei Municipal especifica implicará nas penalidades administrativas dispostas nas 
respectivas legislações municipais. 
 
Art. 36 - O Servidor do Magistério em jornada parcial que não esteja em 
acumulação de cargos, emprego ou função pública, poderá ser convocado para 
prestar serviço em regime suplementar de vinte horas semanais, por necessidade 
do ensino, permanecendo enquanto persistir esta necessidade, observada a classe 
de seu cargo. 
 
Art. 37 - O regime suplementar previsto no art. 36  poderá ser adotado nos 
seguintes casos:  

I - constatada a vacância de regente ou pedagogo no Ensino Infantil ou no 
Ensino Fundamental, em turno diferente; 

II - substituição temporária de professores em função docente ou 
pedagogos quando de impedimentos previstos em legislação municipal.  
 
Art. 38 - O regime suplementar de trabalho poderá ser proposto ao ocupante de 
cargo efetivo da Carreira do Magistério. 
 
§ 1° - O Servidor do Magistério é livre para aceitar o regime suplementar de 
trabalho. 
§ 2° - No caso em que na mesma escola não houver profissional interessado, 
poderá ser oferecido o regime suplementar de trabalho ao profissional do 
magistério de outra escola.   
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Parágrafo único - A convocação em regime suplementar será remunerada, 
proporcionalmente, ao número de horas adicionadas à jornada básica de trabalho 
do Servidor do Magistério e não caracterizará hora extraordinária. 

 
SEÇÃO VIII 

HORAS ATIVIDADES 
 

Art. 39 - São consideradas horas-atividades aquelas destinadas à preparação e 
avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às 
reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento 
profissional, conforme proposta pedagógica de cada escola, em acordo com a 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
Parágrafo único - Serão destinadas 04 (quatro) horas semanais a horas atividades 
para trabalhos individuais e coletivos, no espaço da escola, em horário diverso da 
regência de classe, pagas no valor da  hora aula do servidor do Magistério. 

 
SEÇÃO IX 

DA REMUNERAÇÃO 
 

SUBSEÇÃO I 
DO SALÁRIO 

 
Art. 40 - A remuneração do Servidor do Magistério  corresponde ao salário 
relativo à classe e ao nível de habilitação em que se encontre, acrescido das 
vantagens pecuniárias a que fizer jus. 
 
Art. 41 - O vencimento dos titulares dos cargos dos grupos ocupacionais de que 
dispõe esta Lei é o fixado pela Tabela Salarial constante do Anexo III.  
 

Parágrafo único- A remuneração do Servidor do Magistério Público Municipal 
será reajustada anualmente todo o mês janeiro.  

Glauber
Realce

Glauber
Realce
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SUBSEÇÃO II 

DAS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 
 

Art. 42 - Além das gratificações e vantagens previstas para os servidores em geral 
do Município, conforme Lei instituidora do Regime Jurídico,  serão deferidas aos 
Servidores do Magistério as seguintes gratificações específicas: 

I -  gratificação pela docência:      

a) Em unidades escolares da zona rural até 30 km da sede do Município; 

b) Em unidades escolares da zona rural acima de 30 km distante da sede; 

c) Com alunos portadores de necessidades especiais- Sala de Recurso; 

d) Em classes multisseriadas. 

II - gratificação pela função de coordenador- pedagógico; 

III - gratificação de titularidade: 

a) Magistério; 

b) nNvel superior; 

c) Especialização; 

d) Mestrado; 

e) Doutorado. 

IV - adicional por tempo de serviço; 

V - outras gratificações previstas na Lei 094/98. 
 
Art. 43 - As vantagens pecuniárias previstas no art. 42, de I a III são as seguintes:  

I - a gratificação pela docência em unidades escolares da zona rural é de até 
5% (cinco por cento) sobre o valor da referencia salarial da classe ocupada pelo 
Servidor na tabela de cargos e salários; 

II – a gratificação pela docência em unidades escolares da zona rural com 
percurso superior a 30 km é de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 
referencia salarial da classe ocupada pelo Servidor na tabela de cargos e salários; 
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III – a gratificação pela docência com alunos portadores de necessidades 
especiais – Sala de Recursos - é de até 10% ( dez por cento) sobre o valor da 
referencia salarial da classe ocupada pelo Servidor na tabela de cargos e salários; 

IV – a gratificação pela docência  em classes de multisseriadas é de  3% a 5% 
(três a cinco por cento) sobre o valor da referencia salarial da classe ocupada pelo 
Servidor na tabela de cargos e salários; 

V – a gratificação de titularidade de magistério é de 20% a  40%( vinte a 
quarenta por cento) sobre o valor da referencia salarial da classe ocupada pelo 
Servidor na tabela de cargos e salários; 

VI – a gratificação de titularidade de nível superior é de 15% a 80% (quinze a 
oitenta por cento) sobre o valor da referencia salarial da classe ocupada pelo 
Servidor na tabela de cargos e salários; 

VII – a gratificação de titularidade de especialização é de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor da referencia salarial da classe ocupada pelo Servidor na tabela de 
cargos e salários; 

VIII– a gratificação de titularidade de mestrado é de 10%(dez por cento) 
sobre o valor da referência salarial da classe ocupada pelo Servidor na tabela de 
cargos e salários; 

IX – a gratificação de titularidade de doutorado é de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da referencia salarial da classe ocupada pelo Servidor na tabela de 
cargos e salários; 
 
Parágrafo único.  As gratificações mencionadas nos incisos I e II do caput deste  
artigo tem como objetivo facilitar ao Servidor o deslocamento para o exercicio da 
função.  
 
Art. 44 - O servidor efetivo que ingressar no serviço público municipal após a data 
de aprovação deste Plano, não fará jus ao acréscimo pecuniário relativo ao 
adicional por tempo de serviço, denominado qüinqüênio, previsto no Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Ipixuna do Pará, mas tão 
somente, à progressão horizontal, não sendo lícita a acumulação desses adicionais. 
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Art. 45 - As vantagens pecuniárias previstas no artigo 43 I, II, III e IV  não são 
cumulativas e somente serão pagas enquanto durar o exercício nas condições 
especiais que lhes deram causa. 
 
Art. 46 - A revisão geral dos vencimentos estabelecidos para os Cargos de 
ProvimentoEefetivo, bem como para os Cargos de Provimento em Comissão, 
deverá ser efetuada anualmente, por lei específica, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices, conforme disposto no art. 37, inciso X da Constituição Federal, 
desde que não ultrapasse os limites da despesa com pessoal, estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 
Parágrafo Único. A revisão dos vencimentos mencionada no caput deste artigo 
ocorrerá sempre à época do reajuste do salário mínimo nacional. 
  

SEÇÃO X 
DOS DIREITOS 

 
SUBSEÇÃO I 

DAS LICENÇAS 
 

Art. 47 - Ao Servidor do Magistério Público Municipal poderá ser concedida as 
seguintes licenças: 

I - licença para tratamento de saúde; 

II - licença maternidade; à adotante e a paternidade; 

III - licença por motivo de doença em pessoa da família; 

IV - licença por acidente em serviço, compreendendo inclusive o que ocorrer 
durante o percurso entre a residência do servidor e o local de trabalho e 
vice e versa; 

V - licença para o serviço militar; 

VI - licença para tratar de assuntos de interesse particular. 
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§ 1°- A licença prevista no inciso I será precedida de atestado médico expedido por 
médico da Rede Municipal de Saúde. 

§ 2° - A licença prevista no inciso II será procedida de atestado ou exame médico e 
comprovação de parentesco. 

§ 3° - É vedado o exercício de atividade remunerada, durante o período da licença 
prevista nos incisos deste artigo. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
 

Art. 48 - Será concedida ao servidor a licença para tratamento de saúde a pedido 
ou ex oficio, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer 
jus. 
 
Art. 49 - Para licença de até 30 (trinta) dias, a inspeção será feita por médico 
indicado pelo órgão superior, por junta médica oficial. 
 
§ 1° - Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do 
servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontra internado. 

§ 2° - Inexistindo médico do órgão ou entidade no local onde se encontra o 
servidor, será aceito atestado passado por médico particular, que deverá ser 
homologado por médico integrante da Rede Municipal de Saúde. 
 
Art. 50 - Terminado o prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção 
médica que poderá concluir pela volta ao exercício de sua função; pela prorrogação 
ou pela aposentadoria. 
 
Art. 51 - O atestado e o laudo da junta médica não se referirá ao nome ou a 
natureza da doença, salvo quando se tratarem de lesões produzidas por acidentes 
em serviço ou doença profissional. 
 
Art. 52 - O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será 
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submetido a inspeção médica. 
SUBSEÇÃO III 

DA LICENÇA MATERNIDADE, À ADOTANTE E A PATERNIDADE 
 

Art. 53 - Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos, sem prejuízo de sua remuneração. 
 
§ 1° - A licença poderá ter inicio no primeiro 1º (primeiro) dia do 9º (nono) mês de 
gestação, salvo antecipação por prescrição médica. 

§ 2° - No caso de nascimento prematuro, a licença terá inicio a partir do parto. 

§ 3° - No caso de nati-morto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será 
submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício de sua função. 

§ 4° - No Caso de aborto, atestado por médico oficial, a servidora terá direito à 30 
(trinta) dias de repouso remunerado. 

 
Art. 54 - Pelo nascimento do filho, o servidor terá direito à licença paternidade, 
pelo período de 05 (cinco) dias consecutivos. 
 
Art. 55 - Para amamentar o próprio filho até a idade de 06 (seis) meses, a 
servidora terá direito durante a jornada de trabalhado, a 01 (uma) hora, que 
poderá ser parcelada em 2 (dois) períodos de meia hora. 
 
Art. 56 – À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até 07 
(sete) anos de idade será concedido 30 (trinta) dias de licença remunerada, para 
ajustamento do adotado ao novo lar. 
 

SUBSEÇÃO IV 
LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA 

 
Art. 57 - Poderá ser concedida a licença ao servidor, por motivo de doença do 
cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente ou descendente, 
mediante comprovação médica. 
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§ 1° - A licença será concedida sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo, até 
30 (trinta), dias, podendo ser prorrogada por igual período, mediante parecer de 
junta médica, e excedendo este prazo, o servidor não fará jus à remuneração.  

§ 2° - A licença prevista neste artigo só será concedida se não hover prejuízo para o 
serviço público. 

 
SUBSEÇÃO V 

LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO 
 

Art. 58 - Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado durante 
o exercício de suas funções. 
 
Art. 59 - Configura acidente no exercício da função o dano físico ou mental sofrido 
pelo servidor e que se relaciona mediata ou imediatamente com as atribuições do 
cargo exercido. 
 

Parágrafo Único. Equipara-se ao acidente no exercício da função o dano: 

I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no 
decorrer do exercício do cargo. 

II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. 
 
Art. 60 - O servidor acidentado durante o exercício de suas funções que necessite 
de tratamento especializado não oferecido pela Rede Municipal de saúde, poderá 
obter tratamento em instituição privada, à conta de recursos públicos. 
 
Parágrafo único - O tratamento recomendado por Junta Médica oficial constitui 
medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos 
adequados em instituição pública. 

 

Art. 61 - A prova de acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável 
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quando as circunstancias o exigirem. 
 

SUBSEÇÃO VI 
DA LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR 

 
Art. 62 - Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença à  
vista de documento oficial. 
 
§ 1° - Será descontada da remuneração do servidor a importância percebida na 
qualidade de incorporado, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar. 

§ 2° Ao servidor desincorporado será concedido prazo não excedentes a 7 (sete) 
dias para reassumir o exercício de suas funções, sem desconto de seus 
vencimentos. 

 
SUBSEÇÃO VII 

DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 
 

Art. 63 - A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor estável 
licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 (anos) 
consecutivos sem remuneração. 
 
§ 1° - A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou 
no interesse do serviço. 
§ 2° - Não será concedida nova licença antes de decorridos 2 (dois) anos do 
término  da anterior. 
§ 3° - O servidor requerente aguardará em exercício a concessão da licença. 
 
Art. 64 - Ao servidor ocupante de cargo em comissão não se concederá a licença de 
que trata o artigo anterior. 

 
SUBSEÇÃO  VIII 

DA LICENÇA ESPECIAL 
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Art. 65 - Após cada qüinqüênio ininterrupto do exercício da função, o servidor do 
magistério fará jus a 90 (noventa) dias de licença especial, preservando-se a 
remuneração de cargo efetivo. 
 
Art. 66 - A licença especial deverá ser gozada em um único período. 
 
Art. 67 - Se a licença especial abranger o período de férias do servidor, estas 
deverão ser gozadas no mês subseqüente. 
 
Art. 68 - Não se concederá licença especial ao servidor que no período aquisitivo: 

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; 

II - afastar-se do cargo em virtude de: 

a) licença por motivo de doença em pessoa da família sem remuneração; 

b) licença para tratar de interesses particulares; 

c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva; 

d) desempenho de mandato classista. 
 

Art. 69 - A requerimento do Servidor do Magistério e se houver necessidade 
administrativa, a licença especial poderá ser convertida em pecúnia. 
 
Art. 70 - As faltas injustificadas ao serviço público retardarão a concessão da 
licença especial na proporção de 01 (um) mês para cada 2(duas) faltas. 
 
Parágrafo Único. Na mesma unidade escolar não poderão gozar licença especial 
simultaneamente, servidores do magistério em número superior a 1/3 (um terço) 
do quantitativo em exercício. 

 
SEÇÃO XI 

DAS FÉRIAS 
 

Art. 71 – O  período de férias anuais do Servidor do Magistério será de:  

I - trinta (30) dias de férias e quinze (15) dias de recesso para professores 
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na  docência;  

II – 30 (trinta) dias de férias para professor no exercício de outras funções e 
demais ocupantes da carreira do magistério. 

  

Art. 72 - A requerimento do Servidor do Magistério e se houver necessidade 
administrativa, a licença especial poderá ser convertida em pecúnia. 
 
Parágrafo único. As férias dos Servidores do Magistério em exercício na docência, 
serão concedidas nos períodos de férias e recessos escolares, de acordo com 
calendários anuais, de forma a atender às necessidades didáticas e administrativas 
do estabelecimento.   

 
SEÇÃO XII 

MOBILIDADE DO SERVIDOR 
 

SUBSEÇÃO I 
DA CESSÃO 

 
Art. 73 - Cessão é o ato pelo qual o Servidor do Magistério é colocado à disposição 
de entidade ou órgão não integrante da Rede Municipal de Ensino. 
 
§ 1° - A cessão somente será realizada sem ônus para a Secretaria Municipal de 
Educação e será concedida pelo prazo máximo de 01 (um) ano, renovável 
anualmente, segundo a conveniencia e o interesse público. 

§ 2° - Em casos excepcionais, a cessão poderá dar-se com ônus para a Secretaria 
Municipal de Educação, a saber: 

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

II - quando a entidade ou órgão solicitante compensar a Rede Municipal de 
Ensino com um serviço de valor equivalente ao custo anual do cedido.   
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§ 3° - A cessão para exercício de atividades estranhas ao Magistério interrompe o 
interstício para a progressão. 
 
Art. 74 - O Servidor do Magistério na função de professor ou coordenador 
pedagógico não poderá exercer outras funções fora do âmbito do Magistério, salvo 
para ocupar Cargo de Provimento em Comissão, de nível de direção e 
assessoramento superior. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA READAPTAÇÃO 
 

Art. 75 - A readaptação é o aproveitamento do servidor em função do Magistério 
mais compatível com sua capacidade física e/ou mental, sempre precedida de 
inspeção médica oficial. 
 
Parágrafo Único. A readaptação não acarretará aumento ou redução de 
vencimento ou remuneração. 

 
SUBSEÇÃO III 
DA REMOÇÃO 

 
Art. 76 - Remoção é o deslocamento do servidor do magistério de uma unidade 
para outra  e processar-se-á por ato da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 77 - A remoção dar-se-á somente por necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Parágrafo Único. Só em casos especiais a remoção será feita fora do período das 
férias. 

 
CAPÍTULO III 

DO ENQUADRAMENTO 
 

Art. 78 - O enquadramento do servidor no Quadro de Provimento Efetivo dar-se-á 
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na referência inicial, em cargo correspondente com atribuições e 
responsabilidades ao cargo ocupado mediante aprovação em concurso público. 
 
Art. 79 - A cada categoria funcional corresponderá a escalas progressivas de 
vencimentos equivalentes a 12 (doze) referências salariais, com uma variação de 
03% (três por cento) entre uma e outra. 
 
Art. 80 - Para fins desta Lei não será permitido ao servidor do Magistério o 
desenvolvimento de atividades não correspondentes ao cargo para o qual foi 
concursado. 
 
Art. 81 - Todas as providências cabíveis relativas ao enquadramento dos 
servidores nas faixas salariais serão de responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos, mediante aprovação por Decreto do Chefe 
do Executivo Municipal. 
 
Art. 82 - O enquadramento não poderá resultar em redução do vencimento básico. 
 
Art. 83 - Nenhum servidor será enquadrado para fins desta Lei com base em cargo 
que ocupe em Comissão. 
 
Art. 84 - Os cargos que constituem o Quadro em Extinção passam a denominar-se 
de acordo com a tabela de correspondência constante no anexo IV. 
 
Art. 85 - Os servidores efetivos/estáveis, que tiverem seus cargos extintos por 
força desta Lei, serão reclassificados para os novos cargos criados, ocorrendo o seu 
enquadramento em cargo com funções assemelhadas as que vinham exercendo por 
ocasião da aprovação deste PCCS. 
 
Art. 86 - O servidor, cujo enquadramento tenha sido feito em desacordo com as 
disposições desta Lei, poderá no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da 
publicação do Decreto de enquadramento, peticionar ao Chefe do Executivo 
Municipal, através de requerimento fundamentado, solicitando revisão do ato que 
o enquadrou. 
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Parágrafo único. O Prefeito Municipal, após emissão de parecer jurídico emitido 
pela Procuradoria Geral do Município e após análise fundamentada da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos, decidirá no prazo de 30 (trinta) 
dias sobre o pleito do servidor. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS CARGOS DE CONFIANÇA, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES 
GRATIFICADAS 

 
Art. 87 - Integram ainda as funções do magistério público municipal os cargos de 
provimento em comissão e as funções gratificadas, constantes do Anexo VII do 
Plano de Carreira, Cargos e Salários do Município de Ipixuna do Pará. 

 
Art. 88 - Cargo de Provimento em Comissão é aquele que, em virtude de Lei, 
depende da confiança pessoal do Chefe do Poder Executivo para o seu provimento 
e se destina às atividades de Direção e Assessoramento Superior – DAS, sendo que 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação são os seguintes: 

I - Secretário Municipal de Educação; 

II - Diretor; 

III - Assessor Técnico; 

IV - Gestor Escolar; 

V - Vice-Gestor Escolar; 

VI - Coordenador Escolar. 
 
Parágrafo único - A remuneração dos ocupantes dos Cargos de Provimento em 
Comissão será fixada em Lei específica. 
 
Art. 89 - Os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e 
exoneração, por Decreto, do Chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 90 - As funções gratificadas de categoria funcional, Direção e Assessoramento 



 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

 

29 

 

Intermediário – DAÍ, envolvem atividades de chefia e assistência de nível 
intermediário da estrutura dos órgãos municipais e serão atribuídas, 
preferencialmente, aos ocupantes de Cargos de Provimento Efetivo. 
 
§ 1° - Compete ao Prefeito Municipal designar e dispensar servidores do exercício 
de funções gratificadas; 

§ 2° - A função gratificada será percebida cumulativamente com o vencimento do 
cargo ocupado pelo servidor; 

§ 3° - As atribuições, a jornada semanal de trabalho e lotação serão fixadas através 
de Decreto do Poder Executivo Municipal; 

§ 4° O servidor público não poderá exercer mais de uma função gratificada nem 
acumular este com cargo de provimento em comissão. 
 
Parágrafo único. A remuneração dos Cargos de Provimento em Comissão será 
fixada em Lei específica. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Art. 91 – A Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará aplicará o minímo de 60% 
(sessenta por cento) dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica, na remuneração dos profissionais do 
magistério  em efetivo exercício do ensino público municipal. 
 
Art. 92 - Será contado para todos os efeitos legais o tempo de serviço do Servidor 
do Magistério investido em Cargo de Provimento em Comissão ou Função 
Gratificada dentro da área da Secretaria Municipal de Educação, depois de 
transcorrido o período de estágio probatório. 
 
Art. 93 - Os titulares da Carreira do Magistério Público Municipal poderão 
perceber outras vantagens pecuniárias devidas aos servidores municipais, quando 
não conflitantes com o disposto nesta Lei.   
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Art. 94 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento vigente para o exercício de 2010 e o que vier a 
suceder nos exercícios posteriores.. 
 
Art. 95 - Os casos omissos decorrentes da implantação deste Plano, serão 
dirimidos, conjuntamente, pelas Secretarias Municipal de Educação e Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos. 
 
Art. 96 - Integram a presente Lei os seguintes anexos: 

I - anexo I: Quadro do Magistério de Provimento Efetivo; distribuição de 
carga horária; 

II - anexo II: Atribuições dos servidores ocupantes de Cargos de Provimento 
Efetivo;  

III - anexo III: Valores dos salários iniciais referentes às classes da Carreira 
do Magistério Público Municipal; 

IV -  anexo IV: Cargos em Extinção e Funções de Equivalência. 

 

Art. 97 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário, especialmente a Lei n°140, de 20 de dezembro de 2002. 
 
 

    Gabinete do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, 23 de dezembro de 2009. 
 

 
 
 

EVALDO OLIVEIRA DA CUNHA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

QUADRO DO MAGISTÉRIO DE PROVIMENTO EFETIVO E DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA 

CARREIRA 
CLASSES/ 
CARGOS 

CÓDIGO 
DOS 

CARGOS 

Nº  
CARGOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

HABILITAÇÃO 

 

D
O

CE
N

CI
A 

  

Professor Ensino Infantil e Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano 

Nível Médio NM 144 20 horas Magistério 

Nível 
Superior I 

NS - I 

128 

20 horas Licenciatura em Pedagogia 

Nível 
Superior II 

NS - II 20 horas Licenciatura na área de Educação, com Pós-
Graduação em Educação Infantil e Séries Iniciais. 

Professor Ensino Fundamental – 6º ao 9º Ano 

Nível 
Superior I NS - III 97 20 horas Licenciatura Específica 

D
O

CE
N

CI
A 

EM
 

ED
U

CA
ÇÃ

O
 

IN
CL

U
SI

VA
 Nível 

Superior I NS - IV 

05 

20 horas 
Licenciatura em Pedagogia com Especialização em 
Libras. 

Nível 
Superior II 

NS - V 20 horas 
Licenciatura em Pedagogia com habilitação ou 
Especialização em Educação Inclusiva. 
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CO
O

RD
EN

AD
O

R 
PE

D
AG

Ó
GI

CO
 

 

Coordenador Pedagógico 

Nível 
Superior I 

CP - I 

27 

40 horas Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em 
Orientação e Supervisão 

Nível 
Superior II 

CP - II 40 horas Licenciatura na área de Educação com Pós-
Graduação em Orientação e Supervisão 
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ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS 
 

 1 – PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL E PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 
I - FORMA DE PROVIMENTO:  

    a) Ingresso por concurso público de provas e títulos, realizado por área de atuação.   

 

II - REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Nível Médio: Formação em nível médio com habilitação em magistério nos termos do art. 62 da Lei 9394/96; 

b) Nível Superior 1:  Formação em nível superior com formação em Pedagogia, nos termos da legislação vigente.  

c) Nível Superior 2 - Licenciatura na área de Educação, com Pós-Graduação em Educação Infantil e Séries 
Iniciais, com duração mínima de trezentos e sessenta horas. 

 
III - ATRIBUIÇÕES  

a) Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola.  
b) Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. 
c) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
d) Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
e) Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas.   
f) Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional. 
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g) Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade.  
h) Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e do processo de 
ensino-aprendizagem.   
 

2 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS: (6º AO 9º ANO) 
I - FORMA DE PROVIMENTO  

    a) Ingresso por concurso público de provas e títulos, realizado por área de atuação.   
 
II - REQUISITOS PARA PROVIMENTO : 

a) Nível Superior 1- formação em nível superior, em curso de licenciatura plena especifica. 
 
III - ATRIBUIÇÕES 

a) Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola.  
b) Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola.  
c) Zelar pela aprendizagem dos alunos.  
d) Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento.  
e) Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas.  
f) Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional.  
g) Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade.  
h) Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e do processo de 
ensino-aprendizagem.   
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3 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 I - FORMA DE PROVIMENTO  

     a) Ingresso por concurso público de provas e títulos, realizado por área de atuação.   
 
II - REQUISITOS PARA PROVIMENTO : 

a) Nível Superior 1 - formação em nível superior com formação em Pedagogia, com Especialização em Libras. 

b) Nível Superior 2 - Licenciatura em Pedagogia com habilitação ou Especialização em Educação Inclusiva, com 
duração mínima de trezentos e sessenta horas. 

 
III - ATRIBUIÇÕES  

a) Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola.  

b) Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. 

c) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

d) Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 

e) Contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todos os alunos, promovendo a 
existência de respostas pedagógicas adequadas às necessidades específicas e ao seu desenvolvimento global; 

f) Promover a existência de condições na escola para a inclusão sócio-educativa dos alunos com NEE; 

g) Colaborar na promoção da qualidade educativa, nomeadamente, nos domínios relativos à orientação educativa, 
à interculturalidade, à saúde escolar e à melhoria do ambiente educativo; 

h) Articular as respostas a necessidades educativas com os recursos existentes em outras estruturas e serviços, 
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nomeadamente, nas áreas da saúde, segurança social; 

  i) Elaborar relatórios individuais dos alunos, bem como atividades realizadas e enviá-los ao Conselho de Turma, 
órgão de gestão e à Equipe de coordenação de Apoio Educativo. 

j)  Colaborar com o órgão de gestão e de coordenação pedagógica da escola na detecção de necessidades 
educativas específicas e na organização e incremento dos apoios educativos adequados; 

k) Contribuir ativamente para a diversificação de estratégias e métodos educativos de forma a promover o 
desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com NEE; 

l) Colaborar com o órgão de gestão e de coordenação pedagógica da escola e com os Professores na gestão flexível 
dos currículos e na sua adequação às capacidades e interesses dos alunos, bem como às realidades locais; 

m) Fazer constar nas atas dos Conselhos de Turma em que existam alunos com PEI (Planos Educativos 
Individuais) o registro do ponto da situação relativamente às medidas implementadas.  

n) Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional. 

o) Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade.  

p) Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e do processo de 
ensino-aprendizagem. 
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4 - COORDENADOR-PEDAGÓGICO  
I - FORMA DE PROVIMENTO 

     a) Ingresso por concurso público de provas e títulos.  
 
II - REQUISITOS PARA PROVIMENTO  

a) Nível Superior 1: Formação em nível superior em Pedagogia com Habilitação em Orientação e Supervisão, nos 
termos da legislação vigente e experiência mínima de dois anos na docência. 

b) Nível Superior 2: Licenciatura na área de Educação com Pós-Graduação em Orientação e Supervisão, nos 
termos da legislação vigente e experiência mínima de dois anos na docência. 

 
III - ATRIBUIÇÕES 

Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para a administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:  

a) Coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica da escola.  
b) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas.  
c) Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes.  
d) Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento.  
e) Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 
escola.  
f) Informar os pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da 
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proposta pedagógica da escola.  
g) Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional.  
h) Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as 
famílias.  
i) Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou 
rede de ensino ou da escola.  
j) Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento 
do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação aos aspectos pedagógicos.  
k) Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas 
educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. 
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ANEXO III 
 

TABELA DE SALÁRIOS 
 

CA
RR

EI
RA

 

N
ÍV

EI
S 

REFERÊNCIA 

A B C D E F G H I J 

 D
O

CÊ
N

CI
A 

 

N
M

 465,0
0 

478,95 493,32 508,12 523,36 539,06 555,23 571,89 589,05 606,72 

N
S 

I E
 II

 930,0
0 957,90 986,64 

1016,2
0 

1046,7
0 

1078,1
0 

1110,5
0 

1143,8
0 

1178,1
0 

1213,4
0 

D
O

CÊ
N

CI
A 

EM
 

ED
U

CA
ÇÃ

O
 

IN
CL

U
SI

VA
 

N
S 

I E
 II

 930,0
0 957,90 986,64 

1016,2
0 

1046,7
0 

1078,1
0 

1110,5
0 

1143,8
0 

1178,1
0 

1213,4
0 
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CO
O

RD
EN

AD
O

R 
PE

D
AG

Ó
GI

CO
 

N
S 

I E
 II

 1860,
00 

1915,80 1973,3 2032,5
0 

2093,4
0 

2156,2
0 

2220,9
0 

2287,6
0 

2356,2
0 

2426,9
0 

Entenda-se NM = Nível Médio e  NS= Nível Superior 
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ANEXO IV 
 

QUADRO EM EXTINÇÃO 
 

CARGO NÚMERO ATUAL DE SERVIDORES 
ORIENTADOR ESCOLAR 02 
SUPERVISOR ESCOLAR 04 

SUPERVISOR ESCOLAR - NÍVEL MÉDIO 01 
 
 

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA 
 

NOMENCLATURA ATUAL NOMENCLATURA PROPOSTA CÓDIGO 
ORIENTADOR ESCOLAR 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 439 
SUPERVISOR ESCOLAR 

SUPERVISOR ESCOLAR - NÍVEL MÉDIO INSPETOR ESCOLAR 207 
 


