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LEI Nº 1.445 DE 31 DEMARÇO DE 2016.

"DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E:
V~NCIMENTOS DOS PROFI~SIONAIS DA EDUCAÇÃ01
BASICA DA ADMINISTRAÇAO DIRETA DO PODER'
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ALMENARA,!
ESTABELECE NORMAS DE ENQUADRAMENTO EI.
POSICIONAMENTO, INSTITUI NOVA TABELA DE
VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", I

A Câmara Municipal de Almenara, por seus Vereadores, aprovou e eu,
Prefeita Municipal FABIANY FERRAZGIL FIGUEIREDO, sanciono a seguinte lei:

TITULO I

DISPOSiÇÕESPRELIMINARES

Art. 1° - Fica instituído o Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos dos
Profissionais da Educação Básica, no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo
Municipal destinado a organizar os cargos públicos de provimento efetivo, fundamentado
nos princípios de qualificação profissional e desempenho, observando-se as diretrizes da Lei
Orgânica do Município e o disposto no art. 39 da Constituição Federal, com a finalidade de
assegurar a continuidade da ação administrativa, a eficiência e a eficácia do serviço público.

Art. 22 - O Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos dos Profissionais da
Educação Básica no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, tem por
objetivos:

I - Estimular a profissionalização, a atualização e o aperfeiçoamento técnico-
profissional dos Profissionais da Educação Básica do Município; .

11- Criar condições para a valorização do servidor como instrumento de melhoria
de suas condições de trabalho;

111 - Garantir o desenvolvimento na carreira de acordo com o tempo de serviço,
avaliação de desempenho satisfatória e aperfeiçoamento profissional;

IV - Assegurar vencimento condizente com os respectivos níveis de formação
escolar, tempo de serviço e regulamentação federal;

V - Assegurar isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhados, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou
local de trabalho;

VI - Fixar vencimento inicial para as carreiras dos Profissionais da Ed
Básica, para os trabalhadores de que trata a presente Lei, de acordo com a jor
trabalho definida neste respectivo plano de carreira, diferenciados pelos níveis das
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habilitações, vedada qualquer diferenciação em virtude da etapa ou modalidade de atuação
do profissional;

VII - Garantir o piso mínimo de vencimento estabelecido pelo Governo Federal,
em conformidade com a jornada de trabalho prevista pela legislação superior;

Art. 3" - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras:

I - Professor da Educação Básica - PEB;

li-Especialista da Educação Básica - Supervisor Pedagógico;

111- Especialista da Educação Básica - Orientador Educacional;

IV- Especialista da Educação Básica - Inspetor Escolar;

V- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

VI - Secretário Escolar;

VII - Auxiliar de Secretaria;

VIII - Auxiliar de Biblioteca;

IX - Inspetor de alunos;

X- Servente Escolar;

~ 12 - O Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos dos Profissionais da
Educação Básica do Município de Almenara/MG está de acordo com a Lei Federal n° 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, nos termos do Art. 206 e demais da CRFB/88, da Lei
11.494/2007, da Lei 11.738/2008 e Lei N2 12.014/2009, nos termos do Parecer CNE/CEB N2
09/2009 e ainda nos termos das Resoluções CNE/CEB Nº 2/2009 e OS/2010, Parecer
CNE/CEB N2 18/2012 que instituem as carreiras previstas no caput deste artigo que integram
o Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo.

~ 22 - A estrutura das carreiras instituídas no caput deste artigo e o número de
cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo I.

~ 32 - Fica acrescido à expressão Especialista da Educação para os cargos de
Inspetor Escolar, Orientador Educacional e Supervisor Pedagógico.

TITULO 11
DAS DEFINiÇÕES

Art. 42 - Para efeito desta lei considera-se:

I - Adicionais - vantagens de caráter permanente, concedidas em razão de
determinadas condições pessoais, como o tempo de exercício e a titulação.

11 - Avaliação de Desempenho - Procedimento utilizado para
cumprimento das atribuições do cargo pelo servidor, bem como para permitir seu
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desenvolvimento funcional na carreira.

111- Cargo Público Efetivo - Conjunto de atribuições e responsabilidades que se
cometem a um servidor, criado por lei, com denominação própria, atribuições específicas,
número certo de vagas e vencimento determinado, pago pelos cofres públicos municipais,
destinado a ser preenchido por pessoa aprovada e classificada em Concurso Público, de
provas ou provas e titulos.

IV - Cargo Público em Comissão - Conjunto de atribuições e responsabilidades
que se cometem a um servidor, criado por lei, com denominação própria, atribuições
específicas, número certo de vagas e vencimento determinado, pago pelos cofres públicos
municipais e provido em caráter transitório, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito
Municipal.

V - Cargo Público de Provimento Temporário - Conjunto de atribuições e
responsabilidades que se cometem a um servidor, criado por lei, com denominação própria,
atribuições específicas, número certo de vagas e vencimento determinado, pago pelos
cofres públicos municipais, mediante Processo Seletivo Simplificado, realizado por meio de
Editais que contenham todos os critérios de seleção, amplamente divulgado para fins de
garantir acesso a todos os interessados.

VI - Carreira do Profissional da Educação Básica - Conjunto de Cargos de
Provimento Efetivo do Quadro de Profissionais da Educação Básica, caracterizado pelo
desempenho das atividades a que se refere o artigo 3º desta Lei.

VII - Categoria funcional • agrupamento de cargos classificados segundo as
habilitações exigidas;

VIII - Classe - Conjunto de cargos com a mesma denominação, com o mesmo
grau de complexidade e responsabilidade, o mesmo nível de escolaridade, indicado na
Tabela de Vencimentos em algarismo romano.

IX- Docente - Ato do Professor de ministrar aulas com o educando.

X- Educação Básica - desenvolvimento do educando, assegurando-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e o fornecimento de meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores, nos níveis da educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio;

XI- Enquadramento: é o processo pelo qual o Profissional da Educação Básica,
ocupante de cargo de provimento efetivo na data da publicação desta Lei, passam a integrar
o novo quadro criado por esta Lei, atendida a correspondência de cargos e de requisitos
para o seu provimento e exercício, bem como as demais condições estabelecidas nesta Lei.

XII - Excedência - É a constatação de um número maior de docentes do que o de
vagas de professores necessárias para o funcionamento de uma unidade escolar.

XIII - Exercício Efetivo - Período de trabalho contínuo do ser'
Administração Direta do Poder Executivo Municipal, ou quando à disposição d ór
Administração Indireta do Município, ou de órgãos do Estado ou da União media
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convênio, acordo ou ajuste.

XIV- Faixa de Vencimentos - é o conjunto de graus dentro de cada nível de
vencimento;

XV- Grau - Posicionamento do vencimento em cada nívelL organizado na
horizontal, em ordem crescente, indicado por letras, para todos os cargos de provimento
efetivo do Executivo Municipal.

XVI - Interstício - Lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para
que o servidor de cargo de provimento efetivo se habilite à progressão horizontal.

XVII- Hora-aula - tempo reservado à regência de classe ou de turmas, com a
participação efetiva do aluno, realizado em sala de aula ou em outros locais adequados ao
processo ensino aprendizagem, com duração de SOmino (cinquenta minutos);

XVIII - Hora-Atividade: tempo reservado ao Professor em exercício de docência
para estudos, avaliação e planejamento, realizado de forma individual e/ou coletiva;

XIX- Lotação - é o local onde o servidor deverá desempenhar as suas atribuições.

XX- Mudança de lotação - É a movimentação do ocupante do quadro da
Educação, de uma unidade escolar ou órgão do Sistema Municipal de Ensino para outro,
dentro da mesma localidade urbana ou meio rural.

XXI- Nível- Grau de escolaridade necessário para provimento de cargo.

XXII - Permuta - é a troca entre servidores do quadro da Educação, em um
mesmo cargo, em acordo recíproco firmado entre ambos, em que um substitui o outro
ocupante de cargo do mesmo nível e conteúdo na mesma localidade ou localidades
diferentes, dentro do espaço geográfico do município.

XXIII- Posicionamento: é o ato do servidor posicionar-se no grau e nível de
acordo com a habilitação e tempo de serviço.

XXIV - Rede Municipal de Ensino - conjunto de Unidades Escolares e órgãos
específicos sob a ação normativa do município e gerenciamento da Secretaria Municipal de
Educação, que realizam atividades de ensino, nos diferentes níveis da Educação Básica;

XXV - Referência - posição distinta na faixa de vencimentos, dentro de cada
nível, em função de desempenho;

XXVI - Remoção - É a movimentação do servidor do Quadro da Educação de uma
unidade escolar da área urbana para uma rural, ou vice-versa.

SEÇÃO I

Do Ingresso na Carreira e Requisitos para Valorização

Art. 52 - A estruturação das carreiras dos Profissionais da Educação
âmbito da Administração Direta do Poder Executivo de Almenara, com ingress
através de Concurso Público de provas e títulos, tem como requisitos e fundament
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1- A valorização do profissional da educação, por meio da:

a) unicidade do regime jurídico;

b) manutenção de um sistema permanente de formação continuada, acessível a
todo servidor, com vistas ao aperfeiçoamento profissional e ascensão na carreira;

c) remuneração compatível com a complexidade das tarefas atribuídas ao
servidor e o nível de responsabilidade dele exigido para desempenhar com eficiência as
atribuições do cargo que ocupa;

d) evolução do vencimento básico, do grau de responsabilidade e da
complexidade de atribuições, de acordo com a classe e o grau em que o servidor estiver
posicionado na carreira;

e) vencimentos básicos em conformidade com o piso nacional da categoria
estabelecido pelo Governo Federal;

f) Diferenciar os vencimentos ou salários iniciais da carreira dos profissionais
da Educação Básica de que trata a presente Lei por titulação profissional, entre os
habilitados em nível médio e os habilitados em nível superior, pós-graduação, mestrado e
doutorado, de acordo com o seu itinerário formativo;

111-A humanização da educação pública, observada a garantia de:

a) gestão democrática das escolas do Sistema Municipal de Educação;

b) oferecimento de condições de trabalho adequadas;

IV - O atendimento ao Plano Decenal da Educação Pública Municipal e, em cada
unidade escolar, aos respectivos planos de desenvolvimento pedagógico e institucional;

V - A avaliação periódica de desempenho individual como requisito necessário
para o desenvolvimento na carreira por meio da progressão e efetiva valorização do
desempenho eficiente das funções atribuídas à respectiva carreira.

VI - Garantir o gozo de férias remuneradas com pelo menos 1/3 (um terço) a
mais do salário;

VI - Realizar periodicamente concurso público de acordo com a necessidade;

VII - Garantir a formação e aperfeiçoamento permanentes e sistemáticos de
todo o pessoal da educação básica, promovidos pelo Município diretamente ou através de
programas ou convênios com os demais entes da Federação;

VIII- Garantia de acesso a cursos de formação continuada, com licença periódica,
sem prejuízo dos vencimentos;

IX- Incentivar à dedicação exclusiva do servidor do magistério;

X - Garantir a remuneração condigna para todos;

XI
contemplem
profissional;

Garantir a Progressão venci mental na carreira,
a titulação, experiência, desempenho, atualização
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XII - Garantir o Apoio técnico e financeiro, por parte do Município, que visem
melhorar as condições de trabalho dos Profissionais da Educação Básica, erradicar e prevenir
a incidência de doenças profissionais;

XIII- Garantir o estabelecimento de critérios objetivos para a movimentação dos
profissionais entre unidades escolares;

XIV - Assegurar os direitos já adquiridos da carreira dos Profissionais da Educação
Básica;

Art. 62 - O município incumbir-se-á de oferecer a educação básica nos níveis da
educação infantil, pré-escolas e, o ensino fundamental todos com prioridade, permitida a
atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos
vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 72 _ A Rede Municipal de Ensino compreende os níveis de ensino da
educação infantil e do ensino fundamental mantido pelo Poder Público do Município.

CAPITULO I

DO EFETIVOEXERCíCIO

Art. 82 - Será considerado para todos os efeitos legais como efetivo exercício, a
saber:

1.0 usufruto do direito a férias regulamentares e férias prêmio;

11. O afastamento por 1 (um) dia por trimestre para doação de sangue;

111.0 afastamento de 1 (um) dia, na data do aniversário, nos termos da Lei

IV. Municipal N2 1.426/2015;

V.O afastamento para casamento até 08(oito) dias consecutivos;

VI. O afastamento por luto, 03 (três) dias consecutivos, por falecimento de
parentes por afinidade até o 32 (terceiro) grau, de acordo com o art. 1.595 do Código Civil
Brasileiro;

VII. O afastamento por luto de 8 (oito) dias consecutivos, por falecimento de
cônjuge, companheiro, pais, sogros, filhos, irmãos, enteados, criança ou adolescente sob
guarda ou tutela;

VII 1.0 afastamento por 01(um) dia para efetuar exames preventivos de câncer de
mama e de colo uterino, para as servidoras, e exame preventivo de câncer de próstata e de
cólon (intestino grosso), para os servidores.

IX. As licenças remuneradas para exercer mandato
Municipal. N2 1.083/2006;

X.As licenças e afastamentos autorizados, previstas no Estatuto
Públicos Municipais e demais legislação municipais;
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XI. A prisão, se ocorrer soltura por haver sido reconhecida a ilegalidade da medida
ou a improcedência da imputação;

TITULO 111

DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 9!! - Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de
Almenara/MG se compõe de:

I - QUADRO EFETIVO: será preenchido exclusivamente por servidores aprovados
em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo a quantidade e a classificação
das classes em seus respectivos graus e padrões iniciais, constantes do Anexo I desta Lei.

11 - QUADRO EM COMISSÃO: preenchido por servidores em cargos em comissão,
cuja quantidade e a classificação das classes em seus respectivos graus e padrões iniciais
serão definidas em lei municipal específica.

111 - QUADRO SUPLEMENTAR: preenchido por servidores da Rede Municipal das
funções públicas estáveis e no serviço público municipal, por força do disposto no art. 19, do
Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, com a vacância será dada a
extinção dos cargos.

a) Os Profissionais da Educação Básica ocupantes do Quadro Suplementar,
integrarão o quadro de segurados do RGPS- Regime Geral de Previdência Social, nele sendo
aposentados. Com a vacância, extingue-se o cargo, gradativamente.

Art. 10 - Os cargos são divididos em classes segundo os fatores de escolaridade,
complexidade e de grau de responsabilidade das funções:

~ 1!!. As classes dos cargos de provimento efetivo desdobram-se em Graus de
"A" a "P", que constituem a linha de Progressão Horizontal e Progressão Vertical/Promoção
por Titulação na carreira em Níveis de acordo com os Anexos I e 111 desta lei.

~ 2!!. Todo cargo inicia-se no Grau "A" da classe, podendo o titular de cargo de
carreira atingir, progressivamente, o último Grau "p", mediante progressão horizontal.

~ 3!!. A especificação geral dos fatores de complexidade dos cargos, e as
especificações detalhadas fazem parte da descrição dos cargos contidos nos Anexo 11.

~ 4!!. Caberá à Secretaria Municipal de Administração, como responsável pela
gestão de pessoal avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às necessidades da
municipalidade, propondo, se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre
outras, as seguintes variáveis:

I.as demandas sociais;

1I.0s indicadores socioeconômicos da cidade e da região;

IIl.a modernização dos processos de trabalho e as inovações tecnoló c

IV. a relação entre o número de cargos previstos e o de usuários;
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V.a capacidade financeira e orçamentária da Prefeitura Municipal bem como as
exigências dos art. 16 e 17 da Lei Complementar n. 2.101, de 4 de maio de 2000, e o disposto
no inciso XIII do art. 37 e no ~ 12 do art. 169 da Constituição Federal;

Vl.a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos
componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos
cargos;

Vll.a nulidade de pleno direito do ato de que resulte em aumento de despesa com
pessoal expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular no
respectivo Poder ou órgão tal como referido no art. 20, da Lei Complementar Federal n. 2
101, de 4 de maio de 2000.

~ 52. A lotação global dos cargos de provimento efetivo do quadro previsto no
Anexo I corresponde ao quantitativo total de cargos previstos nesta lei, e a cada ano haverá
previsão da alocação de recursos, no orçamento geral do município, a fim de cobrir os custos
globais de administração do quadro de pessoal.

Art. 11 - As atribuições, requisitos e responsabilidades cometidas aos cargos dos
grupos organizacionais são determinados pelas atividades finalísticas, ambientes
organizacionais e especialidades definidas no Anexo 11 desta Lei.

TITULO IV

DO PROVIMENTO

CAPITULO I

DOS REQUISITOS

Art. 12 - Os cargos de natureza efetiva constantes desta Lei serão providos:

I - Por nomeação, precedida de aprovação em concurso público, de provas ou de
provas e títulos;

11- Por enquadramento dos Profissionais da Educação Básica titulares de cargos
efetivos na Rede Municipal de Ensino na data da publicação desta Lei;

111- Por posicionamento dos Profissionais da Educação Básica que ingressarem no
serviço público por concurso após a vigência desta Lei.

IV- Por posicionamento dos Profissionais da Educação Básica que adquirir nova
titulação após a vigência desta Lei.

Art.13 - Os Cargos de Provimento Efetivo dos Profissionais da Educação Básica do
Município são os constantes do Anexo I a 111.

Art.14 - Os integrantes do quadro efetivo só adquirirão estabilidade no
público após três anos de efetivo exercícío e após se submeterem a aval ç o
desempenho pela chefia imediata, com anuência do respectivo Secretário e rev s
comissão, criada especificamente para essa finalidade, por ato do Executivo Muni pa
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Art.15 - Para provimento dos cargos efetivos serão rigorosamente observados os
requisitos básicos e os específicos estabelecidos para cada classe, sob pena de ser o ato
correspondente nulo de pleno direito, não gerando obrigações de espécie alguma para o
município ou para o beneficiário, além de acarretar responsabilidade a quem lhe der causa.

~ 12. Os cargos públicos serão acessíveis, na data da posse, a todos os que
preencham, obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

I. nacionalidade brasileira, ressalvados os casos em que a Constituição Federal
expressamente admitir a nomeação de estrangeiros;

11. estar no gozo dos direitos políticos;

111. estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;

IV. ter a idade mínima de 18(dezoito} anos;

V. ter aptidões físicas, mentais e psicológicas comprovadas pela Junta Médica
Municipal.

VI. ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.

VII. lograr habilitação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
ressalvada a as nomeações para cargo declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

VIII. atender às condições especiais prescritas em lei para provimento do cargo;

~ 22 As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos
estabelecidos em lei.

~ 32 Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever
em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por
cento) das vagas oferecidas no concurso.

SEÇÃO I

DO INGRESSSO

Art.16 - O ingresso do titular de cargo na carreira dar-se-á tão somente no grau
inicial da classe para a qual prestou concurso, atendendo ao número de vagas de acordo
com o edital, exceto para o cargo de Professor que se dará no nível 111 Grau A, que será o
requisito mínimo para ingresso.

Art.17 - Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação,
designação e exoneração do chefe do Poder Executivo Municipal, exceto o Diretor Escolar e
Vice-Diretor Escolar.

Art.18 - Em qualquer modalidade de provimento, inclusive nas substi
contratações temporárias, será exigido o atendimento aos requisitos de habilitação e
constantes das especificações estabelecidas no Anexo I a 111 desta lei.
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Art.19 - Para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público,
poderá haver contratação temporária por prazo determinado, sob a forma de Contrato
Administrativo, em conformidade com o art. 37, IX da Constituição Federal.

Art.20 - Para atender necessidades temporárias advindas de Convênios e
Programas com os Governos Federal, Estadual e Municipal, conforme legislação específica
de cada um e, quando for o caso, aprovação por respectivo Conselho Municipal, fica o
Executivo autorizado a contratar pessoal, a fim de executar as obrigações assumidas pelo
Município.

~ 12 - O prazo de vigência dos contratos mencionados no caput ficam limitados à
duração dos referidos Convênios e Programas.

~ 22 - A contratação ora autorizada dar-se-á mediante Contrato Administrativo,
precedido de Seleção Pública Simplificada com ampla divulgação.

~. 32 - A contração será limitada ao número de vagas cuja nomenclatura,
requisitos, escolaridade, carga horária e vencimentos estiverem estabelecidos nos referidos
Convênios e Programas.

SEÇÃO 11

DA POSSE

Art.21 - A posse ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data
da publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que
requerido justificadamente pela parte interessada, antes de esgotado o prazo.

~ 12 - Os prazos previstos no artigo acima não correrão quando a posse
depender de providência da Administração.

~ 22 O prazo para posse do servidor em licença ou afastado por qualquer outro
motivo legal, será contado do término do impedimento.

~ 32 - Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse injustificadamente
não ocorrer previsto no caput deste artigo.

Art.22 - Se, por omissão injustificada no prazo de 60(sessenta) dias do
interessado, a posse não se der em tempo hábil, o ato de provimento ficará
automaticamente sem efeito, decaindo o concursado do direito a nomeação.

Art.23 - A posse dar-se-á pelo preenchimento dos requisitos exigidos para o
provimento do cargo a ser ocupado e assinatura do respectivo termo, conforme disposto no
art. 92 e seus parágrafos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art.24 - A posse poderá ser mediante instrumento público de procuração
específico.

Art. 25 - A posse é de competência do Chefe do Executivo do Municípi .
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SEÇÃO 111

DO EXERCíCIO

Art.26 O servidor deverá entrar em exercício no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da posse, quando:

1- nomeado para o exercício do cargo de provimento efetivo;

11- nomeado para o exercício do cargo de provimento em comissão;

Art.27 - Compete ao Secretário Municipal de Educação dar o exercício aos
Profissionais da Educação Básica.

Paragrafo Único- A determinação do local de exercício as funções dos
Profissionais da Educação Básica será feita por ato de lotação.

SEÇÃO IV

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art.28 • Durante o estágio probatório, o servidor público, no exercício das
atribuições específicas do cargo, deverão satisfazer os seguintes requisitos:

1- pontualidade, responsabilidade e assiduidade;
11- aplicação e disciplina;
111-produtividade;
IV- conhecimento do trabalho e capacidade técnica;
V- Capacidade de iniciativa

~ 1º Quatro meses antes de findar o período do estágio probatório, será
submetida à homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do
servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade com os seguintes
representantes:

a)Diretor e lou Coordenador da escola;
b)Dois membros efetivos do colegiado escolar com graduação igualou superior

ao avaliado;
c)Um representante da secretaria da escola. efetivo, com graduação igualou

superior ao avaliado.
d)Um Especialista da Educação efetivo, lotado na Escola;

~ 2º O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento
em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão de lotação.
Sendo interrompida a contagem do período de tempo para adquirir a estabilidade.

~ 3º Não se incluem como representantes para fins de avaliação
probatório dos servidores, os pais e alunos integrantes do colegiado escolar.
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SEÇÃOV

DAS CLASSES

Art.29 - As classes serão constituídas dos Profissionais da Educação Básica na
seguinte conformidade:

I - Classe de docentes:

Professor da Educação Básica

• Exercerá suas atividades na Educação Infantil;

• Exercerá suas atividades nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1" ao 5°
ano);

• Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.

• Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano), deverá atuar em toda a
Educação Básica, com aulas específicas de sua área.

11 - Classe dos Profissionais de Suporte de Educação - Especialista da Educação
que deverão exercer suas atividades na Educação Básica:

• Especialista da Educação Básica - Inspetor escolar;

• Especialista da Educação Básica - Orientador educacional;

• Especialista da Educação Básica - Supervisor educacional;

111 - Classe dos Profissionais Administrativos da Educação:

• Secretário Escolar;

• Auxiliar de biblioteca;

• Inspetor de alunos;

• Auxiliar de Secretaria;

• Servente Escolar;

IV - Classe de Auxilio Ao Professor:

• Auxiliar Em Desenvolvimento Infantil

Art.30 - Os provimentos dos cargos integrantes dos Anexos I e 111 desta Lei
correspondem Cargos de Provimento Efetivo, Níveis e Graus de Vencimento sobre o qual
ASSEGURARÃOtodas as vantagens a que o servidor fizer jus.

CAPITULO 11

DA FORMA DO PROVIMENTO

Art.31- Provimento é a forma de vinculação do servidor ao cargo o
preenchimento do cargo público por parte da autoridade competente.
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SEÇÃO I

Disposições Iniciais

Art. 32- O provimento dos cargos públicos serão realizados por:

1_ Nomeação;

11- Readaptação;

111- Reintegração;

IV - Aproveitamento;

V - Promoção;

VI- Reversão

VI- Recondução;

VII- Transformação de cargo público

SUBSEÇÃO I

Da Nomeação

Art. 33- A nomeação poderá ocorrer em caráter efetivo ou em comissão.

I - em caráter efetivo dependerá, de prévia aprovação em concurso público de
provas ou de provas e títulos;

11- em caráter comissionado para provimento de cargo de confiança que são
temporários e de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.

SUBSEÇÃO 11

Da Readaptação

Art. 34 - Readaptação é a investidura do servidor efetivo que tenha sofrido uma
limitação física ou mental, tornando-se inapto ao exercício do cargo que ocupa que deverá
ser atestada pelo INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), mas, por não ser caso de
invalidez permanente, pode ainda exercer outra função para o qual a limitação sofrida não o
inabilita.

e~12- para a readaptação tem que ser respeitada a habilitação exigi
escolaridade e equivalência de vencimentos.

Art.35 - A função do cargo a ser provido por readaptação deverá ter atribuições
afins às do cargo anterior.
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SUBSEÇÃO 111

Da Reintegração

Art.36 - Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada
sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as
vantagens, inclusive Progressão Horizontal e Verticais/Promoção por titulação.

Art.37 - Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em
disponibilidade, até seu adequado aproveitamento.

Art. 38- Encontrando provido o cargo, o servidor que esteja eventualmente
ocupando-o, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, ou
aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade.

Parágrafo Único: Se o servidor não for efetivo deverá ser exonerado.

SUBSEÇÃO V

Do Aproveitamento

Art.39- Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo.

Parágrafo Único - O aproveitamento se dará com o retorno do servidor posto
em disponibilidade a cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente
ocupado.

Art.40- Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se
o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta
médica oficial.

Parágrafo Único - o prazo para inicio de exercicio no cargo de aproveitamento
iniciará com o ato de ciência com termino em 15 dias após a mesma.

SUBSEÇÃO VI

Da Promoção

Art.41- Promoção é uma das formas de provimento que se dará por Progressão
vertical/ Promoção por Titulação dentro da mesma carreira.

Parágrafo Único - A promoção não interrompe o tempo de exercí
contado no novo posicionamento na carreira a partir da data seguinte de conces o
que promover o servidor.
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Art.42- A Progressão Vertical/Promoção por Titulação é a passagem do servidor
efetivo do Nível em que se encontra para o Nível de acordo com a Titulação.

Art.43- Para fins de comprovação da escolaridade mínima exigida para a
Progressão Vertical/Promoção por Titulação na carreira, somente serão aceitos diplomas e
certificados de conclusão de cursos de níveis fundamental, médio, superior, pós-graduação,
Mestrado e Doutorado, reconhecidos, realizados em instituições devidamente credenciadas,
considerando-se:

1- O disposto no art. 32 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
alterações posteriores, para fins de comprovação de conclusão do ensino fundamental;

11- O disposto nos arts. 35 e 36 da Lei Federal nº 9.394, de 1996, e alterações
posteriores, para fins de comprovação de conclusão do ensino médio;

111- Para comprovação de conclusão do curso superior:

a) diploma de curso de graduação, oferecido nas modalidades de bacharelado,
licenciatura ou formação profissional, na forma da Lei Federal nº 9.394, de 1996, e
alterações posteriores; ou

b) diploma de curso sequencial por campos de saber, definido como o conjunto
de atividades sistemáticas de formação, alternativas ou complementares aos cursos de
graduação, abertos aos candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas
instituições de ensino e que sejam portadores de certificados de nível médio;

~ 1º- Poderá ser utilizado, para fins de comprovação de formação em nível
fundamental ou médio, certificado decorrente da aprovação em exames supletivos,
observado o disposto no art. 38 da Lei Federal nº 9.394, de 1996, e alterações posteriores.

~ 2º - Poderá ser utilizado, para fins de comprovação de formação em nível
superior, diploma de graduação decorrente da conclusão de curso superior de tecnologia,
observado o disposto na Resolução Federal do Conselho Nacional de Educação -
CNE/Conselho Pleno - CP nº 03 de 18 de dezembro de 2002.

~ 3º Os diplomas de cursos superiores e de pós-graduação stricto sensu obtidos
no exterior só serão aceitos se revalidados por instituição brasileira, observado o disposto
nos !i!i2º e 3º do art. 48 da Lei Federal nº 9.394, de 1996, e na Resolução Federal do
Conselho Nacional de Educação - CNE/Câmara de Educação Superior - CES Nº 1, de 28 de
janeiro de 2002, e alterações posteriores.

SUBSEÇÃO VII

Da Reversão.

Art.44 - A Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:

I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes
da aposentadoria; ou
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11- No interesse da Administração, desde que:

a) o Profissional da Educação Básica tenha solicitado a reversão;

b) a aposentadoria tenha sido voluntária;

c) estável quando na atividade;

d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação;

e) haja cargo vago.

~ 12 - A Reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua
transformação.

~ 22 - O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para
concessão da aposentadoria.

~ 32 - No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá
suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

~ 42 - O servidor que retornar à atividade por interesse da Administração
perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que
voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia
anteriormente à aposentadoria.

~ 52 - O servidor de que trata o inciso 11 somente terá os proventos calculados
com base nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos no cargo.

Art. 45 - Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70
(setenta) anos de idade.

Subseção VIII

DA RECONDUÇÃO

Art. 46 - Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente
ocupado e decorrerá de:

l-Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;

li-Reintegração do anterior ocupado

Paragrafo Único - encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será
aproveitado em outro.

SUBSEÇÃOIX

Da transformação de cargo público

Art.47-. A transformação de cargo público dar-se-á por lei, extingu nd -
cargo anterior e criando-se um novo.
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~ 1!!. O cargo transformado pode ser provido por concurso ou por simples
enquadramento dos servidores já integrantes da Administração, mediante apostila de seus
títulos de nomeação.

~ 2!!. A transformação tem por finalidade uma reformulação do quadro funcional
com a especificação das funções inerentes ao cargo extinto na nova estrutura
organizacional, com outro nome, e consequente alteração nas simbologias determinadoras
dos vencimentos.

~ 3!!. Para que haja a transformação do cargo necessário o agrupamento sob
uma mesma denominação os cargos cujas atribuições, requisitos de qualificação,
escolaridade, remuneração, habilitação profissional ou especialização exigida para ingresso
sejam idênticos ou essencialmente similares.

SEÇÃO 11

Do Enquadramento

Art. 48 O enquadramento dos Profissionais da Educação Básica será realizado
pela Comissão que elaborou a análise e estudo do Plano de Cargos e Carreiras e
Vencimentos previstos nesta lei, cujos nomes são os constantes ao final, devendo a mesma
ser presidida pelo Secretário Municipal de Educação, com o apoio do Secretário Municipal
de Administração Recursos Humanos.

Art. 49 - Enquadramento é o processo pelo qual o Profissional da Educação
Básica, ocupante de cargo de provimento efetivo na data da publicação desta lei, passam a
integrar o novo quadro criado por esta lei, atendida a correspondência de cargos e de
requisitos para o seu provimento e exercício, bem como as demais condições estabelecidas
nesta lei.

Art. 50 - Os Profissionais da Educação Básica do Quadro de Provimento Efetivo
na data da publicação desta lei no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo do
Município de Almenara serão enquadrados nas carreiras previstas nos Anexos 1 a 111,
levando-se em consideração os seguintes fatores:

1-Nível de vencimento do cargo ocupado pelo servidor;

11- Nível de escolaridade do Servidor Público Municipal Efetivo;

Art.51- Do enquadramento não poderá resultar redução de vencimento e das
vantagens permanentes já adquiridas pelos servidores.

Art.52- O servidor detentor de dois cargos efeitos que esteja em efetivo exercício
dos cargos será enquadrado em cada cargo individualmente.

Art.53- Para o enquadramento em Nível e Grau na Tabela de Vencimentos desta
lei, deverá ser observado:

J - Para o enquadramento no Nível deverá ser observado o requi I

escolaridade para a definição do nível.
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11- Para o Grau será enquadrado no Grau A, o servidor se encontra no cargo
efetivo na data de publicação desta Lei.

111-Quando o valor apurado nos termos deste artigo, não corresponder a um
valor exato previsto na tabela de vencimento constante no Anexo 111,desprezados os
centavos, o servidor será posicionado no Grau imediatamente superior.

~12-. Dos valores do vencimento básico considerado para os fins do disposto no
caput deste artigo, serão deduzidas as parcelas pecuniárias recebidas em caráter eventual,
verbas indenizatórias, acerto de valores atrasados e vantagens decorrentes de exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

~ 22- O enquadramento de que trata o caput será formalizado pela Secretaria
Municipal de Administração, que divulgará a relação nominal de todos os Servidores
Públicos Municipais com o respectivo posicionamento no Nível e no Grau.

Art.54- Os vencimentos estabelecidos no Anexo 111 decorrentes do
enquadramento serão devidos aos Profissionais de Educação Básica na data da publicação
desta Lei.

SEÇÃO 111

Da Substituição

Art.55- Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os
ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos previamente indicados e
designados pelo Chefe do Poder Executivo.

~ 1º. Somente haverá substituição remunerada no impedimento legal e
temporário superior a (três) dias.

~ 2º. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do
cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza
Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância
do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o
respectivo período.

~ 32 O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de
direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos ou
impedimentos legais do titular, superiores há trinta dias consecutivos, paga na proporção
dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período.

SEÇÃOIV

Do Posicionamento
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Art.56- Posicionamento é o ato do servidor posicionar-se no grau e nível de
acordo com a habilitação e tempo de serviço. Para o posicionamento em Nível e Grau na
Tabela de Vencimentos desta Lei, deverá ser observado:

l-Progressão Horizontal;

li-Progressão Vertical/Promoção por Titulação;

Parágrafo Único - Para o posicionamento por Progressão Horizontal e Progressão
Vertical/Promoção por Titulação para os Profissionais da Educação Básica após o
enquadramento e para o servidor que ingressar por concurso após a publicação desta Lei é o
previsto nesta Lei.

SEÇÃO V

Da Vacância

Art. 57- A vacância do cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

11- demissão;

111- aposentadoria;

IV - posse em outro cargo inacumulável;

V - falecimento;

VI- readaptação.

SUBSEÇÃO I

Da Exoneração

Art.58- A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de
ofício.

Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:

I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório após devido
processo legal, observando todas suas garantias de defesa e amplo contraditório;

11- quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo
estabelecido.

111- quando for necessária, para cumprimento do disposto no caput
da Constituição Federal, e de acordo com o previsto no 9 3º, 11,do mesmo arti

Art. 59- A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de fun
dar-se-á:
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I-a juízo da autoridade competente;

11- a pedido do próprio servidor.

SUBSEÇÃO 11

Da Demissão

Art.60- A demissão será aplicada nos seguintes casos, garantido o devido
processo legal com todas suas garantias legais:

I-crimes contra a Administração Pública;

11- abandono de cargo;

111- inassiduidade habitual;

IV - improbidade administrativa;

V - incontinências e condutas escandalosas na repartição;

VI - insubordinação grave em serviço;

VII - ofensa física e moral, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em
legítima defesa própria ou de outrem;

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;

IX - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;

X - corrupção;

XI - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

XII - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento
da dignidade da função pública;

XIII - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas,
salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes
até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;

XIV - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em
razão de suas atribuições;

XV - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou
atividades particulares;

~ 12 - Os delitos acometidos nos inCISOSI, IV e XI só serão punidos com a
demissão após o trânsito em julgado de sentença judicial.

~ 22 - Os demais incisos descritos neste artigo somente serão pen a om a
demissão após o devido processo administrativo, garantido ao servidor a a pl defe a e o
contraditório.



~

Almenara
Prefeitura Municipal
N!,.dir:&o ~.

PREFEITURA DE ALMENARA
ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DA PREFEITA

SUBSEÇÃO IV

Da Aposentadoria

Art. 61- Será dada a aposentadoria ao servidor:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

11 - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição;

111 - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e
cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

~ 12 - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua
concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

~ 22 Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua
concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições
do servidor ao RGPS,

~ 32 É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos
termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:

1- portadores de deficiência;

11- que exerçam atividades de risco;

111- cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.

~ 42 - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em
cinco anos, em relação ao disposto no ~ 12, 111, "a", para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e
no ensino fundamental e médio.

~ 52 - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumu veis na
forma da Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentado a à nta
do regime de previdência previsto neste artigo.

~ 62 - Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por
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~ 72 - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

~ 82 - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para
efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.

~ 92 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de
contribuição fictício.

~ 10 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, da Constituição Federal, à soma
total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos
ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime
geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade
com remuneração de cargo acumulável na forma da Constituição Federal, cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.

~ 11 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário, aplica-se o
regime geral de previdência social.

~ 12. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício
previsto no ~ 2° serão devidamente atualizados, na forma da lei.

~ 13. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência
social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do
respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, ~ 32, X, da
Constituição Federal.

Art. 62- Sendo declarada a aposentadoria do servidor, será gerada a vacância do
cargo, para todos os efeitos legais.

SEÇÃO VI

Do Concurso Público

Art. 63- A investidura em cargo das carreiras de que trata esta lei depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração.

~ 12. O concurso público é destinado a apurar a qualificação e o atendimento
aos pré-requisitos exigidos para o ingresso na carreira e poderá ser desenvolvido em etapas
objetivas, de caráter eliminatório e c1assificatório, conforme edital.

~ 22. Para ingresso no cargo de Professor, além dos requisitos estabelecidos em
legislação específica, exigir-se-á diploma ou certificado acompanhado do Históri
expedido por estabelecimento oficial ou reconhecido, devidamente registrad
competente, observando-se, para o exercício nas diversas séries, as seguintes
mínimas:
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a) - Ensino superior completo com graduação em Pedagogia ou Normal Superior
para docência na Educação Infantil, e do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental;

b) - Formação superior em curso de licenciatura em graduação plena com
habilitação específica, ou em área correspondente com a complementação nos termos da
legislação vigente, para a docência em áreas específicas do sexto ao nono ano do Ensino
Fundamental.

~ 32 - A aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, dentro do
número de vagas previstas em Edital, dará ao candidato direito à nomeação ao cargo
concorrido, dentro do prazo de validade do Concurso Público, respeitada rigorosamente a
ordem de classificação.

Art.64- As instruções regulamentadoras do concurso público serão publicadas
em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades das atribuições do cargo, no
mínimo:

I. o número de vagas existentes em lei;

11. as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos programas;

111. o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;

IV. os critérios de avaliação de títulos, quando for o caso;

V. o caráter eliminatório de cada etapa do concurso;

VI. a jornada de trabalho;

Art.65- Configura-se a existência de vaga quando haja previsão legal, o número
de servidores for insuficiente para atender às necessidades dos serviços públicos e houver
servidores contratados exercendo a função pública de cargo do quadro efetivo por tempo
superior ao permitido na Lei Federal nº 8.745, de 09.12.93, ou noutra norma municipal que
venha a ser instituída.

r~ 42 - Não se abrirá novo concurso público enquanto a ocupação do
ser feita por servidor em disponibilidade ou por candidato aprovado em conc
com prazo de validade não expirado.

Art.66- O resultado do concurso será homologado pelo chefe do Poder Executivo
Municipal, dando publicidade das relações dos candidatos aprovados, em ordem de
classificação.

~ 1º. A homologação do concurso deverá ocorrer dentro do prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias a contar da data da publicação do resultado final, salvo motivo de
relevante interesse público, justificado em despacho do chefe do Poder Executivo Municipal;

~ 2º. O concurso público terá validade de até 02 (dois) anos, podendo ser
prorrogado uma única vez, por igual período.

~ 32 - O prazo de validade do concurso, as condições de sua realização e os
requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos serão estabelecidos em Edital a ser fixado na
sede da Prefeitura e publicado em órgão oficial de imprensa ou em periódico de de
circulação no Município ou Região.
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~ 5º - A aprovação em concurso público gerará direito à nomeação, respeitará o
número de vagas previstas no Edital e a nomeação, quando ocorrer, respeitará a ordem de
classificação dos candidatos dentro do prazo de vigência do concurso realizado.

~ 6º - A inspeção médica oficial é a etapa final de todo e qualquer concurso
público realizado pelo município e terá caráter eliminatório.

~ 7º - Caso o candidato classificado nas outras etapas do concurso público seja
declarado inapto na inspeção médica oficial, será eliminado da lista de classificação geral e
não poderá tomar posse.

~ 8º. Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato aprovado em
concurso de provas ou de provas e títulos deverá comprovar:

I. estar no gozo dos direitos políticos;

11. estar em dia com as obrigações militares, se homem;

111.ter a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira, conforme
descriminado em Anexo I.

IV. ter idoneidade e conduta ilibada, nos termos do regulamento, se necessário;

V. ter aptidão física, mental e psicológica para o exercício do cargo, por meio de
avaliação médica e psicológica, nos termos da legislação vigente;

VI. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos.

~ 9º. Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de
se inscreverem em concurso público de provas ou de provas e títulos para provimento de
cargos cujas atribuições sejam compatíveis com as necessidades especiais de que é
portadora, ficando reservadas até 20%(vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso
público.

Art. 67- O prazo de validade do concurso de provas ou de provas e títulos, as
condições de sua realização e os requisitos para inscrição dos candidatos serão fixadas em
edital de modo a atender ao princípio da publicidade, em conformidade com a lei Orgânica
Municipal, bem como no site da Prefeitura Municipal, nos átrios da Prefeitura e da Câmara
Municipal.

Art.68- Aos candidatos será assegurado o direito de recurso nas fases de inscrição,
publicação de resultados parciais ou globais, homologação de concurso e nomeação.

Art.69- O não atendimento de quaisquer das exigências constantes do edital
implicará em automática exclusão do candidato do concurso público.

CAPíTULO 111

DOS CARGOS DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Art.70- Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal fica a Adm"

M"k;p,l,'p6, o'p,,~'''m""'' d,"do>o>reNld""'õÃ!1""
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necessidade de pessoal, autorizada a contratar por tempo determinado em
caráter temporário e em substituição.

~ 12 - Consideram-se como de necessidade temporária as contratações que
visem a:

I - substituir os Profissionais da Educação Básica legal e temporariamente
afastado, e

11 - suprir a falta de Profissionais da Educação Básica aprovados em concurso
público.

~ 22 - As contratações a que se referem o 9 12, incisos I e 11 do art. 70
preferencialmente sempre que possível, ocorrerão por algum Profissional da Educação
Básica aprovado em concurso público que se encontre na espera de vaga.

9 32 - A contratação a que se refere o caput e parágrafos desse artigo caso não
tenha Profissional da Educação Básica aprovado em concurso público que se encontre na
espera de vaga, se dará por critérios definidos no Edital de Contratação.

Art.71- Além daqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal, são cargos
de contratação temporária todos aqueles necessários à implantação e implementação de
programas especiais, cujos recursos sejam provenientes de convênios, ajustes ou acordos
firmados pelo Município com os Governos Federal e Estadual, ou com outros municípios por
meio de consórcios.

Parágrafo único - Os cargos de contratação temporária e seus respectivos
vencimentos para atendimento aos convênios firmados entre os Governos Municipal,
Estadual e Federal serão especificados em lei própria.

Art.72- Na hipótese de extinção dos programas, convênios, acordos e ajustes os
respectivos cargos serão automaticamente extintos e os contratos vigentes encerrados,
garantindo os direitos gerados até a data de sua vigência, nos termos da legislação vigente.

9 1° - As contratações mencionadas neste Capítulo deverão ser realizadas
mediante solicitação expressa da unidade interessada e publicação de edital com os critérios
para a seleção simplificada normatizada pelo Conselho Municipal de Educação.

~ 2° - A seleção simplificada será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, através de sua estrutura física, humana e tecnológica.

TITULO IV

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

CAPITULO I

DA CARREIRA

SEÇÃO I

05'C!'



!Wi
Almenara

Prefeitura Municipal
N!-diyeyão ~yO.

PREFEITURA DE ALMENARA
ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DA PREFEITA

Disposições Gerais

Art.73- O desenvolvimento do Profisional da Educação Básica efetivo na carreira
ocorre mediante Progressão Horizontal e Progressão Vertical/Promoção por Titulação.

Art.74- A Progressão Horizontal é a passagem dos Profissionais da Educação
Básica do Grau em que se encontra para o Grau subseqüente no mesmo nível da carreira a
que pertencer.

Art.7S- A Progressão Vertical/Promoção por Titulação é a passagem do servidor
efetivo do Nível em que se encontra para o Nível de acordo com a Titulação.

Art.76- O poder público incentivará a formação no nível de pós-graduação,
especialização, mestrado, doutorado dos servidores efetivos das carreiras dos Servidores
Públicos Municipais previstos nesta Lei.

SEÇÃO 11

Da Progressão Horizontal

Art.77- A Progressão Horizontal é a passagem dos Profissionais da Educação
Básica do Grau em que se encontra para o Grau subsequente no mesmo nível da carreira a
que pertencer.

~ 12 - As referências constituem a linha de Progressão Horizontal dos
Profissionais da Educação Básica, e são designadas em grau pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, K, L, M, N, O, P, sendo esta última a final da carreira.

~ 22 - A Progressão Horizontal será automática após o cumprimento do Estagio
Probatório, levando em consideração o tempo de serviço dos Profissionais da Educação
Básica na Rede Municipal de Almenara, acrescido de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) a
cada 03 (três) anos trabalhados a partir do ingresso no efetivo exercício.

~ 32 - O interstício para as progressões seguintes à primeira é contado a partir da
data da última progressão horizontal.

Art.78- Os Profissionais da Educação Básica efetivos terão direito à Progressão
Horizontal de um grau de vencimento, desde que satisfaçam os seguintes requisitos:

I.estar em efetivo exercício do cargo;

lI.cumprir o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no mesmo
padrão de vencimento;

IIl.ter obtido conceito favorável na avaliação de desempenho apurado pela
Comissão de Desenvolvimento confo .. rios definidos nesta lei;

IV.obter no mínimo 70°
desempenho efetuada.
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Art.79- Para a concessão da Progressão Horizontal não será computado o
período em que:

I - o servidor tiver penalidade de suspensão disciplinar prevista na legislação
municipal;

11- houver faltas injustificadas;

111-houver Licença por Interesse Particular

IV - houver cessão para órgãos da Administração Estadual ou Federal ou outro
Município, direta e/ou indireta, ou para suas Autarquias.

IV - houver cessão para órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual
ou Federal ou outro Município.

Art.80- Se por omissão, a Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos, deixar de realizar a avaliação de desempenho, será concedida a progressão ao
servidor automaticamente.

Art.81- Terá interrompido o período aquisitivo para a progressão horizontal,
iniciando-se contagem de novo período, o servidor que no período aquisitivo:

I.sofrer penalidade de suspensão, prevista no Estatuto do Servidor Público
Municipal;

lI.afastamentos decorrentes de licença sem remuneração;

III.Afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os afastamentos
para Mandato Classista, bem como os casos previstos como de efetivo exercício nas normas
estatutárias vigentes e em legislação própria.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso I do caput deste artigo, o
afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para fins de progressão, contando-
se, para tais fins, o período anterior ao afastamento para que seja concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art.82- O servidor efetivo que for designado para exercer cargo em comissão,
fará jus às progressões da carreira do cargo efetivo que ele for detentor.

SEÇÃO 111

Da Progressão Vertical/Promoção por Titulação

Art.83- A Progressão Vertical/Promoção por Titulação é a passagem do servidor
efetivo do Nível em que se encontra para o Nível de acordo com a Titulação.

~ 12 - Para a concessão da Progressão Vertical/Promoção por Titulação -
computado o período em que:

I - o servidor tiver penalidade de suspensão disciplinar prevista na
municipal;
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11- houver faltas injustificadas;

111-houver Licença por Interesse Particular

IV - houver cessão para órgãos da Administração Estadual ou Federal ou outro
Município, direta e/ou indireta, ou para suas Autarquias.

IV - houver cessão para órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual
ou Federal ou outro Município.

Art.84- A Progressão Vertical/Promoção por Titulação não interrompe o tempo
de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data seguinte de
concessão do ato que promover o servidor.

Art.85- A titulação será distribuída em níveis ordenados em numeração romanos
assim discriminados:

l-Professor da Educação Básica Nível "I a VI".

a)Nívell - Ensino Médio com Habilitação em Magistério;

b)Nívelll - Curso Superior com Licenciatura Curta;

c)Nível 111- Curso Superior com Licenciatura Plena, Pedagogia, Normal Superior
Ou Licenciatura Plena Especifica;

d)NívellV - Pós Graduação "Lato Sensu" na área da educação;

e)Nível V - Mestrado na área da educação;

f}Nível VI - Doutorado na área da educação

11- Especialista da Educação Básica - Inspetor Escolar - Nível "I a IV"

a} Nível I - Curso de Pedagogia com Habilitação em Inspeção Escolar ou Curso de
Licenciatura em Área Especifica com Especialização em Inspeção Escolar;

b) Nível II - Especialização em nível de Pós-Graduação na área da educação;

c)Nívellll - Mestrado na área da educação;

d)NívellV - Doutorado na área da educação

111- Especialista da Educação Básica - Orientador Educacional - Nível "I a IV"

a) Nível I - Curso de Pedagogia com Habilitação em Orientação Educacional ou
Curso de Licenciatura em Área Especifica com Especialização em Orientação Educacional;

b}Nível1l - Especialização em nível de Pós-Graduação na área da educação;

c) Nível 111-Mestrado na área da educação;

d} Nível IV - Doutorado na área da educação

IV - Especialista da Educação Básica - Supervisor Pedagógico - Nível "I a IV"

a} Nível 1- Curso de Pedagogia com Habilitação em Inspeção Escolar ou
Licenciatura em Área Especifica com Especialização em Supervisão Escolar;

b)Nívelll- Especialização em nível de Pós-Graduação na áre
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c)Nívellll - Mestrado na área da educação;

d)NívellV - Doutorado na área da educação

V - Secretário Escolar - Auxiliar de Secretaria - Auxiliar de Biblioteca - Nível "I a
V".

a)Nível I - Ensino Médio Completo ou Ensino Médio com Habilitação em
Magistério, Contabilidade ou administração;

b)Nível I1 - Curso Superior Licenciatura Plena, Pedagogia, Normal Superior Ou
Licenciatura Plena Especifica;

c)Nívellll - Pós Graduação "Lato Sensu" na área da educação;

d)NívellV - Mestrado na área da educação;

e)Nível V - Doutorado na área da educação

VI - Inspetor de Alunos - Nível "I a V".

a)Nívell- Ensino Fundamental Completo;

b) Nível 11- Ensino Médio Completo ou Ensino Médio com Habilitação em
Magistério, Contabilidade ou administração;

c) Nível 111- Curso Superior Licenciatura Plena, Pedagogia, Normal Superior Ou
Licenciatura Plena Especifica;

d)NívellV - Pós Graduação "Lato Sensu" na área da educação;

e)Nível V - Mestrado na área da educação

VII- Servente Escolar - Nível "I a V".

a) Nível 1- Ensino Fundamental Anos Iniciais Incompleto;

b) Nível 11- Ensino Fundamental Anos Iniciais Completo;

c) Nível 111- Ensino Fundamental Anos Finais;

d) Nível IV - Ensino Médio Ou Ensino Médio com Habilitação em Magistério,
Contabilidade ou administração;

e) Nível V - Curso Superior Licenciatura Plena, Pedagogia, Normal Superior Ou
Licenciatura Plena Especifica;

VII - Auxiliar Em Desenvolvimento Infantil - Nível "I a V".

a)Nívell - Magistério em Educação Infantil

b) Nível 11- Curso Superior Licenciatura Plena, Pedagogia, Normal Superior
Ou Licenciatura Plena Especifica;

c)Nívellll- Pós Graduação "Lato Sensu na área da educação;

d)NívellV - Mestrado na área da educação;

e)Nível V - Doutorado na área da educação
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Art.86- De um nível para o outro na concessão da Progressão Vertical/Promoção
por Titulação será acrescido sobre o vencimento inicial da carreira diferença de nível da
seguinte forma:

I - Carreira de Professor de Educação Básica Nível "I a VI".

a)Nívell - Piso Salarial do Ensino Médio;

b)Nível 11- Vencimento do Nível I + 04% (quatro por cento);

c)Nívellll- Vencimento do Nível 11+ 04% (quatro por cento);

d)NívellV - Vencimento do Nível 111+ 04% (quatro por cento);

e)Nível V - Vencimento do Nível IV + 15% (quinze por cento);

f)Nível VI- Vencimento do Nível V + 20% (vinte por cento);

11- Carreira de Especialista da Educação Básica - Inspetor Escolar - Nível "I a IV"

a)Nívell- Conforme anexo 111;

b)Nívelll- Vencimento do Nível I + 04% (quatro por cento);

c)Nívellll - Vencimento do Nível I1+ 1S% (quinze por cento);

d)NívellV - Vencimento do Nível 111+ 20% (vinte por cento);

111-Carreira de Especialista da Educação Básica - Supervisor Pedagógico - Nível "I a IV"

a) Nível 1- Conforme anexo 111;

b) Nível 11- Vencimento do Nível I + 04% (quatro por cento);

c) Nível 111- Vencimento do Nível II + 15% (quatro por cento);

d) Nível IV - Vencimento do Nível 111+ 20% (vinte por cento);

IV - Carreira de Especialista da Educação Básica - Orientador Educacional -
Nível "I a IV"

a) Nível I - Conforme anexo 111;

b) Nível 11- Vencimento do Nível I + 04% (quatro por cento);

c) Nível 111- Vencimento do Nível 11+ 15% (quinze por cento);

d) Nível IV - Vencimento do Nível 111+ 20% (vinte por cento);

V - Carreira de Secretário Escolar - Auxiliar de Secretaria - Nível "I a V"

a)Nívell - conforme anexo 111;

b)Nívelll - Vencimento do Nível I + 04 % (quatro por cento);

c)Nívellll - Vencimento do Nível 11+04% (quatro por cento);

d)NívellV - Vencimento do 5% (quinze por cento);

e)Nível V - Vencimento do
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l-Auxiliar de Biblioteca - Nível "I a V".

a)Nívell- conforme anexo 111;

b)Nívelll- Vencimento do Nível I + 04 % (quatro por cento);

c)Nívellll- Vencimento do Nível II + 04% (quatro por cento);

d)NívellV - Vencimento do Nível 111+ 15% (quinze por cento);

e)Nível V - Vencimento do Nível IV + 20% (vinte por cento);

VII - Carreira de Servente Escolar - Nível "I a V".

a) Nível I - Conforme anexo 111;

b) Nível 11- Vencimento do Nível I + 04% (quatro por cento);

c) Nível 111-Vencimento do Nível 11+ 04% (quatro por cento);

d) Nível IV - Vencimento do Nível 111+ 04% (quatro por cento);

e) Nível V - Vencimento do Nível IV + 15% (quinze por cento);

VIII - Carreira de Inspetor de Alunos - Nível "I a V".

a)Nívell- Conforme anexo 111;

b)Nívelll- Vencimento do Nível I + 04% (quatro por cento);

c)Nívellll- Vencimento do Nível 11+ 04% (quatro por cento);

d)Nível IV - Vencimento do Nível 111+ 15% (quinze por cento);

e)Nível V - Vencimento do Nível IV + 20% (vinte por cento);

IX - Carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - Nível "I a V".

a)Nívell - conforme anexo 111;

b)Nívelll- Vencimento do Nível I + 04 % (quatro por cento);

c)Nívellll - Vencimento do Nível 11+ 04% (quatro por cento);

d)NívellV - Vencimento do Nível 111+ 15% (quinze por cento);

e)Nível V - Vencimento do Nível IV + 20% (vinte por cento);

Art.87- O poder público incentivará aos Servidores Públicos Municipais efetivos a
formação em nível superior e sua ascensão acadêmica quando o curso guardar relação
direta com o exercício do cargo de provimento efetivo ou afim e, após sua conclusão,
permitir maior produtividade e agregação de valores à execução de suas atividades na
carreira pública.

.SEÇÃOIV

dramento na Carreira
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Art.88. Enquadramento é o processo pelo qual o profissional de Educação
Básica, ocupante de cargo de provimento efetivo na data da publicação desta Lei, passa a
integrar o novo quadro criado por esta Lei, atendida a correspondência de cargos e de
requisitos para o seu provimento e exercício, bem como as demais condições estabelecidas
nesta Lei.

Art.89 - O enquadramento dos Profissionais da Educação Básica será realizado
pela Comissão que elaborou a análise e estudo do Plano de Cargos e Carreiras e
Vencimentos previstos nesta Lei, cujos nomes são os constantes ao final, devendo a mesma
ser presidida pelo Secretário Municipal de Educação, com o apoio do Secretário Municipal
de Administração Recursos Humanos.

Art.90 - Para o enquadramento no nível e no grau na tabela de vencimentos do
cargo efetivo deverá ser observado:

li-Para enquadramento no Grau (Progressão Horizontal), o Profissional da
Educação Básica efetivo na data de publicação desta Lei, será enquadrado no Grau. A.

111- Para o enquadramento no nível (Progressão Vertical/Promoção por Titulação)
o Profissional da Educação Básica efetivo na data de publicação desta Lei, será enquadrado
observando o requisito de escolaridade para a definição do nível, o servidor será
enquadrado observando a habilitação que o mesmo tiver concluído até a data da publicação
desta Lei.

IV- Do enquadramento não poderá resultar redução de vencimento e das
vantagens permanentes já adquiridas pelos servidores.

V. O servidor detentor de dois cargos efeitos que esteja em efetivo exercício
dos cargos será enquadrado em cada cargo individualmente.

~ 12- Será fixado vencimento para as carreiras dos Profissionais da Educação
Básica, de acordo com a jornada de trabalho, diferenciados pelos níveis das habilitações,
vedada qualquer diferenciação em virtude da etapa ou modalidade de atuação do
profissional;

~ 22- Será diferenciado os vencimentos da carreira dos Profissionais da Educação
Básica de que trata a presente Lei por titulação profissional, entre os habilitados em nível
médio e os habilitados em nível superior e pós-graduação lato sensu e stricto sensu,
Mestrado e Doutorado de acordo com o seu itinerário formativo;

~ 32 - Dos valores do vencimento básico considerado para os fins do disposto no
caput deste artigo, serão deduzidas as parcelas pecuniárias recebidas em caráter eventual,
verbas indenizatórias, acerto de valores atrasados e vantagens decorrentes de exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada:

~ 42- O enquadramento de que trata o caput será formalizado pela Secretaria
Municipal de Administração, que divulgará a relação nominal de todos os Profissionais da
Educação Básica com o respectivo posicionamento no Nível e no Grau.

~ 52. As tabelas de vencimento prevista no Anexo 111, foram elabor. das de
acordo com os critérios de escolaridade previsto no disposto do art. 85 e incisos, m m
a diferença de níveis prevista no art. 86 e seus incisos;
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~ 6º- A Progressão Vertical/Promoção por Titulação para o enquadramento do
nível a que se refere o inciso 11deste artigo será distribuída em níveis ordenados em
numeração romanos assim discriminados:

l-Professor de Educação Básica - Nível "I a VI".

a) Nível I - Ensino Médio com Habilitação em Magistério;

b) Nível 11- Curso Superior com Licenciatura Curta;

c) Nível 111- Curso Superior com Licenciatura Plena, Pedagogia, Normal Superior
Ou Licenciatura Plena Especifica;

d) Nível IV - Pós Graduação "Lato Sensu na área da educação";

e) Nível V - Mestrado na área da educação;

f) Nível VI- Doutorado na área da educação

11- Especialista da Educação Básica - Inspetor Escolar - Nível "I a IV"

a) Nível I - Curso de Pedagogia com Habilitação em Inspeção Escolar ou Curso de
Licenciatura em Área Especifica com Especialização em Inspeção Escolar;

b) Nível II - Especialização em nível de Pós-Graduação na área da educação;

c) Nível 111-Mestrado na área da educação;

d) Nível IV - Doutorado na área da educação

111-Especialista da Educação Básica - Orientador Educacional - Nível "I a IV"

a)Nível I - Curso de Pedagogia com Habilitação em Orientação Educacional ou
Curso de Licenciatura em Área Especifica com Especialização em Orientação Educacional;

b)Nívelll - Especialização em nível de Pós-Graduação na área da educação;

c) Nível 111- Mestrado na área da educação;

d) Nível IV - Doutorado na área da educação

IV - Especialista da Educação Básica - Supervisor Pedagógico - Nível "I a IV"

a)Nível I - Curso de Pedagogia com Habilitação em Inspeção Escolar ou Curso de
Licenciatura em Área Especifica com Especialização em Supervisão Escolar;

b) Nível 11- Especialização em nível de Pós-Graduação na área da educação;

c) Nível 111- Mestrado na área da educação;

d) Nível IV - Doutorado na área da educação

V - Secretário Escolar - Auxiliar de Secretaria - Auxiliar de Biblioteca - Nível "I a
V".

a)Nível I - Ensino Médio Completo ou Ensino Médio com Habilita o
Magistério, Contabilidade ou administração;

b)Nível II - Curso Superior Licenciatura Plena, Pedagogia, Normal Su
Licenciatura Plena Especifica;
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c)Nívellll- Pós Graduação "Lato Sensu" na área da educação;

d)NívellV - Mestrado na área da educação;

e)Nível V - Doutorado na área da educação

VI - Inspetor de Alunos - Nível "I a V".

a) Nível I - Ensino Fundamental Completo;

b) Nível 11 - Ensino Médio Completo ou Ensino Médio com Habilitação em
Magistério, Contabilidade ou administração;

c) Nível 111 - Curso Superior Licenciatura Plena, Pedagogia, Normal Superior Ou
Licenciatura Plena Especifica;

d) Nível IV - Pós Graduação "Lato Sensu" na área da educação;

e)Nível V - Mestrado na área da educação

VII- Servente Escolar - Nível "I a V".

a)Nívell - Ensino Fundamental Anos Iniciais Incompleto;

b)Nívelll- Ensino Fundamental Anos Iniciais Completo;

c)Nívellll- Ensino Fundamental Anos Finais;

d)Nível IV - Ensino Médio Ou Ensino Médio com Habilitação em Magistério,
Contabilidade ou administração;

e)Nível V - Curso Superior Licenciatura Plena, Pedagogia, Normal Superior Ou
Licenciatura Plena Especifica;

V - Auxiliar Em Desenvolvimento Infantil - Nível "I a V".

a) Nível I - Magistério em Educação Infantil

b) Nível 11 - Curso Superior Licenciatura Plena, Pedagogia, Normal Superior Ou
Licenciatura Plena Especifica;

c) Nível 111 - Pós Graduação "Lato Sensu" na área da educação;

d) Nível IV - Mestrado na área da educação;

e) Nível V - Doutorado na área da educação

Art.91- De um nível para o outro na concessão da Progressão Vertical/Promoção
por Titulação será acrescido sobre o vencimento inicial da carreira diferença de nível da
seguinte forma:

I - Carreira de Professor de Educação Básica Nível "I a VI".

g)Nívell - Piso Salarial do Ensino Médio;

h)Nívelll - Vencimento do • 1+ 04% (quatro por cento);

i)Nívellll - Venciment

j)NívellV - Venciment
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k)Nível V - Vencimento do Nível IV + 15% (quinze por cento);

I)Nível VI- Vencimento do Nível V + 20% (vinte por cento);

11 - Carreira de Especialista da Educação Básica - Inspetor Escolar - Nível "I a IV"

e)Nívell- Conforme anexo 111;

f)Nívelll- Vencimento do Nível I + 04% (quatro por cento);

g)Nívellll - Vencimento do Nível 11 + 15% (quinze por cento);

h)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 20% (vinte por cento);

111 - Carreira de Especialista da Educação Básica - Supervisor Pedagógico - Nível
"I a IV"

a) Nível 1- Conforme anexo 111;

b) Nível 11 - Vencimento do Nível I + 04% (quatro por cento);

c) Nível 111- Vencimento do Nível 11 + 15% (quinze por cento);

d) Nível IV - Vencimento do Nível 111 + 20% (vinte por cento);

IV - Carreira de Especialista da Educação Básica - Orientador Educacional -
Nível "I a IV"

a) Nível 1- Conforme anexo 111;

b) Nível II - Vencimento do Nível I + 04% (quatro por cento);

c) Nível 111 - Vencimento do Nível 11 + 15% (quinze por cento);

d) Nível IV - Vencimento do Nível 111 + 20% (vinte por cento);

V - Carreira de Secretário Escolar - Auxiliar de Secretaria - Nível "I a V"

a)Nívell - conforme anexo 111;

b)Nívelll - Vencimento do Nível I + 04 % (quatro por cento);

c)Nívellll - Vencimento do Nível 11 + 04% (quatro por cento);

d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 15% (quinze por cento);

e)Nível V - Vencimento do Nível IV + 20% (vinte por cento);

VI-Auxiliar de Biblioteca - Nível "I a V".

a)Nívell- conforme anexo 111;

b)Nívelll- Vencimento do Nível I + 04 % (quatro por cento);

c)Nívellll - Vencimento do Nível 11 + 04% (quatro por cento);

d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 15% (quinze por cento);

e)Nível V - Vencimento do . IV + 20% (vinte por cento);

a) Nível I - Conforme n bé?l.C7 "
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b) Nível 11- Vencimento do Nível I + 04% (quatro por cento);

c) Nível 111 - Vencimento do Nível 11 + 04% (quatro por cento);

d) Nível IV - Vencimento do Nível 111 + 04% (quatro por cento);

f) Nível V - Vencimento do Nível IV + 15% (quinze por cento);

VIII - Carreira de Inspetor de Alunos - Nível "I a V".

a)Nívell - Conforme anexo 111;

b)Nívelll - Vencimento do Nível I + 04% (quatro por cento);

c)Nívellll- Vencimento do Nível II + 04% (quatro por cento);

d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 15% (quinze por cento);

e)Nível V - Vencimento do Nível IV + 20% (vinte por cento);

IX - Carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - Nível "I a V".

a)Nívell - conforme anexo 111;

b)Nívelll- Vencimento do Nível I + 04 % (quatro por cento);

c)Nívellll - Vencimento do Nível 11 + 04% (quatro por cento);

d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 15% (quinze por cento);

e)Nível V - Vencimento do NívellV+ 20% (vinte por cento);

Subseção I

Da Comissão de Enquadramento

Art.92- O enquadramento dos Profissionais da Educação Básica será realizados
pela Comissão que elaborou a análise e estudo do Plano de Cargos e Carreiras e
Vencimentos previstos nesta Lei, cujos nomes são os constantes ao final, devendo a mesma
ser presidida pelo Secretário Municipal de Educação, com o apoio do Secretário Municipal
de Administração Recursos Humanos.

Art.93- Caberá à Comissão de Enquadramento:

1- analisar as habilitações dos servidores;

11 - elaborar as propostas dos atos de enquadramento;

111 - e encaminhá-Ias ao Chefe do Executivo Municipal para apreciação e
homologação.

Art.94- A comissão de enquadramento já criada no ato da elaboração da análise
e estudo desse plano terá o praz e inta dias, após a publicação desta Lei, para
realizar o enquadramento de to s Pr fissionais de Educação Básica efetivos do
Município de Almenara.
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Parágrafo Único: Após o enquadramento realizado pela Comissão referida, o
Poder Executivo deverá dar publicidade aos atos de enquadramento no prazo máximo de 15
(quinze) dias, fazendo constar o nome completo do servidor, o cargo ocupado pelo servidor
anterior ao enquadramento e o novo cargo que o servidor foi enquadrado.

Subseção 11

Do Posicionamento

Art.9S- Posicionamento é o ato do servidor posicionar-se no grau e nível de
acordo com a habilitação e tempo de serviço. Para o posicionamento em Nível e Grau na
Tabela de Vencimentos desta Lei, deverá ser observado:

l-Progressão Horizontal:

alO posicionamento por Progressão Horizontal para os Profissionais da Educação
Básica após o enquadramento e para os servidores que ingressar por concurso após a
publicação desta Lei estará condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

b) A Progressão Horizontal corresponderá a um acréscimo de 2,5% (dois vírgula
cinco por cento) sobre o vencimento do Grau inicial (Grau "A") e será concedida aos
Profissionais da Educação Básica efetivo a cada de 03 (três) anos de efetivo exercício, desde
que satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos:

~ 1º- A progressão Horizontal do Grau "A" para o Grau "B" será feita em 03
(três) anos correspondente ao período de Estágio Probatório;

~ 2º- A partir do Grau 'B', será concedida ao servidor efetivo, a cada três anos, de
efetivo exercício, desde que satisfaça o requisito de obtenção da média do resultado na
avaliação de desempenho, no percentual igualou superior a 70% (setenta por cento) de
aprovação.

~ 3º- O interstício para as progressões seguintes à primeira é contado a partir da
data da última progressão horizontal.

~ 4º O servidor detentor de dois cargos efeitos que esteja em efetivo exercício
dos cargos será posicionado em cada cargo individualmente.

li-Progressão Vertical/Promoção por Titulação:

alO posicionamento por Progressão Vertical/Promoção por Titulação para os
Profissionais da Educação Básica após o enquadramento e para o servidor que ingressar por
concurso após a publicação desta Lei, estará condicionada ao preenchimento dos seguintes
requisitos:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

11 - ter cumprido o interstício de 03 anos de efetivo exercício no mes

111 - ter recebido duas avaliações periódicas de
satisfatórias;
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IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual pretende ser
promovido;

~ 1º - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se avaliação de desempenho
satisfatória, a Avaliação Individual de Desempenho que tiver como resultado nota igualou
superior a 70 (setenta).

~ 2º - Para os fins do disposto nesta lei, serão considerados os resultados obtidos
pelo servidor nas últimas avaliações de desempenho concluídas até a data que o servidor
apresentar a habilitação necessária para a Promoção por Titulação.

~ 3º O servidor detentor de dois cargos efeitos que esteja em efetivo exercício
dos cargos será enquadrado em cada cargo individualmente.

CAPíTULO 11

DA MOVIMENTAÇÃO

SEÇÃOI

DA lOTAÇÃO

Art.96- lotação é o ato pelo qual a Secretaria Municípal de Educação determina
o local de trabalho do Profissional da Educação Básica integrante do quadro de cargos e
carreiras, observando as disposições desta lei.

Art.97 O Profissional da Educação Básica integrante das carreiras que trata esta
lei será lotado na unidade escolar ou na Secretaria Municipal de Educação que tomou
exercício quando da nomeação ou mudança de lotação ou remoção.

Art.98- Será passível de alteração a lotação do Profissional de Educação Básica
nos casos comprovados de:

l-redução do número de alunos matriculados na unidade de ensino;

111- diminuição de carga horária na discíplina ou área de estudo no local da
unidade escolar;

IV- extinção da discíplina no plano curricular;

V-a pedido do Profissional da Educação Básica mediante critérios de prioridade
estabelecidos para a Mudança de lotação ou Remoção.

Parágrafo Único- Na hipótese de lotação prevista neste artigo, serão deslocados
os excedentes conforme previsto nesta lei.

SEÇÃO 11

DA MUDANÇA DE lOTAÇÃO
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Art.99- A mudança de lotação do profissional da Educação Básica só será
permitida dentro da mesma carreira.

Art.100- Para fins desta Lei, mudança de lotação é a movimentação do ocupante
do cargo do Profissional da Educação Básica de uma para outra unidade escolar dentro da
zona rural ou zona urbana e vice-versa.

Art.101- A mudança de lotação pode ser feita:

1- a pedido do servidor;

11- por permuta.

111 - por necessidade do serviço público municipal devidamente demonstrado a
oportunidade e conveniência mediante justificativa.

~ 12 - A mudança de lotação a pedido está condicionada à existência de vaga e
somente será efetuada no período de recesso escolar em Julho ou Janeiro.

~ 22 - A mudança de lotação por permuta será atendida quando o pedido estiver
subscrito pelos interessados, será efetuada no período de recesso escolar em Julho ou
Janeiro.

Art.102 - Quando o número de candidatos à mudança de lotação for maior que o
número de vagas, deverá ser procedida à classificação dos concorrentes, observada a
seguinte ordem de prioridade:

1-Maior tempo de efetivo exercício na Unidade Escolar;

11- Mais antigo no quadro dos Profissionais da Educação Básica, utilizando para
esse fim somente o tempo de serviço prestado na Rede Municipal de Ensino de Almenara;

111-Residir na proximidade da unidade escola pleiteada;
IV- De nível mais elevado;
V- Mais antigo no quadro dos Profissionais da Educação Básica, utilizando para

esse fim somente o tempo de serviço prestado na Rede Municipal de Ensino de Almenara;
VI- De idade maior.
~ 1° A mudança de lotação do Profissional da Educação Básica ocorrerá mediante

ato do Secretário Municipal de Educação.
~r-A mudança de lotação por permuta no Município será realizada desde que

os interessados ocupem atribuição de igual nível e habilitação.

Art.103- Será considerado como cargo vago, para efeito de preenchimento por
mudança de lotação, as vagas que surgirem por afastamento do titular em decorrência de:

1- aposentadoria;
li-falecimento;
111- exoneração;
IV- demissão;
V-recondução;
VI- readaptação

SEÇÃO 111
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DA REMOÇÃO

Art.104- Para fins desta Lei, remoção é a movimentação do ocupante do cargo
do Profissional da Educação Básica de uma para outra unidade escolar da zona rural para a
zona urbana e vice-versa, condicionada a existência de vaga.

Art. 105- A remoção pode ser feita:

1- a pedido do servidor;

11- por permuta.

111 - por necessidade do serviço público municipal devidamente demonstrado a
oportunidade e conveniência mediante justificativa.

~ 12 - A remoção a pedido está condicionada à existência de vaga e somente será
efetuada no período de recesso escolar em Julho ou Janeiro.

~ 22 - A remoção por permuta será atendida quando o pedido estiver subscrito
pelos interessados, será efetuada no período de recesso escolar em Julho ou Janeiro.

Art.106 - Quando o número de candidatos à remoção for maior que o número de
vagas, deverá ser procedida à classificação dos concorrentes, observada a seguinte ordem
de prioridade:

I - Maior tempo de efetivo exercício na Unidade Escolar;

11 - Mais antigo no quadro dos Profissionais da Educação Básica, utilizando para
esse fim somente o tempo de serviço prestado na Rede Municipal de Ensino de Almenara;

III-Residir na proximidade da unidade escola pleiteada;

IV-De nível mais elevado;

V-Mais antigo no quadro dos Profissionais da Educação Básica, utilizando para
esse fim somente o tempo de serviço prestado na Rede Municipal de Ensino de Almenara;

VI- De idade maior.
~ 1" A remoção do Profissional da Educação Básica ocorrerá mediante ato do

Secretário Municipal de Educação.
~ 2" - A Remoção por permuta no Município será realizada desde que os

interessados ocupem atribuição de igual nível e habilitação.

Art.107- Será considerado como cargo vago, para efeito de preenchimento por
remoção, as vagas que surgirem por afastamento do titular em decorrência de:

l-aposentadoria;

li-falecimento;

111- exoneração;

IV- demissão;

V- recondução;

VI- readaptação.
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SEÇÃO IV

DA LICENÇAPARA TRATAMENTO DESAÚDE

Art.108 - Será concedida ao Profissional da Educação Básica licença para
tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica realizada pelo
órgão competente.

~ 1!! Sempre que for necessário, a inspeção médica será feita na própria
residência do profissional ou no estabelecimento hospitalar onde estiver internado.

~ 2!! As licenças para tratamento de saúde para prazos superiores a 1S (quinze)
dias, serão encaminhadas para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para sua
concessão.

~ 3!! A licença concedida dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do término de
outra da mesma espécie será considerada como prorrogação à primeira.

Art.109 - Considerado apto em perícia médica, o profissional reassumirá
imediatamente o exercício do seu cargo, computando-se como faltas injustificadas os dias
de ausência ao serviço, após a ciência do resultado da perícia.

SEÇÃOV

DA LICENÇAPOR MOTIVO DEACIDENTE EM SERViÇO

Art.ll0 - Será concedida licença por acidente em serviço ou que contrair doença
profissional, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens inerentes ao exercício do cargo, com
base em perícia médica realizada pelo órgão competente, observado o seguinte:

I - configura acidente em serviço o dano físico ou mental que se relacione,
mediata ou imediatamente, com as funções exercidas;

11 - equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida no
exercício funcional, bem como o dano sofrido em trânsito a ele pertinente;

a)no percurso da residência para o trabalho e vice-versa;

b)em todo deslocamento autorizado pela chefia imediata;

c)nas viagens à serviço;

d)no local de trabalho

~ 10 - Entende-se por doença profissional a que resulta das condições inerentes
ao serviço ou de fatos nele atribuídos.

~r -A comprovação
deverá ser feita em processo reg ar d
atestar o estado do acidentado.

. ente, indispensável para a concessão da licença,
vi mente instruído, cabendo ao órgão competente
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~ 3" - O tratamento do acidentado em serviço correrá por conta dos cofres
municipais.

~ 4° - Resultando do evento incapacidade total e permanente, o funcionário será
aposentado com vencimentos integrais.

~ 5° - Entenda-se por incapacidade parcial e permanente a redução, por toda a vida, da
capacidade de trabalho; por incapacidade total e permanente, a invalidez irreversível.

Art.ll1 - As licenças por motivo de acidente em serviço para prazos superiores a
15 (quinze) dias, serão encaminhadas para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
para sua concessão.

SEÇÃOVI

DA LICENÇAÀ GESTANTEEÀ ADOTANTE

Art.112 - Será concedido à Profissional de Educação Básica gestante 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos de licença, sem prejuízo da remuneração.

~ 12 No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.

~ 22 No caso de aborto não criminoso até a 23ª semanas, atestado por médico
oficial, a profissional terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado, de acordo com o
Estatuto do Servidor.

~ 32 Para fins de concessão de licença-maternidade, considera-se parto o evento
ocorrido a partir da 23ª semana de gestação, inclusive em caso de natimorto, conforme
legislação vigente.

Art.113 - A Profissional de Educação Básica que adotar ou obtiver guarda judicial
de

Criança terá direito à licença remunerada observando os seguintes requisitos:

l-criança com até 01 (um) ano de idade terá direito à licença remunerada de 180
(cento e oitenta) dias.

li-criança com 01 (um) a 04 (quatro) anos de idade terá direito à licença
remunerada de 90 (noventa) dias;

111- criança com 04 (quatro) a 08 (oito) anos de idade terá direito à licença
remunerada de 45 (quarenta e cinco) dias

SEÇÃOVII

DA LICENÇA-PATERNIDADE

erá concedida ao profissional pelo nascimento
utivos, contados do evento. t?~--O -~('
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Parágrafo Único - O profissional que adotar ou obtiver guarda judicial de criança
com até 180 (cento e oitenta) dias de idade terá direito a licença remunerada de 20 (vinte)
dias consecutivos, contados a partir da data da guarda judicial ou adoção definitiva.

SEÇÃO VIII

DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMíLIA

Art.115 - O profissional poderá obter licença por motivo de doença de cônjuge
ou companheiro, ascendente ou descendente, padrasto ou madrasta, mediante
comprovação médica, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e que não
possa prestá-Ia simultaneamente com o exercício do cargo.

Paragrafo Único - A licença por motivo de doença em pessoa da família para
prazos superiores a 15 (quinze) dias, será concedida se não houver prejuízo para o serviço
público e será encaminhada para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para sua
concessão.

SEÇÃO IX

DA LICENÇA PARA SERViÇO MILITAR

Art.116 - Ao Profissional de Educação Básica que for convocado para o serviço
militar e outros encargos da segurança nacional, será concedida licença com vencimentos ou
remuneração integrais.

~ 10 _ A licença será concedida mediante comunicação, por escrito, do
funcionário ao chefe da repartição ou do serviço, acompanhada de documento oficial que
comprove a incorporação.

~ 20 - Dos vencimentos ou remuneração descontar-se-á a importância que o
funcionário perceber na qualidade de incorporado, salvo se optar pelas vantagens do serviço
militar.

~ 3" - O funcionário desincorporado reassumirá, dentro de 30 (trinta) dias, o
exercício de seu cargo, sob pena de perda dos vencimentos e, se a ausência exceder àquele
prazo, de demissão por abandono do cargo.

SEÇÃO X

DA LICENÇA PARA ATIVIDADE POLíTICA

Art.117 - Em conformidade com a legislação eleitoral.
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SEÇÃOXI

DO AFASTAMENTO PARA EXERCERMANDATO ELETIVO

Art.118 - Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as disposições
previstas na legislação vigente.

SEÇÃOXII

DA LICENÇAPARA TRATAR DE INTERESSEPARTICULAR

Art.119 - O profissional efetivo poderá obter licença, sem vencimento ou
remuneração, para tratar de interesse particular, por prazo de até 02 (dois) anos, podendo
ser prorrogada por requerimento da parte interessada, sendo sua concessão a critério da
admistração municipal.

~ l!! A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do
profissional ou no interesse da administração pública.

~ 2!! O profissional deve aguardar, em exercício, a concessão da licença.

~ 3!! Não se concederá nova licença antes de decorridos 02 (dois) anos do
término da anterior.

~ 4!! - A concessão da licença prevista neste artigo não acarretará ao servidor a
perda de sua lotação.

Art.120 - A concessão da licença prevista no artigo anterior ao servidor efetivo
ocupante de cargo de provimento em comissão acarretará a sua automática exoneração do
mesmo.

SEÇÃOXIII

DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

Art.121- A autorização especial, deverá ser concedida Profissionais da Educação
Básica e autorizada pelo Secretário Municipal de Educação, respeitando o interesse público,
para:

l-participar de congresso ou reunião científica, por prazo máximo de 10 dez
dias;

li-frequentar curso de habilitação para atender a programação de ini
Rede Municipal de Ensino, durante o período de duração.

Art.122- A autorização especial concedida será remunerada, sem pr UIZ

contagem do tempo de serviço e da lotação, desde que satisfaça os seguintes requisi

l-ficha funcional condigna;
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li-assinatura do termo de responsabilidade/compromisso de efetiva participação
do objeto da autorização de igual período.

SEÇÃO XIV

DA LICENÇA PRÊMIO

Art.123- O Profissional da Educação Básica terá direito a licença prêmio de 03
(três) meses por quinquênio de efetivo exercício, exclusivamente municipal.

Parágrafo Único - O período em o Profissional da Educação Básica estiver em
gozo de licença-prêmio será considerado como de efetivo exercício, para todos os efeitos
legais.

Art.124- A licença- prêmio poderá ser gozada por inteiro ou parceladamente,
dividindo-se, neste caso, o tempo relativo a cada qüinqüênio, em períodos não inferiores a
30 (trinta) dias, devendo, para esse fim, o Profissional da Educação Básica, no requerimento
em que pedir a licença, fazer expressa menção do número de dias que pretende gozar.

~ 1. - A concessão da licença-prêmio será processada e formalizada pela
Secretária Municipal de Educação, depois de verificado se foram satisfeitos todos os
requisitos legalmente exigidos e se a respeito do pedido se manifestou, favoravelmente,
quando do funcionário.

Art.125 - Não terá direito à licença-prêmio o servidor que, no período da sua
aquisição;

1- sofrer penalidade disciplinar de suspensão transitada em julgado;

11- afastar-se do cargo em virtude de licença para tratar de assuntos de
interesse particular;

111- condenação a pena privativa de liberdade, em virtude de sentença
transitada em julgado;

IV- desempenho de mandato classista, conforme Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais

Art.126 - O número de servidores em licença prêmio não poderá ser superior a Y.ó
(um quarto) dos Profissionais da Educação Básica na Unidade Escolar.

Art.127- O servidor que preferir não gozar, integralmente, a licença-prêmio,
poderá optar mediante expressa e irretratável declaração pelo gozo de metade do seu
cargo, correspondente à outra metade.

Art.128- Na ocasião da aposentadoria, a requerimento do serl/
prêmio poderá ser convertida em pecúnia, correspondente ao valor da sua re
mês de referência.

SEÇÃO XV
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DAS FÉRIAS ANUAIS

Art.129 • Aos professores e os Especialistas da Educação (Inspetor Escolar,
Orientador Educacional e Supervisor Pedagógico) em efetivo exercício do cargo, nas
Unidades Escolares, serão concedidos 30 (trinta) dias consecutivos de férias regulamentares
anuais, gozados no período de férias escolares, em janeiro, e os recessos previstos no
calendário escolar, observadas as necessidades didáticas e administrativas das Unidades
Escolares.

Art.130- Não se inclui no prazo de fruição de licença maternidade o período de
férias regulamentares, devendo estas ser gozadas no mês subsequente ao término da
licença.

Art.131 - O Profissional da Educação Básica do suporte administrativo gozará,
obrigatoriamente, por ano, 30 (trinta) dias, observada a escala que for organizada de acordo
com a conveniência do serviço, não sendo permitida a acumulação de férias.

~ 12. Na elaboração da escala, não será permitido que entrem em gozo de férias,
em um só mês, mais de um terço de funcionários de uma seção ou serviço.

~ 22• É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho.

~ 32 - Ingressando no serviço público municipal, somente depois do 112 (décimo
primeiro) mês de exercício poderá o funcionário gozar férias.

Art.132- Durante as férias, o servidor terá direito ao vencimento ou
remuneração e a todas as vantagens, como se estivesse em exercício, exceto a gratificação
por serviço extraordinário.

Art.133. É facultado ao funcionário gozar férias onde lhe convier, cumprindo-
lhe, entretanto, antes de seu início, comunicar o seu endereço eventual ao chefe da
repartição ou serviço a que estiver subordinado.

Art.134- Será pago aos Profissionais da Educação Básica 1/3 (um terço) a mais da
remuneração, correspondente ao mês das férias anuais.

SEÇÃO XVI

DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Art.135 • O décimo terceiro salário corresponde a 1/12 (um doze avos) da
remuneração a que o Profissional da Educação Básica fiizer jus no mês de dezem ar
mês de efetivo exercício no respectivo ano.

Art.136 • A gratificação poderá ser paga em 02 (duas) parcelas, sen o a p
até o dia 30 (trinta) de Novembro e a segunda até o dia 20 (vinte) do mês de d
cada ano, atendendo à legislação vigente.
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- O servidor exonerado perceberá o décimo terceiro salário,
aos meses de exercício, calculado sobre a remuneração do mês da

Art.137
proporcionalmente
exoneração.

Art.138- O décimo terceiro salário não será considerado para cálculo de qualquer
vantagem pecuniária.

Art.139 - No caso de remuneração composta de vantagem de caráter temporário
cujo valor seja variável, será considerada a média aritmética atualizada dos valores
recebidos, sob tal título, no respectivo exercício.

CAPíTULO 111

DOS CARGOSDE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art.140 - Os cargos em comissão, de recrutamento amplo, são de livre nomeação
e exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal e integram a lei da Estrutura
Administrativa do Poder Executivo do Município de Almenara, exceto para o Cargo de
Diretor Escolar e Vice-Diretor.

~ 12 - O cargo em comissão de Coordenador De Escola será provido por livre
escolha do (a) Chefe do Poder Executivo Municipal, entre titulares de cargos de provimento
efetivo dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

~ 22 - O servidor efetivo que for exonerado do cargo em comissão voltará a
perceber o vencimento do seu cargo efetivo.

Art.141 - O Secretário Municipal de Educação têm seus subsídios fixados em
parcela única, através de lei Municipal específica, em conformidade com o art. 37, X, e o art.
39, 9 42 da Constituição Federal.

Parágrafo único - O Secretário Municipal de Educação e os ocupantes de cargos
equivalentes serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória, inclusive o custeio de bolsa de estudos de
graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado.

Art.142- As descrições e especificações dos cargos de provimento em comissão
encontram-se estabelecidas na lei da Estrutura Administrativa do Poder Executivo do
Município de Almenara.

Art.143 - A exoneração de cargo em comissão se dará:

1-A juízo do Chefe do Executivo Municipal;

11- A pedido do próprio servidor.

Art.l44 - O cargo de Diretor de Escola, com carga horária de 40 (quare
semanais, será exercido por Profissional da Educação Básica detentor de cargo e etiv
tenha Normal Superior, Pedagogia ou Licenciatura nas diversas áreas do conhecime t



!f&
Almenara
Prefeitura Municipal
N!,. c:lir&o ~.

PREFEITURA DE ALMENARA
ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DA PREFEITA

serão escolhidos em processo de eleições diretas com a participação de toda comunidade
escolar, docentes e discentes emancipados.

~ 12 - É facultativo ao servidor investido em cargo em Comissão de Diretor Escolar
previsto nesta Lei, optar pela percepção do vencimento de seu cargo de provimento efetivo
acrescido de gratificação de 20% (vinte por cento) do vencimento inicial do cargo.

~ 2° - Nas escolas com menos de 05 (cinco) turmas e que ofereçam apenas a
Educação Infantil e/ou os anos iniciais do Ensino Fundamental, não haverá Diretor de Escola,
mas uma Coordenação pedagógica que será exercida por profissional detentor de cargo
efetivo preferencialmente da Unidade Escolar, nos termos da legislação vigente.

~ 3" - Os Centros Municipais de Educação Infantil com atendimento em tempo
integral, independentemente do número de turmas, terão direito a um Diretor de Escola.

Art.14S- O exercício de Cargo em Comissão exigirá de seu ocupante a integral
dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver necessidade da
Administração Pública Municipal, sem complementação remuneratória de qualquer
natureza.

Art.146- O cargo de Vice Diretor de Escola, com carga horária de 30 (trinta)
horas semanais, será exercido por Profissional da Educação Básica detentor de cargo efetivo
que tenha Normal Superior, Pedagogia ou Licenciatura nas diversas áreas do conhecimento
e serão escolhidos em processo de eleições diretas com a participação de toda comunidade
escolar, docentes e discentes emancipados.

Parágrafo Único: - É facultativo ao servidor investido em cargo em Comissão de
Vice- Diretor Escolar previsto nesta Lei, optar pela percepção do vencimento de seu cargo de
provimento efetivo acrescido de gratificação de 20% (vinte por cento) do vencimento inicial
do cargo.

Art.147- O cargo de Coordenador Escolar, com carga horária de 40 (quarenta)
horas semanais, será exercido por Profissional da Educação Básica detentor de cargo efetivo
que tenha Normal Superior, Pedagogia ou Licen'ciatura nas diversas áreas do conhecimento
e serão escolhidos em processo de eleições diretas com a participação de toda comunidade
escolar, docentes e discentes emancipados.

Parágrafo Único - É facultativo ao servidor investido em cargo em Comissão de
Coordenador Escolar previsto nesta Lei, optar pela percepção do vencimento de seu cargo
de provimento efetivo acrescido de gratificação de 20% (vinte por cento) do vencimento
inicial do cargo.

SEÇÃOI

DA ELEiÇÃO DE DIRETOR ESCOLARE VICE DIRETOR

Art.148- As Unidades Escolares da Rede Pública Municipal cujo funcio a
tenha sido autorizado nos termos da legislação vigente elegerá seu Diretor Escola e I

Diretor na forma desta Lei.
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Art.149- A direção de escola, com caráter de cargo em comissão, será exercida
por detentor de cargo efetivo dos Profissionais da Educação Básica, eleito para mandato de
02 (dois) anos com direito a uma única reeleição, pelo voto direto e secreto dos Profissionais
da Educação Básica, pais de alunos, alunos emancipados da respectiva Unidade Escolar, que
estiverem em condições plenas para o exercício do voto, sendo aclamado eleito, aquele que
obtiver a maioria dos votos válidos.

Art.150- As eleições serão realizadas no prazo de até 30 (trinta) dias antes do
término do ano letivo, podendo haver prorrogação dos mandatos, caso necessário, visando
adequação ao calendário escolar.

Parágrafo Único Caberá ao Prefeito Municipal a nomeação dos eleitos até 30
(trinta) dias após a apuração do pleito.

Art.151- Poderá concorrer para o cargo de Diretor Escolar e a Vice Diretor
Escolar, todos os Profissionais da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino que
preencha os seguintes requisitos:

l-Tenha no mínimo 02 (dois) anos de efetivo exercício na Rede Municipal de
Ensino De Almenara;

li-Declaração de aceitação expressa de sua candidatura;
III-Apresentar à Comissão Eleitoral, por escrito, no ato da inscrição, seu

"curriculum vitae" e a comprovação de formação acadêmica;
IV- Esteja lotado no mínimo há 03 (três) anos na escola onde pretende

candidatar-se;
V-Apresentar e defender junto aos servidores da Unidade Escolar seu plano de

ação para a implementação das metas da escola.
VI- Não ter sido condenado em Processo Administrativo Disciplinar;
VII- Não ter sido processado judicialmente por crimes contra a ordem tributária

e contra a administração pública.

Art.152- O mandato de Diretor Escolar e Vice Diretor Escolar terão duração de 02
(dois) anos, com direito a uma única reeleição.

Parágrafo único - O Diretor Escolar e o Vice Diretor Escolar reeleito somente
poderá ser candidato novamente respeitado interstício de 02 (dois) anos, após a conclusão
de seu último mandato.

Art.153- Ressalvada a hipótese de afastamento, o Diretor Escolar ou do Vice
Diretor, somente perderá o mandato se destituído, após conclusão de procedimento
administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa, observado o estatuto do
servidor.

Art.154- O Vice Diretor com mais tempo de exercício na escola assume nos casos
de impedimento e vacância.

~ 1"- No caso de vacância, o Vice Diretor exercerá a sua titularidade, a
mandato.
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~ ZO. Na vacância do cargo de Diretor e do Vice Diretor, o Colegiado da Unidade
Escolar indicará um Profissional da Educação Básica efetivo da Unidade Escolar, para ocupar
temporariamente o cargo, por até 90 (noventa) dias.

~ 32- No prazo de 90 (noventa) dias, a Secretaria Municipal de Educação, deverá
realizar nova eleição, se superior a 06 (seis) meses para o final do mandato.

~ 4"- Somente ocorrerá vacância em caso de aposentadoria, falecimento,
renúncia ou destituição devidamente motivada e fundamentada.

Art.155- Nas escolas instituídas há menos de 03 (três) anos, o servidor candidato
deverá satisfazer os requisitos do artigo 151 e incisos, além de comprovar o exercício
funcional na Escola, sendo dispensada a exigência de tempo de serviço mínimo na Unidade
Escolar.

Art.156- A primeira nomeação de direção em escolas recém inauguradas far-se-á
por escolha do Prefeito Municipal, entre os servidores detentor de cargo efetivo,
observando os requisitos do art. 151 e incisos permanecendo no cargo até a realização de
eleição de Diretor Escolar e Vice Diretor Escolar prevista nesta Lei, no prazo máximo e
improrrogável de 90 (noventa) dias contados da inauguração da Escola.

Parágrafo único - O final do primeiro mandato de Diretor Escolar e Vice Diretor
Escolar deverá coincidir com o término dos mandatos das demais escolas.

Art.157- O candidato ao cargo de Diretor Escolar e/ou Vice Diretor Escolar que
sofreu alguma penalidade, em decorrência de julgamento definitivo de Processo
Administrativo, não poderá concorrer à eleição ou reeleição, por um período de 04 (quatro)
anos.

Art.158- Caberá à Secretaria Municipal de Educação:

l-Fornecer todo aporte com pessoal e material às comissões eleitorais, para
realização das eleições;

li-Orientar e acompanhar o processo;

III-Publicar os resultados;

IV-Dirimir dúvidas junto aos órgãos colegiados das escolas;

V-Criar uma Comissão Eleitoral para instaurar, instruir, julgar;

VI-Caberá a Secretária Municipal de Educação apreciar os recursos.

Parágrafo único - A Comissão Eleitoral será formada em cada unidade escolar
pelos Profissionais da Educação Básica detentor de cargo efetivo composta por 05 (cinco)
membros.

Art.159 - O Diretor e Vice Diretor Escolar eleitos deverão participar
capacitação de 80 (oitenta) horas, oferecida pela Secretaria Municipal de Educaç-
do Centro de Formação de Professores, com obrigatoriedade de 100% (cem por
frequência.
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Art.160- No caso de vacância do cargo de Diretor Escolar deverá a Secretaria
Municipal de Educação providenciar nova eleição no prazo de até 90 dias, indicando para
ocupar o cargo temporariamente um Especialista da Educação que encerrará o mandato em
caso de prazo igualou inferior a 90 dias para encerramento do mandato anterior.

CAPíTULO IV

DAS FUNÇÕESDECONFIANÇA

Art.161- Para efeito desta lei, função de confiança é a nomeação de servidor
efetivo, em caráter transitório, para atuar em uma das unidades organizacionais da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, inclusive na Secretaria
Municipal de Educação, exercendo atribuições temporárias de direção, chefia,
assessoramento ou coordenação de grupos de trabalho específico, programas, projetos e
planos municipais.

Art.162- É vedada a acumulação remunerada de 02 (duas) ou mais funções de
confiança.

Art.163- As funções de confiança e seus respectivos quantitativos, símbolos e
valores são aquelas fixadas na lei da Estrutura Administrativa do Poder Executivo do
Município e serão exercidas por Profissionais da Educação Básica que tenham formação em
Normal Superior, Pedagogia ou licenciatura nas diversas áreas do conhecimento escolhidos.

~ 12 - A nomeação para o exercício da função de confiança será através de ato do
Chefe do Executivo Municipal.

Art.164- O servidor que for exonerado da função de confiança voltará a receber
o vencimento do seu cargo efetivo.

CAPíTULO V

DA CESSÃODESERVIDOR

Art.165- No âmbito dos Profissionais da Educação Básica do Município de
Almenara o servidor poderá ser cedido para outro órgão ou instituição do sistema em
qualquer esfera de governo, nas seguintes hipóteses:

I - Para exercer cargo em comissão ou função de confiança;

11- Para exercer cargo relacionado à Área de Educação, especificamente defini
na estrutura administrativa do órgão ou instituição cessionária;

111 - Nos programas de educação vinculados e coordenados por outros ór
Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo do Município.
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~ 1!! - Ocorrendo a cessão do servidor, o ônus da sua remuneração será de
responsabilidade do cessionário. Assim também quanto:

a)à efetiva cobrança da contribuição devida pelo servidor, efetuando o débito
em seu contracheque; e

b)ao pagamento do correspondente à contribuição devida pelo ente patronal.

~ 2!! - Caberá ao cessionário efetuar o repasse das contribuições de competência
do Município e do servidor ao INSS.

~ 3!!- Caso o cessionário não efetue o repasse das contribuições à unidade
gestora no prazo legal, caberá ao Município efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores
junto ao cessionário.

~ 4!!- O termo ou ato de cessão do servidor com ônus para o cessionário preverá
expressamente a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse as
contribuições previdenciárias ao INSS.

~ S!!- Em qualquer hipótese a cessão de que trata o art.164 o cálculo da
contribuição será feito de acordo com a remuneração do cargo efetivo de que o servidor é
titular.

l-Não incidirão contribuições para o INSS, do ente cedente ou do cessionário,
sobre as parcelas remuneratórias complementares, não componentes da remuneração do
cargo efetivo pagas pelo ente cessionário ao servidor cedido.

~ 6!!- Nos casos de que trata o caput deste artigo e seus incisos, as contribuições
previdenciárias deverão ser recolhidas até o dia 15 (quinze) do mês seguinte aquele a que as
contribuições se referirem, prorrogando-se tal prazo para o primeiro dia útil subsequente
quando não houver expediente bancário na data do vencimento.

~ 7!!- Na hipótese de alteração na remuneração de contribuição, a
complementação do recolhimento de que trata este artigo ocorrerá no mês subsequente.

Art.166- Para o Profissional da Educação Básica cedido, o período da cessão do
servidor será computado somente como tempo de contribuição, para a aposentadoria pelo
Regime Geral de Previdência.

Parágrafo único - As atividades desenvolvidas no órgão ou instituição cessionária
não surtirão efeitos para o desenvolvimento na carreira da instituição cedente.

CAPíTULO VI

DO VENCIMENTO E VANTAGENS PECUNIÁRIAS

Art.167 - Os vencimentos iniciais das carreiras do Quadro de
Profissionais da Educação Básica do Município estão definidos no Anexo 111 d
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~ 12. O valor do vencimento básico de todos os níveis e graus serão atualizados
Lei nO11.738/2008.

~ 22 - A atualização dos vencimentos mencionada no caput deste artigo ocorrerá,
sempre, no mês de Janeiro, em conformidade com o art. 5° da Lei n2 11.738/2008.

~ 32 - Sobre o vencimento incidirão as vantagens pecuniárias, permanentes ou
temporárias estabelecidas em Lei.

Art.168- A Tabela de Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo dos
Profissionais da Educação Básica é a constante do Anexo 111 desta Lei.

Art.169- A revisão geral dos vencimentos estabelecidos para os cargos de
provimento efetivo, bem como para os cargos de provimento em comissão, deverá ser
efetuada anualmente, de acordo disposto no art. 37, inciso X da Constituição Federal, não
podendo ultrapassar os limites da despesa com pessoal, estabelecidos na Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Art.170- O Vencimento do contratado para funções correspondentes às dos
cargos das carreiras a que se referem os previstos nesta Lei, terá como referência os valores
constante nos anexos desta lei, observada a proporcionalidade em relação à carga horária.

Parágrafo único. Fica vedado o acréscimo de qualquer vantagem pecuniária à
remuneração dos Contratados.

SEÇÃO I

DA REMUNERAÇÃO

Art.171 - Remuneração é a retribuição pecuniária, representada pelo
vencimento mais adicional e outras vantagens.

Parágrafo Único- O vencimento dos cargos efetivos acrescidos de vantagens de
caráter permanente é irredutível e integrarão os valores para fins de aposentadoria.

SEÇÃO 11

DA GRATIFICAÇÃO PORTEMPO DESERViÇO

Art.172 - Ao servidor público municipal da Administração Pública direta, que
tenham ingressado no serviço público municipal por concurso público é assegurado a
percepção de quinquênio sendo um adicional de 10% (dez por cento) so o s
vencimento básico, a cada período de cinco anos de efetivo exercício, o qua a ste s
incorpora para fins de aposentadoria.

~ 12 - Todo o tempo de serviço prestado na Rede Municipal de
computado para a concessão do quinquênio.
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~ 22 O quinquênio sendo um adicional de 10% (dez por cento) é devido a partir
do dia imediato àquele em que o servidor completar o tempo de serviço exigido.

~ 32 O servidor público efetivo que exercer, cumulativamente, mais de um cargo
terá direito ao adicional de 10% (dez por cento), sobre ambos, respeitado o período de
aquisição de cada cargo.

SEÇÃO111

DO ABONO FAMILIAR

Art.173- O abono familiar será concedido ao servidor nos termos da Constituição
Federal e o Estatuto do Servidor Público Municipal.

SEÇÂOIV

DAS DIÁRIAS

Art.174- O servidor que, a serviço, se afastar do Município em caráter eventual
ou transitório para outro ponto do território nacional fará jus a passagens e diárias, para
cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção.

~ 12 A diária será concedida por dia de afastamento.

~ 22 O valor das diárias será fixado por ato do Poder Executivo.

~ 32 O servidores que viajarem juntos para realizarem o mesmo trabalho,
serviço, tarefa, terão mesmo valor de diaria, existindo diferenças entres tais dia rias, aplicar-
se-á aos dois ou mais servidores a maior diaria em vigencia.

Art.175- O servidor que receber diárias, e não se afastar do Município, por
qualquer motivo, fica obrigado a restituí-Ias integralmente, no prazo de 03 (três) dias.

Parágrafo Único - Na hipótese de o servidor retornar ao Município em prazo
inferior ao previsto para o seu afastamento deverá restituir as diárias recebidas em excesso,
no prazo de 03 (três) dias.

Art.176 - A concessão de gratificação pelo exercício da atividade na Educação do
Campo não impede a concessão de diária.

SEÇÃOVI

DAS GRATIFICAÇÕES

ucação Básica da Rede Municipal de Ensino de
ntagens conferidas em lei, farão jus às seguintes

C7)?~
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l-gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional;
li-gratificação pelo exercício da atividade na Educação do Campo;

III-gratificação pelo exercicio de atividade especializada em educação especial;

Art.178- Em caso de falecimento do profissional em serviço, fora do local de
trabalho, a despesa de transporte do corpo correrá por conta de recursos do erário público,
incluindo a estadia de um familiar para acompanhamento do traslado do corpo.

SUBSEÇÃO I

DA GRATIFICAÇÃO DE ESTíMULO AO APERFEiÇOAMENTO PROFISSIONAL

Art.179- O Profissional da Educação Básica que concluir cursos de atualização,
aperfeiçoamento e publicação de livros e trabalhos científicos, devidamente autorizados e
ministrados por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação, fará jus à gratificação
de estímulo, que incidirá sobre o vencimento básico nos seguintes percentuais:

I - 5% (cinco por cento) para cursos de capacitações com duração mínima 40
horas;

11 - 10% (dez por cento) para cursos com duração mínima de 120 (cento e vinte) e
máxima de 359 (trezentos e cinqüenta e nove) horas;

~ 1!! A publicação de livros e trabalhos científicos, julgados de interesse para a
educação e/ou cultura pela Secretaria Municipal de Educação e referendada pelos
Profissionais da educação e entidade de classe, será premiada uma única vez com o
equivalente a 20% (vinte por cento) do vencimento básico do servidor.

~ 2!!. É permitida a percepção cumulativa dos percentuais previstos nos incisos I
e 11 deste artigo, desde que decorrentes de cursos diferentes e observado o interstício
mínimo de 01 (um) ano entre as concessões, limitado ao percentual máximo de 50%
(cinquenta por cento).

~ 3!!. Será concedida a gratificação de que trata o presente artigo, se o curso for
realizado pelo Profissional da Educação Básica em sua área de atuação.

SUBSEÇÃO 11

GRATIFICAÇÃO PELO EXERCíCIO DA ATIVIDADE NA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Art.180 - Os Profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades na
Educação do Campo, perceberão como gratificação a título de ajuda de custo de acordo com
os quilômetros (kms) rodados, observando os seguintes requisitos:

1- No Percurso de até 20 km o servidor percebera o valor de 10% (dez
sobre o vencimento inicial;
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11 - No Percurso acima de 20 km a 40 km, o servidor perceberá o valor de 15%
(quinze por cento) sobre o vencimento inicial;

111- No Percurso acima de 40 km, o servidor perceberá o valor de 20% (vinte por
cento) sobre o vencimento inicial;

SUBSEÇÃO 111

DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCíCIO DE ATIVIDADE ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO
ESPECIAL.

Art.181 - Será concedido a gratificação de 10% (dez por cento), sobre o valor do
nível em que o professor efetivo se encontra enquadrado.

~ 12 - Fará jus a gratificação referida no caput deste artigo o professor no
exercício da docência com alunos portadores de necessidades especiais em sala de aula,
enquanto estiver em regência de classe ou regência de turmas com alunos portadores de
necessidades educacionais especiais.

~ 22 - Para concessão da Gratifícação prevista no caput deste artigo deve
respeitar os seguintes critérios, cumulativamente:

1- comprovação da deficiência do aluno, através de exame e laudo médico
atualizado anualmente ou por avaliação no caso de deficiência permanente;

11- requerimento próprio fornecido pela Secretaria Municipal de Educação,
demonstrando a série, sala e escola do aluno portador de necessidade especial;

111- comprovação de especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como comprovação de capacitação pelos professores do
ensino regular para a integração desses educandos nas classes comuns.

Art.182- A gratificação referida no artigo anterior também será concedida ao
professor que, devidamente habilitado, seja cedido a órgãos conveniados na manutenção e
desenvolvimento do ensino especial.

Art.183- A gratificação evidenciada no artigo 184 também se aplica ao professor
regente de turma que tem aluno especial devidamente comprovado.

CAPíTULO VII

DA JORNADA DE TRABALHO

Art.184- O valor atribuído a cada nível de vencimento será devido pela jornada
de trabalho prevista para o cargo a que pertence o servidor, nunca superior a 40 (quarenta)
horas semanais.

Art.185- A carga h
cargo das carreiras dos Profissio
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com Laudo do Perito do INSS, deverá cumprir a jornada semanal do concurso público de
ingresso na carreira assim discriminado:

l-Para o ingresso de Professor de Educação Básica na jornada de 24 horas
semanais, deverá ser cumprida referida jornada integralmente dentro da Escola.

11-0 Professor de Educação Básica mencionado no inciso I receberá o vencimento
inicial no Piso Salarial da jornada de 24 horas semanais, conforme anexo 111.

Art.186- Fica estabelecida a jornada de trabalho do Professor da Educação Básica
(Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais) em
30h (trinta) horas semanais, em conformidade com a Lei Federal nº 11.738 de 16 de julho de
2008.

~ 1º - Na composição da jornada de trabalho prevista no caput, observar-se-á o
limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de
interação com os educandos.

~ 2º - O Professor da Educação Básica que ingressou na Carreira dos Profissionais
da Educação Básica na Rede Municipal de Ensino mediante aprovação em concurso público
com jornada semanal inferior a 30 horas semanais, passará a cumprir a jornada semanal de
30h para adequadação a Lei Federal Nº 11.738 de 16 de Julho de 2008.

Art.187 - A carga horária semanal de trabalho dos Profissionais da Educação
Básica Municipal será a seguinte:

1- Para a carreira de Professor da Educação Básica - PROFESSORREADAPTADO:

a)24 (vinte e quatro) horas semanais.

11 - Para a carreira de Professor da Educação Básica:

a)30 (trinta) horas para os cargos de Professor da Educação Infantil e Ensino
Fundamental anos Iniciais.

b)30 (trinta) horas/aulas para os cargos de Professor da Educação Ensino
Fundamental Anos Finais.

111 - Para a Carreira de Especialista da Educação - Supervisor Pedagógico -
Orientador Educacional e Inspetor Escolar:

a) 30 (trinta) horas semanais

IV- Para a Carreira de Secretário Escolar:

a) 40 (trinta) horas semanais

VI- Para a Carreira de Auxiliar de Secretaria, Servente Escolar:

a)30 (trinta) horas semanais

VI- Para a Carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Inspetor

a)40 (quarenta) horas semanais
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Art.188- Na composição da carga horária semanal do professor da educação
básica, de 30 (trinta) horas e/ou 30 horas/aulas semanais, observar-se-á o limite de no
máximo de 2/3 (dois terços) desta carga horária para o desempenho das atividades de
interação com os educandos da seguinte forma:

I - Para o Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais
será a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais de acordo com o Plano Curricular
da Escola que deverá ser composto da seguinte forma:

~ 12 - 2/3 (dois terços) da jornada semanal, correspondente a carga horária de 20
(vinte) módulos de sessenta minutos que deverão ser utilizados pelo Professor para
desempenho de atividades de interação com os educandos em sala de aula.

~ 22 - 1/3 (um terço) da jornada semanal, correspondente a 10 (dez)
módulos/aula que deverá ser utilizado pelo professor para desempenho de atividades
extraclasse envolvendo planejamento de aulas, pesquisa, estudos e outras atividades
congêneres.

~ 32 - As atividades extraclasse deverão ser realizadas no recinto da Escola e fora
dela, assim discriminados:

I - 10 (dez) módulos semanais destinadas a atividades extraclasses, observada a
seguinte distribuição:

a)4 (quatro) módulos semanais em local de livre escolha do professor;

b)4 (quatro) módulos semanais com planejamento, correção de provas,
elaboração de atividades e/ou avaliações a critério do professor;

c)2 (dois) módulo semanal com Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) de acordo
com a necessidade de cada Instituição de Ensino, podendo ser aproveitado em horário vago
ou utilizado até o limite de um módulo de sessenta minutos a ser definido pelo Diretor da
Escola.

~ 42 - A duração do módulo é de sessenta minutos.

11- Para o Professor do Ensino Fundamental anos finais será a jornada de trabalho
de 30 (trinta) horas semanais de acordo com o Plano Curricular da Escola, deverá ser
composto da seguinte forma:

a)- 2/3 (dois terços) da jornada semanal, correspondente a carga horária de 20
(vinte) módulos/aula de cinquenta minutos que deverão ser utilizados pelo Professor para
desempenho de atividades de interação com os educandos em sala de aula.

b)- 1/3 (um terço) da jornada semanal, correspondente a 10 (dez) módulos/aula
que deverá ser utilizado pelo professor para desempenho de atividades extraclasse
envolvendo planejamento de aulas, pesquisa, estudos e outras atividades congêneres.

cl - As atividades extraclasse deverão ser realizadas no recinto da E
dela, assim discriminados:

d) 10 (dez) módulos/aulas semanais destinadas a
observada a seguinte distribuição:
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e) 04 (quatro) módulos/aulas semanais em local de livre escolha do professor;

f) 04 (quatro) módulos/aulas semanais com planejamento, correção de provas,
elaboração de atividades e/ou avaliações a critério do professor;

g) 02 (dois) módulos/aulas semanais com Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)
de acordo com a necessidade de cada Instituição de Ensino, podendo ser aproveitado em
horário vago ou utilizado até o limite de um módulo de cinquenta minutos a ser definido
pelo Diretor da Escola.

~ 52 - A duração da hora/aula é de cinquenta minutos.

Art.189- As turmas e aulas são atribuídas, primeiramente, aos professores
detentores de cargos efetivo lotados na escola.

~ 12 - A atribuição de aulas entre os detentores de cargo efetivo deve ser feita no
limite da carga horária obrigatória de cada cargo, observando-se, sucessivamente:

1- O conteúdo e nível do cargo;

11- Outro conteúdo constante da titulação do cargo, desde que habilitado;

111-Outro conteúdo para o qual possua habilitação especifica;

IV - Conteúdo para o qual esteja cursando habilitação especifica;

V - Conteúdo para o qual esteja cursando habilitação especifica da área de
Educação.

~ 22 - O professor a quem não for atribuída, na escola de lotação, regência de
turma ou aulas, que se encontra em situação de excedência estará sujeito a remanejamento.

~ 32 - Os Professores com laudo do INSSde Readaptação serão aproveitados na
função estabelecida pelo respectivo Laudo Médico.

~ 42- A função de Professor Eventual, para atender a Educação Infantil e os anos
iniciais do Ensino Fundamental obedecerá ao rodízio anual de acordo com os critérios
complementares aprovados pelo Conselho Escolar e/ou Regimento Escolar.

Art.190- É vedada a designação para o exercício de função referente a cargo
vago ou substituição, quando na própria escola ou quando em outra escola houver
excedente que possa exercer tal função.

~ 12 - Será permitida a contratação para um segundo cargo para o Professor
habilitado, na própria escola ou em outra, preferencialmente ao servidor efetivo para a
docência na Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos
Finais, nos afastamentos temporários.

~ 22 - O professor que aceitar a contratação referida no ~ 1º deste artigo se •
submetido à avaliação de desempenho.

~ 32 - A avaliação de desempenho do professor referida no !i!i 1º e 2º e t
artigo será realizada pelo Conselho Escolar observando os critérios desta Lei.

~ 42 - É vedada a contratação de servidor, cuja situação de acúmulo de carg
funções, contraria a disposição do art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal.

Ê.tFy -0---- ~/\
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~ 52 - Para efeito de licitude de cargos deverá ser observado o limite mínimo de
quinze minutos entre um cargo e outro.

~ 62 - Caso o candidato já ocupe outro cargo público, deverá apresentar no ato
da contratação documento comprobatório da compatibilidade dos horários para exercício
dos cargos.

~ 72 - O servidor contratado em caráter de substituição deve ser mantido,
quando ocorrer prorrogação do afastamento do substituído no decorrer do ano, ainda que o
período compreendido entre uma e outra designação não ultrapasse o limite de 05 (cinco)
dias letivos consecutivos.

~ 82- O servidor dispensado por provimento de cargo será novamente designado
sem necessidade de divulgação da vaga, se o titular que deu origem a sua dispensa afastar-
se no prazo máximo de 05 (cinco) dias letivos após o provimento.

SEÇÃO I

DA REDUÇÃO DA JORNADA DETRABALHO

Art.191- O Profissional da Educação Básica que cumpre jornada semanal de 30 horas ou
de 40 horas semanais detentor de filho portador de deficiência física ou mental grave
poderá ter a sua jornada reduzida em duas horas diárias.

~12 O direito estabelecido no caput deste artigo será assegurado mediante
apresentação a Prefeitura Municipal do respectivo laudo médico exarado por profissional
competente do Sistema Único de Saúde, definindo o tipo e o grau da deficiência.

~22 Enquanto não for liberada a redução da jornada o Profissional da Educação
Básica deverá cumprir a carga horária integral do cargo.

CAPíTULO VIII

DAS CONDiÇÕES DETRABALHO

Art.192- Serão observados os parâmetros abaixo para garantir as condições
mínimas de distribuição dos alunos por classe e por ano, de acordo com as determinações
legais:

l-Maternal I - crianças de 01 a 02 anos de idade, até 10 alunos por turma;
li-Maternal 11 - crianças de 03 anos de idade, contemplando até 15 alunos por
turma;
III-Educação Infantil: Até 20 (vinte) alunos por turma;
IV-Ensino Fundamental Anos Iniciais: Até 25 (vinte e cinco) alunos, som

o lQ ano será de 20 (vinte) alunos por turma;
V- Ensino Fundamental Anos Finais: Até 30 (trinta) alunos por turma;
VI- Educação Especial: De 08 (oito) a 15 (quinze) alunos por turma
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~ 12 - Garantir na Rede Municipal de Ensino professores com capacitação
especial quando houver aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação na Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais,
Ensino Fundamental Anos Finais.

~ 22 - Garantir que a redução do número máximo de alunos por turma que
deverá ser reduzido a duas crianças ou dois adolescentes a cada inclusão.

~ 32 - Garantir o professor de apoio especializado de acordo com a deficiência do
aluno para a turma que possuir aluno portador de deficiência.

CAPíTULO IX

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOSHUMANOS

Art.193- Fica instituído no âmbito desta lei, o Plano Institucional de
Desenvolvimento de Recursos Humanos, que deverá conter:

I - Programa Institucional de Qualificação;

11- Programa Institucional de Avaliação de Desempenho.

Art.194- O financiamento do Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos
deverá ser pactuado entre os entes federados e correrá à conta de dotação orçamentária
específica, correspondente a percentual incidente sobre o valor bruto mensal da folha de
pagamento de pessoal e dos recursos disponibilizados pelo FUNDEB.

Art.19S- O Programa Institucional de Qualificação conterá os instrumentos
necessários à consecução dos seguintes objetivos:

I - A conscientização do servidor, visando sua atuação no âmbito da função
social da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o exercício pleno de sua cidadania,
para propiciar ao usuário um serviço de qualidade;

11 - O desenvolvimento integral do cidadão servidor público.

Art.196- A Secretaria Municipal de Administração autorizará o afastamento total
do Profissional da Educação Básica efetivo, que deseja- se matricular em curso de Pós
Graduação, Mestrado ou Doutorado, no País ou no exterior, nos termos desta lei sendo a
licença remunerada.

~ 12 - Todo o período de afastamento de que trata o caput deste artigo é
considerado como licença remunerada, além da percepção integral de sua remuneração,
Profissional da Educação Básica preservará todos os seus direitos adquiridos.

~ 22 - O Profissional da Educação Básica efetivo ficará obrigado a man
relação de trabalho e o exercício de seu cargo pelo período igual ao do afastamento
foi concedido.

-
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~ 32 - O descumprimento do parágrafo anterior acarretará ao Profissional da
Educação Básica, a devolução dos pagamentos recebidos, devidamente corrigidos, durante o
período do afastamento.

~ 42 - O Profissional da Educação Básica que exonerar e não tiver cumprido
integralmente o período de afastamento mencionado rio 9 22 deste artigo, deverá devolver
os pagamentos percebidos, devidamente corrigidos que faltarem para completar o
cumprimento do período de afastamento.

~ 52 - Caso não realize a devolução dos valores mencionados no 9 32 deste
artigo, o débito será inscrito em dívida ativa para cobrança regular nos termos da legislação
tributária vigente.

~ 62 - O afastamento para os cursos descritos no caput, somente poderão ser
deferidos ao servidor que não esteja há 08 (oito) anos do implemento dos requisitos para a
sua aposentadoria.

Art.197- O afastamento mencionado no art.195 desta Lei, só deverá ser
concedido se o curso de Pós- Graduação, Mestrado ou Doutorado guardar relação direta
com o exercício do cargo de provimento do Profissional da Educação.

Art.198- O Plano Institucional de Desenvolvimento de Recursos Humanos
deverá garantir:

1- As condições institucionais para uma qualificação e avaliação que propiciem a
realização profissional e o pleno desenvolvimento das potencialidades dos profissionais da
Educação Básica do Município de Almenara;

11 - A qualificação dos Profissionais da Educação Básica para o incremento do
desenvolvimento organizacional do órgão ou instituição e de sua correspondente função
social;

111 - A criação de mecanismos que estimulem o crescimento funcional e
favoreçam a motivação dos servidores.

Art.199- O Programa Institucional de Avaliação de Desempenho deverá
constituir-se em um processo pedagógico e participativo, abrangendo, de forma integrada, a
avaliação:

1- das atividades dos servidores;

11 - das atividades dos coletivos de trabalho;

111 - das atividades do órgão ou da instituição.

Art.200- O processo de avaliação de desempenho deverá gerar elementos que
subsidiem a avaliação sistemática da política de pessoal e a formulação ou adequação do
planejamento das instituições, visando o cumprimento da função social da cr ria
Municipal de Educação.

~ 12- O Profissional da Educação Básica submeter-se-á a avaliaç
desempenho, obedecidos aos princípios da legalidade, impessoalidade, m
publicidade, eficiência e demais não explícitos resguardando o devido proce so e
contraditório e a ampla defesa.
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~ 2.!! - O órgão ou a unidade escolar dará conhecimento previa aos
Profissionais da Educação Básica dos critérios, das normas e dos padrões a serem utilizados
para a avaliação de desempenho de que trata o caput do art.198.

Art. 201- A avaliação de desempenho, que tem por objetivo dar eficiência ao
serviço público, será realizada anualmente, e deverá considerar, no mínimo, os seguintes
fatores:

1- Capacidade técnica;

11 - Eficiência;

111- Pontualidade;

IV - Assiduidade;

V - Produtividade;

VI - Responsabilidade;

VII- Conhecimento prévio dos fatores de avaliação pelos servidores;

VIII - Objetividade e adequação dos processos e instrumentos de avaliação ao
conteúdo ocupacional das carreiras;

IX - Fundamentação escrita da avaliação;

X - Conhecimento do resultado da avaliação, pelo servidor;

XI - Garantia ao servidor da ampla defesa e do contraditório, nos termos da
Constituição Federal e demais leis mencionadas.

Art.202- A avaliação de desempenho Individual será realizada por comissão de
avaliação composta por:

l-Dois servidores efetivos, todos de nível hierárquico não inferior ao do servidor a
ser avaliado, sendo escolhidos pelos Profissionais da Educação Básica, desde que, não exista
impedimento, suspeição ou qualquer grau de animosidade com o avaliado.

li-Pelo Chefe imediato;

~ 1.!!A avaliação será homologada pela autoridade imediatamente superior, dela
dando-se ciência ao interessado com cópia integral do processo que gerou o ato.

~ 2.!!O conceito da avaliação anual será motivado exclusivamente com base na
aferição dos critérios previstos, sendo obrigatória a indicação dos fatos, das circunstâncias e
dos demais elementos de convicção no termo final de avaliação, inclusive o relatório relativo
ao colhimento de provas testemunhais e documentais em todos os casos.

~ 3.!! É assegurado ao servidor o direito de acompanhar todos os atos de
instrução do processo que tenha por objeto a avaliação de seu desempenho, incl p
advogado devidamente constituído podendo este exercer seu mister previsto no E at to da
Ordem dos Advogados Do Brasil (OAB) da CRFB/88 e demais regulamentações pe in n es
função da defesa.

~ 4.!!O servidor será notificado do conceito anual que lhe for atribuí
lhe será fornecida a cópia integral de todo procedimento, podendo requer r re onsl

...,..
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para a autoridade que homologou a avaliação no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cujo
pedido será decidido em igual prazo.

~ 52- Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração caberá recurso
hierárquico de ofício e voluntário, no mesmo prazo do parágrafo anterior, na hipótese de
confirmação do conceito de desempenho atribuído ao servidor.

~ 6!! - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o
vencimento recair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado antes da
hora normal do expediente.

~ 72 - Os prazos previstos nos parágrafos anteriores contam-se em dias úteis.

~ 82- Os conceitos anuais atribuídos ao servidor, os instrumentos de avaliação e
os respectivos resultados, a indicação dos elementos de convicção e prova dos fatos
narrados na avaliação, os recursos interpostos, bem como as metodologias e os critérios
utilizados na avaliação, serão arquivados em pasta ou base de dados individual, permitida a
consulta pelo servidor a qualquer tempo.

~ 92- O termo de avaliação anual, quando concluir pelo desempenho
insatisfatório ou regular do servidor, indicará as medidas de correção necessárias, em
especial as destinadas a promover a respectiva capacitação ou treinamento.

~ 102- As necessidades de capacitação ou treinamento do servidor cujo
desempenho tenha sido considerado insatisfatório ou regular serão consideradas e
priorizadas no planejamento do órgão ou da unidade escolar.

CAPíTULO X

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art.203- A qualificação profissional, pressuposto da carreira, deverá ser
planejada e executada de forma integrada ao sistema, tendo por objetivo:

I - No treinamento introdutório, a adaptação e a preparação do servidor para o
exercício de suas atribuições;

11 - Nos cursos de capacitação e de desenvolvimento, a habilitação do servidor
para o desempenho eficaz das atribuições próprias das diversas áreas e especialidades
inerentes às atividades que executa no seu dia-a-dia;

111 - Nos cursos de treinamento gerencial, de assistência e de assessoramento, a
habilitação para o exercício de cargo em comissão.

Parágrafo único - Os cursos de que tratam os incisos 11 e 111 serão
com fundamento nas necessidades do. Sistema Municipal de Ensino e,
conformidade com as normas regulamentadoras do FUNDEB.

Art.204- Os titulares de cada órgão deverão oferecer o apoio e
programas de treinamento, cursos de capacitação e de desenvolvimento, med t

I - Diagnóstico das necessidades do órgão;
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11- Sugestão de currículos, conteúdos, horários, períodos, turnos e metodologias
dos cursos;

111- levantamento das necessidades e áreas de interesse dos servidores;

IV - Acompanhamento das etapas do treinamento;

V - licenciamento periódico, remunerado, para aperfeiçoamento profissional do
docente, cujo tempo de exercício na carreira justifique o investimento feito pelo Sistema
Municipal de Ensino.

CAPíTULO XI

DA EXCEDÊNCIA

Art.20S- Excedência é a constatação de um número maior de docentes do que o
de vagas necessárias para o funcionamento de uma unidade escolar.

Parágrafo único - Constatada a existência de excedentes, o fato deverá ser
imediatamente informado pelo Diretor ou Coordenador da Unidade à Secretaria Municipal
de Educação para que esta realize a remoção ou mudança de lotação ex-oficio do excedente.

Art. 206- Será considerado excedente o profissional:

I - Com menor tempo de serviço municipal em cargo de Provimento Efetivo na
unidade escolar.

11 - Com menor tempo de serviço municipal em cargo de Provimento Efetivo na
Secretaria Municipal de Educação.

111- o aprovado em concurso menos antigo;

IV - O de menor idade.

Art.207- O professor a quem não for atribuída turma, função de professor para
ensino do uso da biblioteca ou de professor para substituição eventual de docente, ou a
regência de aulas, será considerado excedente, sendo aproveitado em uma das seguintes
situações:

I - apoio pedagógico, desde que habilitado em Supervisão Escolar ou Orientação
Educacional ou Pedagogia;

11 - atividades de recuperação de alunos;

111 - professor para uso da biblioteca.

~ 12- O professor excedente que não for aproveitado de acordo com os in
1I e 111 será transferido para outra unidade escolar onde haja cargo completo d tr
mesma localidade de lotação.

~ 22- Caso não exista unidade escolar que ofereça um número
compatível com a carga horária do professor excedente, este será transferido para
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unidade escolar dentro da mesma localidade, onde haja cargo disponível, podendo exercer
suas atividades em até 02 (duas) unidades escolares diferentes dentro da mesma localidade.

~ 32- Caso não exista unidade escolar que ofereça um número de aulas
compatível com a carga horária do professor excedente, este será removido ex-ofício para
outra unidade escolar.

CAPITULO XII

DOS DIREITOS E DEVERES

Art.208- Além dos direitos previstos nesta Lei, são direitos dos Profissionais da
Educação Básica:

l-Ter acesso a informações educacionais, bibliografia, material didático e outros
instrumentos, bem como contar com assessoria pedagógica, que auxilie e estimule a
melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus conhecimentos;

li-Dispor, no ambiente de trabalho, de instalações adequadas e material técnico
suficiente e adequado para que possa exercer com eficiência as suas funções;

111-Não sofrer qualquer tipo de discriminação moral ou material decorrente de
sua opção profissional;

IV- Reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos de interesse da
categoria e da educação em geral, desde que não seja durante a jornada escolar e não cause
prejuízo às atividades escolares.

V-Ter a oportunidade de afastamento, com vencimentos, para freqüentar cursos
de Pós-graduação, atualização, especialização profissional, a ser estabelecida em
regulamentação própria;

VI-Ter assegurada a igualdade de tratamento no plano administrativo
pedagógico, independentemente de seu vínculo funcional;

VII-Participar, como integrante do Conselho de Escola, dos estudos e
deliberações que afetem o processo educacional;

VIII-Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das
atividades;

IX- Gozar anualmente 30 dias de férias remuneradas acrescidas de 1/3, durante
o mês de janeiro e 15 (quinze) dias de recesso durante o mês de julho de cada ano.

SEÇÃOI

DO DIREITO DE PETiÇÃO

Art.209- O Profissional da Educação Básica tem o direito de requerer, c
legislação vigente, às autoridades competentes em defesa de seus direitos ou inte e

Parágrafo Único- O requerimento será dirigido ao Secretário
Educação.



ia
Almenara

Prefeitura Municipal
N:.-di':&O e.ewta.

PREFEITURA DE ALMENARA
ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DA PREFEITA

Art. 210- Caberá o pedido de reconsideração, por única vez, à autoridade que
expediu o ato ou proferiu a decisão.

Parágrafo Único - O requerimento e o pedido de reconsideração serão
encaminhados no prazo de 05 (cinco) dias corridos e decididos dentro de 30 (trinta) dias
corridos.

Art. 211- Caberá recurso:

l-Do indeferimento do pedido de reconsideração;
li-Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.
111-0 recurso será dirigido ao Prefeito Municipal e encaminhado através da

autoridade a que estiver subordinado imediatamente o servidor.

Art.212 - O recurso será interposto no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da publicação ou da ciência da decisão pelo interessado.

Art.213 - A autoridade competente decidirá quanto ao efeito a ser atribuído ao
recurso.

Parágrafo Único- Provido o pedido de reconsideração ou o recurso, os efeitos da
decisão retroagirão à data do ato impugnado.

Art.214- Prescreverá o direito de petição nos seguintes prazos:

l-em 05 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de disponibilidade, ou que
afetem interesse patrimonial e créditos decorrentes das relações de trabalho;

li-em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, exceto quando outro prazo for
fixado em lei.

111- a prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela
administração.

Art.21S- O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem
a prescrição.

Art.216- Para o exercício do direito de petição, é assegurada ao servidor, ou ao
procurador por ele constituído, vista de processo ou documento, sendo-lhes facultado
fotocopiá-los às suas expensas.

SEÇÃO 11

DOS DEVERES

Art.217- São deveres do professor, além daqueles fixados no E
Servidores Públicos Civis do Município:

1- conhecer a legislação educacional;

11 - ensinar de forma atualizada os conteúdos curriculares definido
nível de ensino;
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111 - respeitar ao aluno como sujeito principal do processo educativo e
comprometer-se com o avanço do seu desenvolvimento e aprendizagem;

IV - acompanhar a produção de conhecimentos, de saberes e de bens culturais;

V - participar das diversas atividades inerentes ao processo educacional;

VI - empenhar-se na utilização de métodos educativos e democráticos que
promovam o processo sócio-político-cultural da comunidade;

VII - comparecer ao trabalho com assiduidade e pontualidade, cumprindo
responsavelmente suas funções;

VIII - atuar de forma coletiva e solidária com a comunidade;

IX - lutar para que os objetivos da educação brasileira atendam aos interesses e
necessidades da população;

X - contribuir para a construção de uma nova escola e uma nova sociedade.

CAPíTULO XIII

DAS DISPOSiÇÕESFINAIS

Art.218- Os vencimentos estabelecidos no Anexo 111 serão devidos aos
servidores do Quadro de Provimento Efetivo dos Profissionais da Educação Básica a partir da
data de publicação desta Lei.

Art.219- A despesa com pessoal da Área de Educação do Município deverá
atender as exigências constitucionais, a regulamentação do FUNDEB e outras normas
pertinentes, desde que não exceda os limites estabelecidos na Constituição Federal e na Lei
de Responsabilidade Fiscal.

~ 1º - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação
de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão
ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração
direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão
ser feitas:

I - Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções
de despesa com pessoal e os acréscimos dela decorrentes;

11 - Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO,
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista;

~ 2º - É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos
Constituição Federal.

~ 3º - Fica mantido o direito ao recebimento do repouso remunerad
Professores da Educação Básica que atuam no Ensino Fundamental Anos Finais.

\
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Art.220- A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do
sistema remuneratório observará:

de sua ublicação. Revogam-se asArt.227- Esta Lei
disposições em contrário.

I - A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
componentes de cada carreira;

11- Os requisitos para sua investidura;

111- As peculiaridades do cargo;

IV - Habilitação dos Profissionais da Educação Básica.

~ 12 - O Secretário Municipal de Educação será remunerado exclusivamente por
subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

~ 22 - A remuneração dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da
administração, direta, autárquica e fundacional dos membros do Poder Executivo do
Município e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidas
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,
não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, do Prefeito Municipal.

Art.221- As despesas decorrentes da implantação deste Plano de Carreiras,
Cargos e Vencimentos correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente,
suplementada, se necessário, até o limite de 30% (trinta por cento).

Art.222- Fica garantida aos Profissionais da Educação Básica que exercem suas
atividades na Educação do Campo a assistência dos Especialistas da Educação Básica -
Supervisor Escolar, Inspetor Escolar.

Art.223- Os servidores estabilizados pelo artigo 19 dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal que forem aprovados e
classificados em concurso público poderão tomar posse e deverão se submeter ao estágio
probatório para fins de efetivação e acesso aos direitos previstos nesta Lei e no Estatuto dós
Servidores Públicos da Área de Educação do Município de Almenara.

Art.224- Fica garantido a atualização do Plano de Cargos e Carreiras e
Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica anualmente.

Art.225- Fica instituída uma gratificação no percentual de 10% (dez) por cento
sobre o vencimento básico do Profissional da Educação Básica que fizer parte da Comissão
de Processo Administrativo Disciplin quan stiver no exercício da mesma.

Art.226- Integram esta
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MEMBROS DA COMISSÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SINDISPAL - SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOSMUNICIPAIS DEALMENARA:

Alberto Luis Chaves Alves
Professor PII

Ananias Rodrigues dos Santos
Professor PIII

Cleia Cristina Pinheiro Araújo
Professor PII

Edilane Alves Matias
Serviços Gerais

Enivanda Alves Miranda
Vereadora

Iranilton Oliveira Santos
Vereador

Janine Lopes Silva
Inspetor Escolar

Joania Natalia de Oliveira Balieira
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Leonarda Damacena Silva Rodrigues
Servente Escolar

Marcella Barbosa Otoni Gonçalves Guedes
Professor PI
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Márcia Rodrigues Souza Ferraz
Presidente do SINDISPAL

Vereadora do PV

Marco Túlio Santos Ledo
Orientador Educacional

Maria Aparecida Ferreira Nunes
Professor PII

Maria Lídia Pereira Sobral Gomes
Professor PIII

Mariana Costa Silva
Secretária Escolar

Marlene Pereira Sobral
Professor PII

Marta Leila Barbosa Gama
Professor PII

Nadila Oliveira Bispo
Professor PI

Regiane de Medeiros
Professor PII

Valdemar Rocha da Silva
Vereador

Valdirene Aparecida Santana
Servente Escolar
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Wanúbia De Matos Ferraz
Professor PUI

Zeneide Gonçalves da Rocha Gil
Inspetor Escolar

Marlene Aparecidas Chaves Gonçalves

Representante da FESEMPRE

Marco Aurélio Dias Rocha

OAB/MG 100.680

Advogado do SINDISPAL

Marcílio Mares de Bessa

OAB/MG 105.510

Advogado do SINDISPAL

Naiara Sousa Oliveira

Chefe do Departamento Jurídico Municipal



in
Almenara
Prefeitura Municipal
N!,..diresSo u-rn.

PREFEITURA DE ALMENARA
ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I

ESTRUTURADAS CARREIRASDOS PROFISSIONAISDA EDUCAÇÃO BÁSICA

1. 1- Estrutura da Carreira do Professor da Educação Básica - Professor

Readaptado
Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

NíVEL DE GRAU

ESCOLARIDADE QUANTIDADE A B C O E F G H I J L M N o P

NíVEL

Médio, com I l-A I-B l-C I-O l-E l-F I-G l-H I-I I-J l-L I-M I-N I-O I-P

habilitação em

Magistério

Curso superior
11 li-A II-B li-C 11-0 II-E li-F II-G li-H 11-1 II-J li-L II-M II-N 11-0 II-P

com Licenciatura
de curta duração

Curso Superior

Licenciatura Plena, 111 III-A III-B III-C 111-0 III-E III-F III-G III-H 111-1 III-J III-L III-M III-N 111-0 III-P

Pedagogia.

Normal Superior

Ou Licenciatura

Plena Especifica;

Pós Graduação IV IV-A IV-B IV-C IV-O IV-E IV-F IV-G IV-H IV-I IV-J IV-L IV-M IV-N IV-O IV-P

"Lato Sensu" na

área da educação

Mestrado" na V V-A V-B V-C V-O V-E V-F V-G V-H V-I V-J V-L V-M V-N V-O V-P

área da educação

Doutorado" na VI VI-A VI-B VI-C VI-O VI-E VI-F VI-G VI-H VI-I VI-J VI-L VI-M VI-N VI-O VI-P

área da educação /' r---.
I \ ,
I\.. , •••••-...; ~ )
\"JI-'~ ,..v,J
----/'
, "
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1. 2 - Estrutura da Carreira do Professor da Educação Básica
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

NíVEL DE GRAU

ESCOLARIDADE QUANTIDADE A B C D E F G H I J L M N o P

NíVEL

Médio, com habilitação I l-A I-B l-C I-O l-E l-F I-G l-H 1-1 I-J l-L I-M I-N I-O I-P

em Magistério

Curso superior com
11 II-A II-B II-C 11-0 II-E II-F II-G II-H 11-1 II-J II-L II-M II-N 11-0 II-Plicenciatura de curta

duração

Curso Superior

Licenciatura Plena,
370

111 III-A III-B III-C 111-0 III-E III-F III-G III-H 111-1 III-J III-L III-M III-N 111-0 III-P

Pedagogia, Normal

Superior Ou licenciatura

Plena Especifica;

Pós Graduação "Lato IV IV-A IV-B IV-C IV-O IV-E IV-F IV-G IV-H IV-I IV-J IV-L IV-M IV-N IV-O IV-P

Sensu" " na área da

educação

Mestrado" na área da V V-A V-B V-C V-O V-E V-F V-G V-H V-I V-J V-L V-M V-N V-O V-P

educação

Doutorado 11 na área da VI VI-A VI-B VI-C VI-O VI-E VI-F VI-G VI-H VI-I VI-J VI-L VI-M VI-N VI-O VI-P

educação
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1. 3 - Estrutura da Carreira do Especialista da Educação - Inspetor Escolar:

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

NfvEL DE GRAU

ESCOLARIDADE QUANTIDADE A B C D E F G H i J L M N o P

NfvEL

Curso de Pedagogia

com Habilitação

em Inspeção

Escolar ou Curso de I l-A 1-8 1-( I-D l-E l-F I-G l-H I-I I-J l-L I-M I-N I-O I-P

Licenciatura em

Área Especifica 04

com Especialização

em Inspeção

Escolar

Especialização em

nível de Pós- 11 II-A 11-8 11-( II-D li-E li-F II-G II-H 11-1 II-J li-L II-M II-N 11-0 II-P

Graduação" na

área da educação;

Mestrado" na área 111 III-A 111-8 111-( III-D III-E III-F III-G III-H 111-1 III-J III-L III-M III-N 111-0 III-P

da educação

Doutorado 11 na IV IV-A IV-8 IV-( IV-D IV-E IV-F IV-G IV-H IV-I IV-J IV-L IV-M IV-N IV-O IV-P

área da educação
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1.4. Estrutura da Carreira do Especialista da Educação - Orientador Educacional:
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas ,

NfVEL DE ESCOLARIDADE GRAU

QUANTIDADE A B C O E F G H I J L M N O P

NlvEL

Curso de Pedagogia com

Habilitação em Inspeção

Escolar ou Curso de I l-A I-B l-C I-O l-E l-F I-G l-H I-I 1-) l-L I-M I-N I-O I-P

Licenciatura em Área

Especifica com

Especialização em

Orientação Educacional 07

Especialização em nível de

Pós-Graduação 11 na área da 11 li-A 11-8 11-( 11-0 li-E II-F lI-G li-H 11-1 11-) li-L II-M II-N 11-0 II-P

educação

Mestrado" na área da 111 III-A 111-8 III-C 111-0 11I-E III-F IIl-G IIJ-H 111-1 III-J III-l III-M III-N 111-0 IlI-P

educação

Doutorado" na área da IV IV-A IV-B IV-C IV-D IV-E IV-F IV-G IV-H IV-I IV-J IV-L IV-~ IV-N IV-O IV-P

educação
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1. 5. Estrutura da Carreira do Especialista da Educação - Supervisor Pedagógico:
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas , .

NIVEL DE GRAU

ESCOLARIDADE QUANTIDADE A B C O E F G H I J L M N o P

NIVEL

Curso de Pedagogia

com Habilitação em

Inspeção Escolar ou I l-A I-B l-C I-O l-E l-F I-G l-H I-I 1-) l-L I-M I-N I-O I-P

Curso de Licenciatura

em Área Especifica

com Especialização 18

em Supervisão

Pedagógica

Especialização em

nfvel de Pós- 11 II-A II-B li-C lI-D li-E II-F II-G li-H 11-1 II-J IH II-M II-N 11-0 II-P

Graduação" na área

da educação

Mestrado" na área d 111 III-A III-B III-C 111-0 III-E III-F III-G III-H 111-1 111-) III-L III-M III-N 111-0 III-P

educação

Doutorado "na área IV IV-A IV-B IV-C IV-D IV-E IV-F IV-G IV-H IV-I IV-J IV-l IV-M IV-N IV-O IV-P

da educação
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1. 6 - Estrutura da Carreira do Secretário Escolar

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

NfVEL DE GRAl

ESCOLARIDADE QUANTlDAD A 8 C O E F G H I J L M N O P

NíVE
Ensino Médio

Completo ou Ensino
Médio com

I-I I-N I-O I-PHabilitação em I l-A 1-8 l-C I-O l-E l-F I-G l-H 1-) l-L I-M

Magistério,
Contabilldade ou
administração

11

Curso Superior

Ucenciatura Plena,

Pedagogia, Normal 11 II-A 11-8 li-C 11-0 li-E li-F II-G li-H 11-1 IH li-L II-M II-N 11-0 JI-P

Superior Ou

Licenciatura Plena

Especifica

Pós Graduação 111 III-A 111-8 III-C 111-0 IIH III-F III-G III-H 111-1 111-) III-L III-M III-N 111-0 III-P

"Lato Sensu" " na

área da educação

Mestrado" na área IV IV-A IV-B IV-C IV-o IV-E IV-F IV-G IV-H IV-I IV-J IV-L IV-M IV-N IV-O IV-P

da educação
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1. 7 - Estrutura da Carreira do Inspetor de Alunos
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

NfvEL DE GRAL

ESCOLARIDADE QUANTIOAO A R C O E F G H I J L M N o P

NfvE

Ensino Fundamental

Completo I l-A l-R l-C I-O l-E l-F I-G l-H 1-1 I-J l-L I-M I-N I-O I-P

Ensino Médio
Completo ou Ensino

Médio com
Habilitação em li li-A II-B li-C li-O li-E li-F lI-G li-H li-I II-J li-L Il-M II-N 11-0 II-P

Magistério,

Contabilidade ou 11

administração

Curso Superior

Licenciatura Plena,

Pedagogia, Normal 111 III-A III-B 111-( III-D III-E I li-F 1I1-G lll-H 111-1 III-J IIl-l 11I-M III-N 111-0 t11-P

Superior Ou

Licenciatura Plena

Especifica

Pós Graduação IV IV~A IV-B IV-C IV-O IV-E IV-F IV-G IV-H IV-I IV-J IV-l IV-M IV-N IV-O IV-P

"Lato Sensu" " na

área da educação
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1. 8 - Estrutura da Carreira do Servente Escolar:

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

NíVEl DE GRAL

ESCOLARIDADE QUANTlDAD A B C D E F G H I J L M N o P

N(VE

Ensino Fundamental I l-A I-B l-C I-D H l-F I-G l-H I-I 1-) l-L I-M I-N I-O I-P

Anos Iniciais

Incompleto

Ensino Fundamental]
Anos Iniciais li li-A 11-8 li-C 11-0 IH li-F II-G li-H 11-1 II-J li-L Il-M II-N 11-0 II-P

Ensino Fundamentall B2
111 I li-A 111-8 111-( 111-0 III-E III-F III-G III-H 111-1 111-) III-l III-M III-N 111-0 III-P

Anos Finais

Ensino Médio Ou

Ensino Médio com IV IV-A IV-B IV-C IV-D IV-E IV-F IV-G IV-H IV-I IV-J IV-l IV-M IV-N IV-O IV-P

Habilitação em

Magistério

Contabilidade ou

administração

Curso Superior

Licenciatura Plena, V V-A V-B V-C V-D V-E V-F V-G V-H V-I V-) V-L V-M V-N V-O V-P

Pedagogia, Normal

Superior Ou

licenciatura Plena

Especifica
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1. 9. - Estrutura da Carreira do Auxiliar em Desenvolvimento Infantil:

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

NfVEL DE GRAU

ESCOLARIDADE QUANTIDADE A B C D E F G H I J L M N o P

NfVEL

Magistério Educação I l-A I-B l-C I-D l-E l-F I-G l-H 1-1 I-J l-L I-M I-N I-O I-P

Infantil

Curso Superior

Licenciatura Plena, I1 li-A II-B li-C II-D li-E li-F II-G II-H 11-1 II-J II-L II-M II-N 11-0 II-P

Pedagogia, Normal 15

Superior Ou

Licenciatura Plena

Especifica

Pós Graduação "Lato 111 III-A III-B III-C III-D III-E III-F III-G III-H 111-1 III-J III-L III-M III-N 111-0 III-P

Sensu" " na área da

educação

Mestrado" na área IV IV-A IV-B IV-C IV-D IV-E IV-F IV-G IV-H IV-I IV-J IV-L IV-M IV-N IV-O IV-P

da educação

Doutorado" na área V V-A V-B V-C V-D V-E V-F V-G V-H V-I V-J V-L V-M V-N V-O V-P

da educação
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10. - Estrutura da Carreira do Auxiliar de Secretaria:

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

NfVEL DE ESCOLARIDADE GRAU A B C o E F G H I J L M N o P

QUANTIDADE

NIVEL

Ensino Médio Completo ou I l-A I-B l-C I-O l-E l-F I-G l-H I-I I-J l-L I-M I-N I-O I-P
Ensino Médio com

Habilitação em Magistério,
Contabilidade ou
administração

Curso Superior Ucenciatura

Plena, Pedagogia, Normal

Superior Ou Ucenclatura I1 li-A II-B li-C 11-0 li-E li-F II-G li-H 11-1 II-J li-L II-M J1~N 11-0 II-P

Plena Especifica

PósGraduação "lato Sensu" 1 111 III-A III-B III-C 111-0 III-E III-F IJI-G 1I1-H 111-1 Ill-J Ill-L III-M III-N 111-0 IJI-P

na área da educação

Mestrado" na área da IV IV-A IV-B IV-C IV-D IV-E IV-F IV-G IV-H IV-I IV-J IV-L IV-M IV-N IV-O IV-P
.

educação
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- Estrutura da Carreira do Auxiliar de Biblioteca:

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

NrVEl DE GRAL

ESCOLARIDADE QUANTloAo A 8 C O E F G H I J L M N O P

NfvE

Ensino Médio I l-A I-B l-C I-O l-E l-F I-G l-H I-I I-J l-L I-M I-N I-O I-P
Completo ou Ensino

Médio com
Habilitação em
Magistério,

Contabilidade ou
administração

Curso Superior

licenciatura Plena.

Pedagogia, Normal li li-A 11-8 li-C li-O li-E li-F II-G li-H 11-1 II-J li-L II-M lI-N 11-0 II-P

Superior Ou

Licenciatura Plena

Especifica

Pós Graduação 111 III-A III-B III-C 111-0 III-E III-F III-G III-H 111-1 III-J IIt-L III-M III-N 111-0 III-P

"Lato Sensu" " na

área da educação

Mestrado" na área IV IV-A IV-B IV-C IV-D IV-E IV-F IV-G IV-H IV-I IV-J IV-l IV-M IV-N IV-O IV-P

da educação
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Anexo 11

Atribuições dos Cargos Efetivos que Compõem as Carreiras dos Profissionais da Educação
Básica

1. Carreira do Professor da Educação Básica - 30h

1.1. Ministrar aula;

1.2. Elaborar plano de trabalho, de controle e avaliação do rendimento escolar, de
recuperação de alunos, de auto aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação no
âmbito da escola, para aprimoramento do processo ensino - aprendizagem e participação
ativa na vida comunitária da escola.

1.3. Cuidar, preparar e selecionar material didático - pedagógico;

1.4. Ajudar na execução de programas de caráter cívico e cultural, visando integrar a
escola à comunidade;

1.5. Participar no desenvolvimento de atividades de assistência ao educando, no que
concerne a saúde, higiene pessoal e coletivo, merenda escolar, etc ...

1.6. Zelar pelo material didático - pedagógico à sua disposição;

1.7. Ajudar no incentivo a matricula, senso ou qualquer outra atividade afim;

1.8. Promover e cuidar do bom nome da unidade escolar em que serve e no Sistema
Escolar no todo;

1.9. Promover a educação infantil, primeira etapa de educação básica, tendo como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 06 anos de idade em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social;

1.10. Tratar da escrituração de diários e outros papéis de acordo com as normas do
Departamento Municipal de Educação;

1.11. Trabalhar em harmonia com especialistas em educação, visando o
desenvolvimento integral do aluno;

1.12. Participar de cursos de capacitação e de treinamento, bem como de reuniões
mediante convocação de superiores;

1.13. Observar e cumprir as determinações do Regimento Escolar e do Estatuto do
Magistério;

1.14. Elaborar e executar tarefas de avaliação de aprendizagem;

1.15. Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;

1.16. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.

2. Carreira do Auxiliar em Desenvolvimento Infantil- 30 h

2.1. Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da
escola;

>
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4.2. Propor e orientar as pesquisas psicopedagógicas;

2.2. Atender os alunos em horários de entrada e saída dos períodos, intervalos de
aulas, recreio e refeições, na higiene pessoal e locomoção, sempre que necessário, e nos
horários estabelecidos pela equipe diretora;

2.3. Auxiliar na organização, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos;

2.4. Zelar pela segurança e bem-estar dos alunos;

2.5. Proporcionar momentos de recreação às crianças;

2.6. Informar à equipe diretora sobre as condutas dos alunos, comunicando
ocorrências e eventuais enfermidades;

2.7. Colaborar no atendimento ao público, inclusive encaminhando pais e munícipes
à secretaria da escola.

2.8. Auxiliar os professores em aula, nas solicitações de material escolar ou de
assistência aos alunos.

3. Carreira do Especialista da Educação Básica - Supervisor Pedagógico - 30h

3.1. Desenvolver pesquisas de campo, promovendo visitas, consultas e debates de
sentido sócio-econômico-educativo, para cientificar-se dos recursos, problemas e
necessidades da área educacional sob sua responsabilidade;

3.2. Elaborar currículos, planos de cursos e programas, estabelecendo normas e
diretrizes gerais e especificas, com base nas pesquisas efetuadas e com a
colaboração de outros especialistas de ensino, para assegurar aos sistemas
educacional conteúdos utensílios e definidos, em termos de qualidade e
rendimento;

3.3. Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas potencialidades
profissionais, assessorando-o técnica e pedagogicamente, para incentivar-lhe a
criatividade, o espírito de autocrítica, o espírito de equipe e a busca de
aperfeiçoamento;

3.4. Supervisionar a aplicação de currículos, planos e programas, promovendo a
inspeção de unidades escolares, acompanhando e controlando o desempenho de
seus componentes e zelando pelo cumprimento de normas e diretrizes, para
assegurar a regularidade e eficácia do processo educativo;

3.5. Avaliar o processo ensino - aprendizado, examinando relatórios
participando dos métodos de ensino empregados;

3.6. Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;

3.7. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.

4. Carreira do Especialista da Educação Básica - Orientador Educacional- 30h

4.1. Desempenhar atividades de orientação educacional, integrado com os demai
especialistas da escola;



fIA
Almenara
Prefeitura Municipal

N!-dln::ySo e-e-rh.

PREFEITURA DE ALMENARA
ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DA PREFEITA

4.3. Fazer o acompanhamento diário do processo didático-pedagógico desenvolvido
no âmbito escolar através de entrevistas, aconselhamento e encaminhamentos,
quando necessários a outros profissionais, no âmbito do sistema e da escola.

4.4. Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;

4.5 Executar outras tarefas correlatas e critério do superior imediato.

5. Carreira do Especialista da Educação Básica - Inspetor Escolar - 30h

5.1. Desenvolver pesquisas de campo, promovendo visitas, consultas e debates de
sentido sócio - econômico-educativo, para cientificar-se dos recursos, problemas e
necessidades da área educacional sob sua responsabilidade;

S.2.Elaborar currículos, planos de cursos e programas, estabelecendo normas e
diretrizes gerais e especificas, com base nas pesquisas efetuadas e com a colaboração de
outros especialistas de ensino, para assegurar ao sistema educacional conteúdos autênticos
e definidos, em termos de qualidade e rendimento;

S.3.0rientar o corpo docente no desenvolvimento de suas potencialidades
profissionais, assessorando-o técnica e pedagogicamente, para incentivar-lhe a criatividade,
o espírito de autocrítica, o espírito de equipe e a busca de aperfeiçoamento;

S.4.Supervisionar a aplicação de currículos, planos e programas, promovendo a
inspeção de unidades escolares, acompanhando e controlando o desempenho dos seus
componentes e zelando pelo cumprimento de normas e diretrizes, para assegurar a
regularidade e eficácia do processo educativo;

S.S.Avaliar o processo ensino - aprendizado, examinando, examinando relatórios
ou participando dos métodos de ensino empregados;

S.6.0bservar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;

S.7.Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.

6. Carreira do Secretário Escolar - 40h

6.1. Responsabilizar-se pelo pleno funcionamento da Secretaria;

6.2. Zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares;

6.3. Manter em dia a escrituração, arquivos, fichários, correspondência escolar e
o resultado das avaliações dos alunos;

6.4. Manter atualizados o arquivo de Legislação e os documentos da escola,
inclusive dos ex-alunos;

6.5. Compatibilizar Histórico Escolar (Adaptação);

6.6. Manter as Estatísticas da escola em dia;

6.7. Emitir diplomas e certificados;

6.8. Elaborar fichas individuais, pastas de alunos;

6.9. Organizar arquivos escolares, elaborando históricos escolarês e
transferências, registrando resultados de aproveitamento do aluno; ~~C7 ~'



ffl
Almenara
Prefeitura Municipal
N:.-di~ c..a+a.

PREFEITURA DE ALMENARA
ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DA PREFEITA

6.10. Preencher diários de classe, formulários, documentos, correspondências
em geral relacionadas com o dia-a-dia da escola ou de seu local de trabalho;

6.11. Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo.

7. Carreira do Inspetor de Alunos - 30h

7.1. Zelar pela tranquilidade dos alunos das escolas urbanas e rurais, na entrada
e na saída dos mesmos, durante o período de aulas e de recreios, impedindo qualquer
alteração e perturbação da ordem, evitando desentendimentos, brigas e agressões entre os
alunos e entre pessoas estranhas e os alunos;

7.2. Impedir que alunos estejam nos pátios das escolas durante o período de
aula;

7.3. Comunicar aos superiores qualquer problema que não puder ser resolvido
por sua pessoa, qualquer desacato à sua autoridade;

7.4. Agir com urbanidade e respeito, procurando sempre conversar e convencer
sem necessidade de uso de força;

7.5. Comunicar à policia quando houver a necessidade de força física para coibir
brigas e agressões;

7.6. Comunicar aos superiores quando desconfiar ou tomar conhecimento do
uso de drogas por alunos da escola ou por terceiros que queiram se infiltrar na escola.

7.7. Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;

7.8. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.

8. Carreira do Servente Escolar:

8.1. Efetuar limpeza e manter em ordem as instalações escolares,
providenciando a relação de material e produtos necessários;

8.2. Preparar e servir a merenda escolar, controlando-a quantitativa e
qualitativamente;

8.3. Informar o Diretor da Unidade Escolar da necessidade de reposição do
estoque, em tempo hábil;

8.4. Conservar o local de preparação da merenda em boas condições de
trabalho, procedendo à limpeza e arrumação;

8.5. Efetuar as demais tarefas correlatas a sua função;

9- Carreira do Auxiliar de Biblioteca:

9.1. Atender os leitores, orientando-os no manuseio dos fichários e localização
de livros e publicações, para auxiliá-los em suas consultas;

9.2. Efetuar o registro dos livros por empréstimos, anotando seus título,
autores, códigos de referência, identidade do usuário, data prevista para entrega e
outros dados de importância, para garantir a futura devolução dos mesmos e obt r
dados para levantamentos estatísticos;
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9.3. Controlar a entrega livros cuja data de devolução esteja vencida, preenchendo
formulários apropriados, remetendo-os pelo correio a seus usuários ou de outro
modo, para possibilitar a recuperação dos volumes não devolvidos;

9.4. Repor nas estantes, os livros utilizados pelos usuários posicionando-os nas
prateleiras de acordo com o sistema de possibilitar novas consultas na biblioteca,
para mantê-los ordenados e possibilitar novas consultas e registros;

9.5. Manter atualizados os fichários, catálogos da biblioteca complementando-os
e ordenando suas fichas de consulta, para assegurar a pronta localização dos livros e
publicações;

9.6. Limpar os livros ou supervisionar a limpeza dos mesmos;
9.7. Carimbar e conferir documentos;
9.8. Executar outras tarefas correlatas.

10 - Carreira do Auxiliar de Secretaria

10.1. Executar tarefas de pequena complexidade como: arquivamento de fichas
e documentos;

10.2. Auxiliar o Secretário Escolar na Escrituração dos alunos;
10.3. Arquivar fichas, documentos, anotações de correspondências, protocolo

de processos, documentos e registros gerais;
10.4. Fazer solicitação de material pertinente a função;
10.5. Executar tarefas sobre orientação do Secretario Escolar;
10.6. Auxiliar o Secretário Escolar em todas as suas atribuições.
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Anexo 111 - TABELA DEVENCIMENTOS

QUADRO DECARREIRAS,CARGOSEVENCIMENTOS POR NíVEL EGRAU

Progressão Horizontal: Grau

A -7 B 3 anos (período probatório) -7 2,5%

B em diante -7 de 3 em 3 anos -7 2,5%

1- CARREIRADE PROFESSORDA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas para o Professor READAPTADO

NíVEl DE GRAU A B C D E F G H I J L M N o P

ESCOlARIDADE NíVE

Médio, com
habilitação em I 1.313,0 1.345,82 1.379,47 1.413,95 1.449,30 1.485,53 1.522,67 1.560,74 1.599,76 1.639,75 1.680,75 1.722,76 1.765,83 1.809,98 1.855,23
Magistério

Curso superior
com II 1.365,52 1.399,65 1.434,64 1.470,51 1.507,27 1.544,96 1.583,58 1.623,17 1.663,75 1.705,34 1.747,98 1.791,68 1.836,46 1.882,37 1.929,43
Licenciatura de
curta duração

Curso Superior
Licenciatura 111 1.420,14 1.455,64 1.492,03 1.529,33 1.567,66 1.606,75 1.646,92 1.688,10 1.730,30 1.773,56 1.817,90 1.863,34 1.909,93 1.957,67 2.006,62
Plena,
Pedagogia,
Normal
Superior Ou
Licenciatura
Plena
Especifica;

Pós Graduação
"Lato Sensu" IV 1.476,94 1.513,86 1.551,71 1.590,50 1.630,26 1.671,02 1.712,79 1.755,61 1.799,50 1.844,49 1.890,60 1.937,87 1.986,32 2.035,97 2.086,87
na área da
educação;

Mestrado na
área da V 1.698,48 1.740,94 1.784,46 1.829,07 1.874,80 1.921,67 1.969,71 2.018,95 2.069,43 2.121,16 2.174,19 2.228,55 2.284,26 2.341,37 2.399,90
educação;

Doutorado na
área da VI 2.038,lS 2.089,13 2.141,36 2.194,89 2.249,76 2.306,01 2.363,66 2.422,75 2.483,32 2.545,40 2.609,04 2.674,26 2.741,12 2.809,65 2.879,84
educação;

-/ '"
f',' 2 I)1.1.1-Progressão 2,5% ~

1.1.2- Diferença de Nível: r:::J-'~
V'

a)Nívell- Piso Salarial do Ensino Médio; v."3? p Ih )

C/ ---I (
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b)Nívelll- Vencimento do Nível I + 04%;
c)Nívellll - Vencimento do Nível 11 + 04%;
d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 04%;
e)Nível V - Vencimento do Nível IV + 15%;
f)Nível VI - Vencimento do Nível V + 20%;

1.2 - CARREIRADE PROFESSORDA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas
Piso Salarial/2016 = R$ 2.135,64: 40 X 30 = R$ 1.601,73

NíVELDEESCOLARIDADE GRAU A • C D E F G H I J L M N o P

NfvEl

Médio, com habilitação em I 1.601,7 1.641, 1.682,8 1.724,8 1.768,0 1.812,2 1.857,5 1.903,9 1.951,5 2.000,3 2.050,34 2.101,6 2.154,14 2.208,00 2.263,20
Magistério • 77

Curso superior com " 1.665,7 1.750,12 1.793,8 1.838,7 1.884,6' 1.931,8 1.980,1 2.029,6C 2.080,3 2.132,3 2185,66 2.240,30 2.296,30 2.353,71
Ucenciatura de curta 9 1.707,
duração 4'

Curso Superior Ucenciatura 111 1.775, 1.820,13 1.865,6 1.912,2 1.960,0 2.009,0 2.059,3 2.110,79 2.163,5 2.217,6 2.273,09 2.329,92 2.388,17 2.447,87
Plena, Pedagogia, Normal 1.732,4 '4
Superior Ou licenciatura •
Plena Especifica;

Pós Graduação "Lato IV 1.801,7 1.846, 1.892,9 1.940,2 1.988,7 2.038,4 2.089,4 2.141,6 2.195,2 2.250,1 2.306,3 2.364,0 2.423,11 2.483,69 2.545,78
5ensu" na área da 2 76
educação;

Mestrado na área da V 2.071,9 2.123, 2.176,8 2.231,2 2.287,0 2,344,2 2.402,8 2.462,9 2.524,5 2.587,6 2.652,3 2.718,6 2.786,57 2.856,24 2.927,64
educação; 8 77

Doutorado na área da VI 2.486,3 2.548, 2.612,25 2.677,5 2.744,4 2.813,1 2.883,4 2.955,5 3.029,4 3.105,1 3.182,7 3.262,3 3.343,89 3.427,49 3.513,17
educação; 8 53

1.2.1-Progressão 2,5%

1.2.2- Diferença de Nível

a)Nívell - Piso Salarial do Ensino Médio;
b)Nívelll - Vencimento do Nível I + 04%;
c)Nívellll - Vencimento do Nível 11 + 04%;
d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 04%;
e)Nível V - Vencimento do Nível IV + 15%;
f) Nível VI - Vencimento do Nível V + 20%;

1.3- Carreira de Especialista da Educação - Inspetor Escolar:

Carga horária semanal de trabalho de 30 horas
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NfvEL DE ESCOLARIDADE GRAU A • C o E f G H I J L M N o P

NfvEl

Curso de Pedagogia com I 2.767,02 2.836,19 2.907,10 2.979,77 3.054,27 3.130,62 3.208,89 3.289,11 3.371,34 3.455,62 3.542,01 3.630,57 3.721,33 3.814,36 3.909,72

Habilitaçllo em Inspeção

Escolar ou Curso de

licenciatura em Área Especifica

com Especialização em

Inspeção Escolar

Especialização em nível de Pós- 11 2.877,70 2.949,64 3.023,38 3.098,96 3.176,44 3.255,85 3.337,24 3.420,67 3.506,19 3.593,84 3.683,69 3.775,78 3.870,18 3.966,93 4.06611

Graduação na área da

educação;

Mestrado na área da educação; III 3.309,35 3.392,08 3.476,88 3.563,80 3.652,90 3.744,22 3.837,83 3.933,77 4.032,12 4.132,92 4.236,24 4.342,15 4.450,70 4.561,97 4.676,02

Doutorado na área da IV 3.971,22 4.070,50 4.172,26 4.276,56 4.383,48 4.493,07 4.605,39 4.720,53 4.838,54 4.959,50 5.083,49 5.210,58 5.340,84 5.474,37 5.611,22

educação;

1.3.1.Progressão 2,5%

1.3.2. Diferença de Nível

a)Nívell- Vencimento Inicial de R$ 2.767,02;
b)Nívelll - Vencimento do Nível I + 04%;
c)Nívellll - Vencimento do Nível I! + 15%;
d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 20%;

1.4- Carreira de Especialista da Educação - Orientador Educacional:
Carga horária semanal de trabalho de 30 horas

NíVEL DE GRAU A • C o E f G H I J L M N o P

ESCOLARIDADE

NíVEL

Curso de I 2.767,02 2.836,19 2.907,10 2.979,77 3.054,27 3.130,62 3.208,89 3.289,11 3.371,34 3.455,62 3.542,01 3.630,57 3.721,33 3. 814,36 3.909,72

Pedagogia com

Habilitação em /
Orientação \,. )Educacional ou

l<'<:>LJ\) \,'\:) ''-
VV -lI -
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Curso de

licenciatura em

Área Especifica

com Especializaçã

,m

Orientação

Educacional

Especialização em " 2.877,70 2.949,64 3.023,38 3.098,96 3.176,44 3.255,85 3.337,24 3.4Z0,67 3.506,19 3.593,84 3.683,69 3.775,78 3.870,18 3.966,93 4.06611

nível de Pós-

Graduação na área

da educação;

Mestrado na área 111 .309,35 3.392,08 3.476,88 3.563,80 3.652,90 3.744,22 3.837,83 3.933,77 4.032,12 4.132,92 4.236,24 4.342,15 4.450,70 4.561,97 4.676,02

da educação;

Doutorado na área IV 3.971,22 4.070,50 4.172,26 4.276,56 4.383,48 4.493,07 4.605,39 4.720,53 4.838,54 4.959,50 5.083,49 5.210,58 5.340,84 5.474,37 5.611,22

da educação;

1.4.1.Progressão 2,5%

1.4.2. Diferença de Nível

a)Nívell- Vencimento Inicial de R$ 2.767,02;
b)Nívelll - Vencimento do Nível I + 04%;
c)Nívellll - Vencimento do Nível 11 + 15%;
d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 20%;

1.S - Carreira de Especialista da Educação - Supervisor Pedagógico:
Carga horária semanal de trabalho de 30 horas

NrVEl DE GRAU A B C o E F G H I J L M N o P

ESCOLARIDADE

NfvEl

Curso de I 2.767,02 2.836,19 2.907,10 2.979,77 3.054,27 3.130,62 3.208,89 3.289,11 3.371,34 3.455,62 3.542,01 3.630,57 3.721,33 3.814, 36 3.909,72

Pedagogia com

Habilitaçílo em

1
..•.

Supervisor

Pedagógico ou \.....
,

Curso de

t>":? /" )\) '"

C/ ~/' ."-- l/
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Licenciatura em

Área Especifica

oom

Especializaç:lo em

Supervisão

Educacional

Especialização em li 2.877,70 2.949,64 3.023,38 3.098,96 3.176,44 3.255,85 3.337,24 3.4Z0,67 3.506,19 3.593,84 3.683,69 3.775,78 3.870,18 3.966,93 4.06611

nível de Pós-

Graduação na

área da educação;

Mestrado na área li' 3.309,35 3.392,08 3.476,88 3.563,80 3.652,90 3.744,22 3.837,83 3.933,77 4.032,12 4.132,92 4.236,24 4.342,15 4.450,70 4.561,97 4.676,02

da educação;

Doutorado na ,V 3.971,22 4.070,50 4.172,26 4.276,56 4.383,48 4.493,07 4.605,39 4.720,53 4.838,54 4.959,50 5.083,49 5.210,58 5.340,84 5.474,37 5.611,22

área da educação;

1.5.1.Progressão 2,5%

1.5.2. Diferença de Nível

a)Nívell- Vencimento Inicial de R$ 2.767,02;
b)Nívelll- Vencimento do Nível I + 04%;
c)Nívell1l - Vencimento do Nível II + 15%;
d)NívellV - Vencimento do Nível 111+ 20%;

1.6.Carreira de Secretário Escolar:

Carga horária semanal de trabalho de 40 horas

NfvEl DE GRAU A • C o E F G H , J L M N o P

ESCOLARIDADE

NlvfL

Ensino Médl
Completo o , 1.135,0 1.163,3 1.192,4 .1222,2 1.252,82 1.284,1 1.316,25 1.349,15 1.382,8 1.417,4 1.452,89 1.489,2 1.526,44 1.564,6 1.603,71
Ensino Médio COI'l'
Habilitaçllo en ~
Magistério, rContabilidade o
administração

"'- .J
- rG

\ '--- ~~ \
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Curso Superior 11 1.180,0 1.209,5 1.239,73 1.270,7 l.302,4~ 1.335,06 1.368,4 1.402,6 1.437,7C 1.473,6 1.510A' 1.548,25 1.586,9 1.626,63 1.667,29

licenciatura

Plena, Pedagogia,

Normal Superior

Ou Licenciatura

Plena Especifica

Pós Graduação 111 1.227,6 1.258,3 1.289,75 1.322,0 1.355,05 1.388,92 1.423,6 1.459,2 1.495,72 1.533,1 1.571,4 1.610,7 1.650,9 1.692,2 1.734,58

"lato Sensu" na

área da educação;

Mestrado na área IV 1.411,7 1.447,0' 1.483,2 1.520,3 1.558,30 1.597,2 1.637,19 1.678,12 1.720,0 1.763,0 1.807,15 1.852,33 1.898,6 1.946,10 1.994,75

da educação;

Doutorado na V 1.694,1 1.736,4 1.779,8 1.824,37 1.869,9 1.916,72 1.964,6 2.013,7 2.064,1 2.115,7 2.168,6 2.222,81 2.278,3 2.335,34 2.393,73

área da educação;
.

1.6.1.Progressão 2,5%

1.6.2. Diferença de Nível

a)Nívell- Vencimento Inicial de R$ 1.135,00;
b)Nívelll- Vencimento do Nível I + 04%;
c)Nívellll - Vencimento do Nível II + 04%;
d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 15%;
e)Nível V - Vencimento do NíveilV + 20%

1.7.Carreira De Inspetor de Alunos:

Carga horária semanal de trabalho de 40 horas

NfvEl DEESCOLARIDADE GRAU A B C D E F G H I J l M N o P

NfVEl

Ensino Fundamenta I 920,00 943,00 966,57 990,73 1.015,50 1.040,89 1.066,91 1.093,59 1.120,93 1.148,95 1.177,67 1.207,11 1.237,29 1.268,23 1.299,93

Completo

Ensino Médio Completo o
Ensino Médio 000 11 956,80 980,72 1.005,23 1.030,36 1.056,12 1.082,53 1.109,57 1.137,33 1.165,76 1.194,91 1.224,78 12K. 1 986,78 .318,95 1.351,93
Habilitação em MagistériO
Contabilidade o

";f? -LFV

\:
I~

C/ ~/J y
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administração

Curso Superior licenCiatur 111 995,07 1.019,94 1.045,44 1.071,58 1.098,37 1.125,83 1.153,97 1.182,82 1.212,39 1.242,70 1.273,77 1.305,61 1.338,25 1.371,71 1.406,00

Plena, Pedagogia, Norma

Superior 0' licenciatur

Plena Especifica

PÓ, Graduação "lal IV 1.034,87 1.060,74 1.087,26 1.114,44 1.142,30 1.170,86 1.200,13 1.230,13 1.260,88 1.292,41 1.324,72 1.357,83 1.391,78 1.426,57 1.462,24

5ensu" "' área d

educação;

Mestrado "' área d V 1.190,10 1.219,85 1.250,34 1.281,60 1.313,64 1.346,48 1.380,15 1.414,65 1.450,02 1.486,27 1.523,42 1.561,51 1.600,55 1.640,56 1.681,58

educação;

1.7.1.Progressão 2,5%

1.7.2. Diferença de Nível

a)Nívell - Vencimento Inicial de R$ 920,00;
b)Nívelll- Vencimento do Nível I + 04%;
c)Nívellll - Vencimento do Nível 11 + 04%;
d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 15%;
e)Nível V - Vencimento do Nível IV + 20%

1. 8 - Carreira de Servente Escolar:
Carga horária semanal de trabalho de 30 horas

NfvEl DE GRAU A B C o E F G H I J L M N ° P

ESCOLARIDADE

NfVEl

Ensino I 920,00 943,00 966,57 990,73 1.015,50 1.040,89 1.066,91 1.093,59 1.120,93 1.148,95 1.177,67 1.207,11 1.237,29 1.268,23 1.299,93

Fundamental Anos

t/ ..•..
Iniciais Incompleto

Ensino
1~" 1'QO~78Fundamental Anos 11 956,80 980,72 1.005,23 1.030,36 1.056,12 1.082,53 1.109,57 1.137,33 1.165,76 1.194,91 1.224,78 .318,95 1.351,93

Iniciais -
h \ \C J

r- I -ir
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Ensino li' 995,07 1.019,94 1.045,44 1.071,58 1.098,37 1.125,83 1.153,97 1.182,82 1.212,39 1.242,70 1.273,77 1.305,61 1.338,25 1.371,71 1.406,00

Fundamental Anos

Finais

Ensino Médio ,V 1.034,87 1.060,74 1.087,26 1.114,44 1.142,30 1.170,86 1.200,13 1.230,13 1.260,88 1.292,41 1.324,72 1.357,83 1.391,78 1.426,57 1.462,24

Curso Superior V 1.190,10 1.219,85 1.250,34 1.281,60 1.313,64 1.346,48 1.380,15 1.414,65 1.450,02 1.486,27 1.523,42 1.561,51 1.600,55 1.540,56 1.681,58

Licenciatura Plena,

Pedagogia, Normal

Superior Ou

licenciatura Plena

Especifica

1.8.l.Progressão 2,5%

1.8.2. Diferença de Nível

a)Nívell - Vencimento inicial de R$ 920,00;
b)Nívelll- Vencimento do Nível I + 04%;
c)Nívellll - Vencimento do Nível 11 + 04%;
d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 15%;
e)Nível V - Vencimento do Nível IV + 20%

1. 9. Carreira de Auxiliar Em Desenvolvimento Infantil:

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

C7

NíVEL DE GRAU A • C o E F G H , J L M N o P

ESCOLARIDADE

NíVEL

Magistério , 1.135,00 1.163,37 1.192,45 .1222,27 1.252,82 1.284,14 1.316,25 1.349,15 1.382,8 1.417,45 1.452,89 1.489,21 1.526,44 1.564,6 1.603,71

Educação Infantil

Curso Superior li 1.180,0 1.209,50 1.239,73 1.270,73 1.302,49 1.335,06 1.368,43 1.402,64 1.437,70 1.473,64 1.510,48 1.548,25 1.586,95 1.626,63 1.667,29

licenciatura

Plena, Pedagogia,

Normal Superior

Ou licenciatura

~
""~

Plena Especifica

" 'I ~1"-
4éfJ.

/
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Pós Graduação 111 1.227,61 1.258,30 1.289,75 1.322,00 1.355,05 1.388,92 1.423,65 1.459,24 1.495,72 1.533,11 1.571,44 1.610,73 1.650,99 1.692,27 1.734,58

"Lato Sensu" na

área da educação;

Mestrado na área IV .411,75 1.447,04 1.483,21 1.520,30 1.558,30 1.597,26 1.637,19 1.678,12 1.720,07 1.763,07 1.807,15 1.852,33 1.898,64 1.946,10 1.994,75

da educação;

Doutorado na V 1.694,11 1.736,46 1.779,87 1.824,37 1.869,98 1.916,72 1.964,64 2.013,76 2.064,10 2.115,71 2.168,60 2.222,81 2.278,38 2.335,34 2.393,73

área da educação;

1.9.1.Progressão 2,5%

1.9.2. Diferença de Nível

a)Nívell - Vencimento Inicial de R$ 1.135,00;
b)Nívelll- Vencimento do Nível I + 04%;
c)Nívellll - Vencimento do Nível II + 04%;
d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 15%;
e)Nível V - Vencimento do Nível IV + 20%;

1.10- Carreira de Auxiliar de Secretaria

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

NfvEL DE GRAU A • C o E F G H I J L M N o P

ESCOLARIDADE

NIVEL

Magistério I 1.135,00 1.163,37 1.192,45 .1222,27 1.252,82 1.284,14 1.316,25 1.349,15 1.382,88 1.417,45 1.452,89 1.489,21 1.526,44 1.564,60 1.603,71

Educação Infantil

Curso Superior " 1.180,00 1.209,50 1.239,73 1.270,73 1.302,49 1.335,06 1.368,43 1.402,64 1.437,70 1.473,64 1.510,48 1.548,25 1.586,95 1.626,63 1.667,29

licenciatura Plena,

Pedagogia, Normal

Superior Ou

licenciatura Plena .---.
Especifica /

p ",

~ )'

~JV ~ C-U ~!' "'- 1/
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Pós Graduação 111 1.227,61 1.258,30 1.289,75 1.322,00 1.355,05 1.388,92 1.423,65 1.459,24 1.495,72 1.533,11 1.571,44 1.610,73 1.650,99 1.692,27 1.734,58

"Lato Sensu" na

área da educaçllo;

Mestrado na área IV 1.411,75 1.447,04 1.483,21 1.520,30 1.558,30 1.597,26 1.637,19 1.678,12 1.720,07 1.763,07 1.807,15 1.852,33 1.898,64 1.946,10 1.994,75

da educação;

Doutorado na área V 1.694,11 1.736,46 1.779,87 1.824,37 1.869,98 1.916,72 1.964,64 2.013,76 2.064,10 2.115,71 2.168,60 2.222,81 2.278,38 2.335,34 2.393,73

da educação;

1.10.1 Progressão 2,5%

1.10.2 Diferença de Nível

a)Nívell - Vencimento Inicial de R$ 1.135,00;
b)Nívelll - Vencimento do Nível I + 04%;
c)Nívellll- Vencimento do Nível 11 + 04%;
d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 15%;
e)Nível V - Vencimento do Nível IV + 20%;

1.11 Carreira de Auxiliar de Biblioteca:
Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

NfvEL DE GRAU A B C o E F G H I J l M N o P

ESCOLARIDADE

NfvEL

Magistério I 1.135,OC 1.163,3 1.192,4 .1222,2 1.252,82 1.284,1 1.316,2 1.349,1 1.382,8 1.417,4 1.452,8 1.489,2 1.526,4 1.564,6C 1.603,71

Educação Infantil

Curso Superior 11 l.180,OC 1.209,5 1.239,7 1.270,7 1.302,49 1.335,0 1.368,43 1.402,6 1.437,7 1.473,6 1.510,4 1.548,25 1.586,9 1.626,63 1.667,29

Licenciatura

Plena, Pedagogia,

Normal Superior -
Ou licenciatura ""

.•..

Plena Especifica ( I , \

~
V":

Zf'/\l ,I::l' I-

U ~/\ "-- 1/



tU
Almenara

PREFEITURA DE ALMENARA
ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DA PREFEITAPrefeitura Municipal
NaJir+ c-e-rn.
-

Pós Graduação li' 1.227,6 1.258,3 1.289,75 1.322,0 1.355,0 1.388,9 1.423,6 1.459,2 1.495,72 1.533,1 1.571,4 1.610,73 1.650,9 1.692,2 1.734,58

uLato Sensu" na

área da educação;

Mestrado na área ,V 1.411,75 1.447,0 1.483,2 1.520,3 1.558,3 1.597,2 1.637,19 1.678,1 1.720,0 1.763,0 1.807,15 1.852,3 1.898,6 1.946,lC 1.994,75

da educação;

Doutorado na 1.694,1 1.736,4 1.779,8 1.824,3 1.869,9 1.916,7 1.964,64 2.013,7 2.064,1 2.115,7 2.168,60 2.222,8 2.278,38 2.335,3 2.393,73

área da educação;

1.11.1 Progressão 2,5%

1.11.2 Diferença de Nível

a)Nívell - Vencimento Inicial de R$ 1.135,00;
b)Nívelll - Vencimento do Nível I + 04%;
c)Nívellll- Vencimento do Nível 11 + 04%;
d)NívellV - Vencimento do Nível 111 + 15%;
e)Nível V - Vencimento do Nível IV + 20%;
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ANEXO IV

CORRELAÇÃO DE CARGOS PARA ENQUADRAMENTO

Denominação do cargo anterior a Denominação do cargo a partir da
publicação desta Lei publicação desta Lei

Professor PI, PII, PII Professora da Educação Básica, PEBI, PEBII,
PEBIII, PEBIV, PEBV, PEBVI

Supervisor Pedagógico Especialista da Educação - Supervisor
Pedagógico

Inspetor Escolar Especialista da Educação - Inspetor Escolar
Orientador Educacional Especialista da Educação - Orientador

Educacional
Servente Escolar Servente Escolar
Auxiliar Em Desenvolvimento Infantil Auxiliar Em Desenvolvimento Infantil
Inspetor de Alunos Inspetor de Alunos
Auxiliar de Secretaria Auxiliar de Secretaria
Auxiliar de Biblioteca Auxiliar de Biblioteca
Secretária Escolar Secretária Escolar


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100

