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LEI N.° 259/98 , DE 26 DE JUNHO DE 1998

"Dispfle sobre o Plano de Carreini e Renmnera93n
do Magist$rio Publico do Municlpio de Santo

Antdnio de Lisboa e d3 Providencias"

A PRKFEITA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA, ESTADO DO
PlAUl:

Fa90 saber que a Cshnara MiuiicipaJ decreta e eu sunciono a seguinte Lei:

TtTULOI
DAS DISPOSIC0ES PREUM1NARES

CAPlTULO IINICO
DO PLANO DE CARREIRA

Art. 1* - Esta Lei institui o Plano de Carreira e Remunera9&o do Magisterio Publico do
Municlpio de Santo Antdnio de Lisboa-PI, de acordo com as diretrizes, emanadas do
Conselho Nacional de Educa9&o, previstas no artigo 10 da Lei n° 9.424, de 24 de dezembro
de 1996.

Art. 2* - O regime juridico dos membros do magistÿrio e o vigente para os servidores em
eeraJ do municlpio. observadas as disposi9&es especiftcas desta lei.

.Ait. 3* - Para fins desta Lei. considerain-se:

I - Cargo publico 6 o coujunto de atribui9&es, deveres e responsabilidades cometidas a uni

semdor publico;

II - Classe e o desdobramento de um cargo no sentido de carreira;

IH - Carreira e o conjunto de cargo e classes de mesma natureza de trabalho, escalonados
segundo o giau de responsabilidade e complexidade;

IV - Quadro de Pessoal £ o conjunto de cargos efetivos e das fiuÿOes de conlian9a
integrantes da rede municipal de ensino;

V - Horas-atividades sfto as horas destinadas a programa9&o e prepara9ao do trabalho
didatico, a colaboiÿfto com as atividades de dinÿSo e administra9&o da escola, ao
aperfeÿoamento profissioual e 3ailiculafSo com a coniunidade;
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V - Horas-atividades sno ns horns destinailas a progrnmaciio e preparaÿao do trnhnlhn
didatico, a colaboraÿao com as atividades de direÿao e administrate da cscola. ao
aperfeifoamento profissional e a articulacao com a comunidade;

VI - Nivel on Referenda Salarial e a posiÿflo dislinla na faixa salarial, idenlificada por
algarismo romano.

TITULO II
DA CARREIRA DO MAGISTERIO

CAPlTULO I
DOS PRINCiPIOS BASICOS

Art. 4° - A carreira do magisterio publi>: o municipal tem como principios hasicos

I - Habilitatjao profissional exigida para o eXercicio do magisterio atraves da
comprovato da titulato espectfica;

II - Profissionalizaÿo do pessoal do magisterio atraves da implementaÿ-ao de

conduces e meios que assegurcm a formavao e o desenvolvimento profissional, a
valorizaijao e a concentrate de seus proprios esforÿos no campo da educate.

Ill - Remunerate condigna pelo estabelecimenlo do piso salarial profissional;

IV - Progressao luncional c salarial baseada na titulagao e avaliaÿao de desempenho;

V - Periodo reservado a estudos, planejamento e avaliaÿao, incluido na oiuga tie
trabalho.

CAPlTULO II
DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 5° - O quadro de pessoal da rede municipal de ensino e constituido de cargos de
professor e de cargos de especial ista em educate

Art. 6° - As iun<;6es de coniimvja de diretor de unidade escolar, supervisor escolar e
orientador educacional serao criadas pelo Prefeito(a) Municipal, de acordo com as
necessidades da rede municipal de ensino e considerando

I - niimero de salas de aula,

II - grau de ensino ministrado;
III - numero de lumos.
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Paragrafo Unico - A designavao para a liuufao dc eonfianva de dirclor dc escola. » que
se refere o capul deste artigo. seni leila pelo Prcfoito Municipal, ouvutdo a
conninidnde cscolar

CAP1TULO III
DO PROVIJMENTO DOS CARGOS

Art. 7° - O ingresso de profissionais do magisterio Tar-se a mediante concurso
publico de provas e titulos.

Paragrafo Unico - Sao admitidas outras formas de sele<;ao publica, para a eontratas'no
temporaria, na forma da lei especifica.

- Os proviraentos de cargos efetivos de pessoal do magisterio sao acessiveis
aos brasileiros ou equiparados e o ingresso dar-sc-a no salnrio inicial da carreua.
atendidos os pre-requisitos de qualificagSo e de idnde minima de 18 (dezoilo ) anos

Arl. 9° - As nonnas especilicas para icalizai;3o do conciuso para provimenlo de
cargos do magisterio serao aprovadas no edital do concurso, observando a legislate
pertinente.

Art. 8°

cAPi rijuo iv
DO ESTAGIO PROBATORIO

Art. 10° - Ao entrar em exercieio, o meinbro do magisterio norneado para o cat go tie
provimenlo efetivo ficara sujeito a estagio probatorio por periodo de 24 (vinte e
quatro) meses, durante o qual a sua aptidao e capacidade serao objeto de avaliatjao
para o cargo, observando os seguintes falores:

1 - pontualidade
II - assiduidade
III - capacidade de iniciativa
IV - produtividade
V - responsabilidade

Paragrafo Unico - Os requisitos do estagio probatorio serao aferidos em instnunento
proprio, a ser preenchido pela chefia imediata do servidor, conforme dispuser
regulamento especifico.
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CAI'll 1)1,0 V
DA PROGRESSAo

Art. 11“ - Progroasflo 6 a OV0I119A0 do profissiomtl do magisUSrio sob ti forma do
progressives ftutcioiinl e snlnrinl, em flmÿfto do lempo do serviÿo, da qunlificiujflo c da
avnlinÿfto do sou deserapcnlio.

SFÿAO I
DA PROGRKSSAO KUNCIONAI,

Art. 12° - A progrossfio ftmcionnl o n evoluijfio automation do profissional do
mngistdrio de sua classc para outra do cargo quo ocupa, em ftuujao da qualifica9n
titulnvilo exigida, nos termos do nrtigo H°, dcstn L.ei

Parngrnfo Unieo - Nn progressiio ftuicionnl do qpe (rata o caput deste nrtigo, o
profissional do magisterio sera euquadrado no inestno nivel nlcanÿado na clnsse
anterior.

() Oil

Art. 13° - Para efeito da progressive ftmcionnl, os cargos de professor e especial isin
educate sflo ngrupndos em clnsse, compreendendo cada classe um grau

determinado pela hnbilita9ilo ou titulnÿflo do profissional do magisterio.

&1° - O cargo de professor e constituido de duns classes (AeB), com os seguintes
pre-requisitos de qualifica9ao minima:

I - Professor Classe A - entende-se o docente com habilita9ao especifica de 2° grau.
correspondendo ao curso pedagogico complete;

em

II - Professor Classe B - entende-se o docente regulamienle investido em cargo para
cujo provimento se exija liabilitagao especifica de grau superior, obtida em curso de

licenciatura plena;

&2° - O cargo de especialista em educate e constituido de classe unica, com pre¬

requisite de curso de gradua9ao em pedagogia ou em nivel de pos-gradua9ao, nos
tennos do artigo 64, da Lei n.° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

SECAO II

DA PROGRESSAO SALAR1AL
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Art. 14" - I'rogrcHBflo Salarial c a cvolu<;flo do proflssional do tnagisUirio dc tun nivcl
Malarial para oulro superior do cargo o classe cpie ooupa, orn Auujilo do tempo de
tcrvivo no magi«l<irio, da avuliai;flo do dcsctnpenho o da participate cm enrsos de
alnalizafflo c nperfei$onmento.

&1" - Os niveis salariuis sflo os indiemkw no imexo I, idcntificados pelos nlgarismos
ronmnos de 1 a VJII, corrospondendo cada uivel tint ncrescimo de 5 %(cinco por
cento), incidindo o porcentiml sobre o sulario imediatamente nnterior

&2° - aplica-se a ptogressno salarial aos ocupnnles dos cargos erctivos do quadro
pennanente.

Art. 15° - O possoal do ningistdrio ten) direilo a progressflo salarial, desde que
satisfagn, cumnlativamente, os seguintes requisites

1 - liouver completado no miniino tres anos de ofclivo exercicio nn referenda

11 - ter alcaiujado o conccilo Tavoravol tuts nvaliaÿoes de desompotiho do periodo

111 - ter participado de treinnraento de alualizaijao e apcrtei?oamento com carga hornria
inferior a 240 (duzentos e quarenta) horas.

Paragrafo Unico - Os incisos II e III. a que se rofere o caput deste art lgo, sertio
disciplinados no sistema de avalia<;ao dc dcsemponho, a ser nprovado por ato do
Prefeito Municipal.

Art. 16° - O tempo de servi9o em que o servidor do magisterio se encontre afustado
do exercicio do cargo n8o sera computado para o periodo de que trata o inciso I do
artigo 15, exceto nos casos considerados de efetivo exercicio no regime juridico
vigente.

Art. 17° - A contagem de tempo de servitjo para um novo periodo sera sempre
iniciada no dia seguinte dquele em que o servidor houver completado o periodo

anterior.

Art. 18° - Pcrdera o direito a progress&o salarial o profissional do magisterio que. no

periodo de Ires anos a ser computado, tiver:

I - recebido advertenciu escrita ou cumprido pena suspeasSo;

11 - tnais de dez faltas nao justificadas;



nCAPI'IDLO V
I>A PROGRESSAO

Art. 11° - Progressflo c4 a evoluÿflo do profissional do magisUSrio sob a forma de
progressfles fimcional e salnrial, em funÿflo do tempo de servi«;o, da qualifuuujao e da
avnlincfio do scu dcsempenho

SE(,:AO I
DA PROGRESSAO FIJNCIONAL

Art. 12“ - A progressno fimcional e a evoluÿSo automatica do profissional do
rangistcrio dc sua classe para outra do cargo que ocupa, em funÿao da qualiftca9ao ou
titula9ao exigidn, nos termos do artigo 11°, desta Lei.

Parngrafo Unico - Na progressao fimcional de qpe trata o caput deste artigo, o
profissional do magislerio sera etiquadrado no rhesmo nivel alcan9ado 11a classe
anterior.

Art. 13° - Para efeito da progressflo fimcional, os cargos de professor e especialista
em educa<;flo silo agrupados em classe, compreendendo cada classe um grau
dcterminado pela hnbilitm;3o ou titula9flo do profissional do magisterio.

1° - O cargo de professor e constiluido de duas classes ( A e B), com os seguintes
pre-requisitos de qualifica9ao minima:

1 - Professor Classe A - entende-se o docente com habilita9ao especifica de 2° grave
correspondendo ao curso pedagogico complete:

II - Professor Classe B - entende-se o docente Tegulannente investido em cargo para

cujo provimenlo se exija luvbilitagao especifica de grau superior, obtida em curso dc

licenciatura plena;

&2° - O cargo de especialista em educate t constituido de classe unica, com pre¬

requisite de curso de gradua93o em pedagogin ou em nivel de pos-grudvuujao, nos

termos do artigo 64, da Lei n.° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

SECAO II
1)A PROGRESSAO SALARLAL



AH. 19° - A progrcssfio sniarini, disciplinnda nos nrtigos 14 e 15, nflo podcrn scr
concedidn no profissional do magisterio que sc encontrc dc licem,'n de interesso
particular ou quarnlo posto il disposiijflo de orgflo ou entidadc fora do sistema de
ensino;

Art. 20° - O profissional do mngislerio no completar 5 (cinco) anos de efetivo
exercicio no mesmo nlvel snlarinl scr , nutomnticamente, promovido para o nivei
imediatamente superior a que llie pcrtence.

SEÿAO III
DA AVAL1A<;A0 DO DESEMPENHO

Art. 21° - A avnlia9fio de desempenho 6 o inslrumento utilizado na afernjao do
desempenho do profissional do magisterio no cumprimento de suas atribux;des,
permitindo o seu dcsenvolvimento profissional na carreira.

Art. 22° - Na avaliaÿo de desempenho serao adotados modelos que levarao em
consideraijao o projeto pedagogico do ensino municipal, a natureza das atividadcs
desempenhadas pelo profissional do magisterio e as condiijoes em que serao exercidas.
observndas as seguintes caracteristicas ftmdamentais:

I - ohjetividade, clareza e adequnÿao dos processos e instriunenlos de avaliaÿao no
conteudo ocupacional dos cargos;

II - periodicidade;

111 - comportamento observavel do profissional do magisterio;

IV - conlieciraento previo dos fatores de avaliaijao pelos profissionais do magisterio;

V - conkecimento do servidor do magisterio do resultado da avaliaÿao,

VI - capacitaÿao dos avaliadores.

CAPiTULO VI
DO EXERCICIO

Art. 23° - Para o etelivo desempenho de suas atribuigSes, o profissional do
magisterio tera o seu local de trabalho dcsignado pelo secretario municipal de
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ou equivnlontc. lotmulo-o. ptclrrencinlmentc. cm umdmles csoolures
pttWima n sun residencm

CAPlTULO VII
DA SlIBSTltUigAO

Art. 24” - A substituiv'Ao 4 o nto mediant? o qunl n autoridndc competent dcsigna o
prufiwdonal do raagistdrio porn oxerccr, tempornrinmente, as fUngSes de outro em suas
(Kilns e impodimontos

Art. 25” Poderri scr substiluido, cm euniter dc cmcrgencia, o proftssional do
mngistbrio que *e nthstnr dc suns fund®". em virtude de docnÿn ou por qualquer outro
motivo de ordom legal, quando esse afastamenta prejudicar ns atividades escolores

Art. 26° - A substituido sera obngnto: in qunndo o nfnstamento for igunl ou superior

« l' (quuiw) dins, cabendo no dirotor d.i escoln ou cSrgao superior competente indicar
o substituto no secretnrio Municipal de Educado, para a designado

CAPITULO vm
DA CEDENCIA

Art. 27° - A cedlncin £ o nto ntmvds do qunl o Prefeito Municipal coloca o professor
ou o especinlista em educado. com ou sem onus para o orgao de ongem, a disposi<;ao
de entidnde ou orgao da ndnuiustnuffio publica federal, estadual ou mimicipal

Pnnigrnfo Unico - A eedencin sera, sem onus para o orgao de origem, quando o

professor ou o cspecialista era educado for colocado a disposido da entidade sem

vinculo ndmitiistrntivo com n Secretaria Municipal de Educado, para exercer fiuvjbes

lorn do sistema de ensino.

Art. 28° - A cedencia sen! concedida pelo prazo maxinro de 01(um) ano, sendo
renovnvel, nnunlmente, se assim convier us partes interessadas.

Art. 29° - O professor ou especialistj1 em educado cedido somente tera direito a

promodo, na fonna prevista no art.20.

CAPlTULO IX
DA REMOQAO



Art. 30° - A remoyflo e o deslociunento do profissional do mugislcrio dc urn pnni
outro local da rede municipal de ensino, processnndo-se ex-oficio, a pcdido ou por
permuia.

Art. 31° - A reraoyao n pedido somenle podera ser concedida qunndo exist ir vnga

Art. 32° - A remoyflo por perrauta so podera ser atendida quaiido os requerentes
exercerem a raesma atividade.

Art. 33° - A remoyao ex-oficio sera processada se houver real interesse para o ensino,

coraprovada em proposta do orgSo competente, desde que nao liaja professor
dinponivel ou com carga liortria incompleta na proprin escola

Art. 34° - O profissional do magisterio ocupantc de cargo eletivo nfio podeni scr
reraovido ex-oficio, no prazo de vigencia do respeotivo mandate.

CAPtTULO X
DO AFASTAMENTO

Art. 35° - A juizo do Prefeito, ao integrante do magisterio, podera ser concedido
alastamento, sera prejuizo de sua remunerayao, para:

I - freqiientar treinamentos, cursos ou eslagios de aperleiyoamento compativeis com a
sua area de atuaySio;

II - participar de grupos de trabalho para a execuyao de tarefas de interesse do serviyo

publico municipal na area de educayao ou afins;

III - cumprir missao oficial dentro ou fora do pais;

Art. 36° - Desde a expediyao do diploma para o cargo eletivo, o profissional do

magisterio ficara afastado do exercicio do cargo, enquanto dinar o desempenho do

mandato;

Paragrafo Unico - Era se tratando de mandato de vereador, havendo corapatibilidade

de horarios, podera permanecer no seu cargo, sera prejuizo da remunerayao a que faz

jus.

TITULO 1U

DOS DIREITOS E DEVERES
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Art 34* - O profissional do magiiterio ocnpante de cargo detivo nio podera ler removido es
ofldo. no prazo de vigenda do respedlvo mandato.

CAPtTULOX
DO AFASTAMBNTO

Ait. 35* - A juizo do Prrfdto, ao Integrante do magtstdio, podrri sir concedido ifirtamento.
sem prejuizo de nil remunenÿio, pin:

I - frequmtar treinamentoi, cunoi ou estigios de aperfdcoimento compitrrdi com a raa area
de atuaÿio;

II - partidpar de grupos dr trabalho pan a necncio de tardas de interesie do servico publico
municipal na area de educacio on afini;

111 - cumprir minao ofidal dentro on fora do pais;

Art 36* - Desde a nprdicao do diploma pan o cargo detivo, o proflssional do magisterio
ficara afastado do exerddo do cargo, enquanto durar o desempenho do mandato;

Parigrafo Unico Em ic tratando de mandato de vereador, havendo compitibflidade de
horarios, podera permanecer no sen cargo, icm prejuizo da remuneracJo a que faz Jui.

TtTDLOm
DOS DIREITOS E DEVERES

CAFiTULOl
DA REMUNERACAO

SECAO I
DO SALARIO

Art 37* - Remoneragio e o salario do cargo detivo, acresddo das vantages™ pecuniarias

permanelites, estabdeddas em Let

Art 38* - Salario e a retribuiÿao pecnniaiia devida ao membro do magistdio pdo ezerddo do

cargo efetivo, correspondente a dasse e nrvd do ocupante do cargo, na forma espedflcada no

anexo L, delta let

Art 39* - O piso talarial do professor qualiflcado, para uma jomada seminal de trabalho de

20(vinte) boras, sera o valor correspondente ao do professor dasse A e nivd I do anexo I,

desta Id.

SECAO n
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DAS GRATIFICACOES E ADICIONALS

Art. 40* - O prodiiional do magjstmo on exerddo am etcola de difidi acetio fan jui a uma
gratificacao menial, con-espondente a 10% (dec por cento), 20% (vinte por cento) e 30%
(trtnta por cento) lobre o lalirlo, conforme crithrio a ler diidplinado por ato do Prefdto
Municipal.

Paragrafo tJnico Slo requiiitoi minimoi para a daitillcacio da etcola como de difid] acesio:

I I.ocalizacio na zona rural;
II - Distanda de mail de quatro quilonietroi da cona urban* do muniapio;
III Inexiitenda de Unha regular de traniporte coledvo ou de tramporte ofereddo pdo

Muniapio.

Art. 41* - O prodiiional do maglit/rio no exerddo dai funÿfie* de dlretor de etcola, nipervlior
ou orientador educadonal, diidplinadat no artigo 6*, percebera uma gratificacao, a ter fixada

pdo Prefdto obedecendo a hierarquia de cargoi e funcbet da Prrfdtura.

CAPtTULOn

DO INCENTIVO FINANCEIRO AO
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Art 42* - Sera concedido um percentual lobre o lalario do prodiiional do magiitdio pda raa

partidpacao cm programas de deienvolvimento prodiiional na area da educacao, a nivd de

aperfdcoamento e pot graduacao, obedecendo oi leguintes criterion

a) Gratificacao regenda de daiie, equivalente aoi percentuaii de 30% para 20 horai e 40%

para 40 horai icmanaii lobre o lalario bate.

b) curio de wpedaliracao com carga horaria lgual ou superior a 360(trezcntoi e lesienta)

horai; 8% (otto por cento);

c) curio de meitrado: 15%(quince por cento);

d) curio de aperfdcoamento com carga horaria de 240(duzentoi e quarenta) a 359(trezcntoi e

dnquenta e nove) horai; 4% (quatro por cento).

CAPtTULO III
DAS FARIAS

Art. 43* - Oi ocupantei de cargoi do magiiterio gozarao feriai regulamentares de 45 (quarenta

e dnco) dias anuaii, Gxadoi not periodoi do recetio etcolar e de acordo com o intereiie da

etcola, oi deniail servidorei farao jui feriai anuaii de 30(trinta) dial.
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Paragrafo tJnico Nio sera penuitida anitnular ftrlas r nmi transfer! lai, para pmorfu dr

aulai regulamentares.

CAPtlULO IV
DAS LICKNCAS

.Art. 44* .Aplicar ir a, ao proflssional do niagistrrio, o regime dr liieurai rrtabrleddo no

regime juridiro nn vigenria na IVdiitura.

CAPtTULOV
DOS DEVERES

.Art. 45* Sao dnmi do profissional do magiitoio:

I riaborar r rveoitar os pianos r programas dr atividades wcolares;

II cumprir r faxrr com que os alunos cumpram os horarios e calendarios escolarrs;

ID drsempenhar as atribuicoes de seu cargo, de acordo com as descriÿoes espedficadas no

anexo Q;

IV - inanter e fares com que seja mantida a disriplina em sala de aula ou fora deia;

V - comparecer as raimdes para as quais for convocado;

VI promover e partidpar de atividades comunitarias de carater dvico-sodal que atraiam os

membros da comunidade;

VII - trabalhar no senddo de promover a valorizagao da escola na comunidade a que serve;

VTTT - respritar as autoridades consdtuidas, os monumentos e as tradiÿdes de nossa historia;

IX incendvar a preservaÿao do sendmento de nadonalidade e dvismo;

X - zelar pda economia de material e a conservaÿao do patrimonio publico;

itruLoiv
DO REGIME DISCIPI.INAR
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CAPlTULO I
DO REGIME E DAS NORMAS OPERACIONAIS

Art. 46* Aplicar se a, ao profluional do mafiitnio, o regime disriplinar previsto no regime
juridico em vigenda na Prefeitura, aleui dai normal operaaonaii ertabeleddai «m regimento
interim da escola.

Art. 47* O rrpmento inferno da etcola, rontmdo normal operaaonaii, iera elaborado por
tuna romisiao consfitiuda por um profnior da eicola e mrmbros do irtor educadonal do
Munidpio.

CAPtTULOn
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 48* A jornada de trabalho do docente sera constituida de uma parte de horas-aulas e a
outra de horas-atividade.

Art. 49* - A jornada de trabalho normal do profiisional do magistmo sera de 20(vinte ) boras.

Art. 50* As aulas que ultrapanarem ao regime normal de trabalho de 20 (vinte) horas, serao
ronsideradas excedentei e, como tail, pagas sob regime de lalario-aula.

Paragrafo Unico - O salario-aula nao podera ser inferior ao pago por hora do regime normal
de trabalho.

Art. 51* Alem da jornada de trabalho a que se refere o artigo 49, o profiisional do magistmo
tera o regime de tempo integral de 40(quarenta) horas.

Paragrafo tnico - O salario do profiisional do magisterio, em regime de tempo integral, sera o
equivalente ao valor percebido pelo profiisional submeddo ao regime de 20(vinte) horas,
acresrido de 50%(dnquenta por cento) de adidonal de tempo integral.

Art 52* - A fixacan e a alteraÿao do regime de trabalho normal, por ato do Prefeito(a),
dependerao, em cada ano, da necessidade da unidade escolar e obedecera aos aiterios da
antiguidade e disponibilidade do corpo docente.
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Art. 53* - A jomada de trabalho do profissional do magiitri-io, investido no cargo mediante
concurso publico para o regime de 40(quarenta) horas, lomente podera ocorrer reducao com a

concordanda do servidor.

TtTULO V
DAS DISPOS1C0ES GERAIS E TRANSTlGRIAS

Art. 54* - Os atuais professores, com qualificacao especifica, regularraente investido no cargo,
serao enquadradoi no cargo e daise do quadro pennanente, obiervando as desmcoes e

espei ificacnes dos cargos anexo DL

Paragrafo Onico Para o posidonamento do profissional do magisterio no nivrJ salarial, no
ato da implantacao do piano, sera apuradw o tempo de servico do servidor na funcao na
Prefeitura Munidpal de Santo Antonio de Lisboa PI, estabelecendo um nivel para cada
quatro anos de servico.

.Art. 55* - Os atuais professores leigos integrarao o quadro suplementar, que se extinguira com
a vaganda.

*1* O salario do professor leigo obedeceri os criterios seguintes:
a) para a jomada semanal de trabalho de 25(vinte e dnco) horas, o salario sera o equivalente
ao salario minimo vigente;
b) para a jomada semanal de trabalho de 40(quarenta) horas, o salario sera de RS168,00(cento

sessenta e oitolreais.

&2* - Os professores leigos tern o prazo de 5(dnco) anos para obtencao da qualificacao exigida

para o ingresso no quadro pennanente;

<8:3* Ao adquirir sua habilitacao, o professor leigo sera enquadrado no cargo e dasse
correspondent? a sna titnJacao. passando a Integrar o sistema de carreira do piano.

&4° Assegurar a qualificacao do professor leigo.

Art. 56* Os atuais profissionais do magisterio, com graduacao a nivel de licendatura curia,
serao enquadrados em quadro especial, que se extinguira com a vacanda.
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Pininfo tJnico - O valor lalarial doc profisiionaii. a que IF refare o caput derte artiio.
equivalente a 75%(setenta e dnco por cento) do que recebe o profunonal com Bcendatnra
plena.

ten o

Art. 57* - Os atuaii membroi do magisterio que nio re enquadrama no qnadro de pessoal.
estabeleddo no presente piano, serao alocadoi on qnadro ruplementar. no cargo em que se
encontra, que se extinguira com a vacantia.

Art. 58* - O pessoal cnqnadrado noi qnadros ruplementar on espedal nao integram o sistema
de rarreira do piano, mas estao rujeitas as normas gerais no qne conber.

Art. 59* - O Prefeito(a) Municipal promovera, diretamente on atraves de reconheddas
instituicoei publican ou pnvadas da area da edneaÿao, a capadtacao de professores letgos,
habilitando os para exercer as athidades docentes.

Art. 60* - Para os professores e o espedalista em educacao, o Prefeito(a) Munidpal promovera
cursos permanentes e regnlares de aperfdÿoammto, esprdalizacao e de gradnacio na area da
educaÿao.

Art. 61* Aldn da progressao salarial disdplinada nos artigos 14 e 15, o professional do
magisterio podera ser contemplado com o incentivo de progressao salarial por qualificacao do
trabalho doeente.

&1* - A progressao salarial, a que se refere o caput deste artigo, sera concedido considerando
os seguintes fatores:

1 dedicacao exdusiva no sistema de ensino;

H - exames periodicos de aferiÿao de conhedmentos na area curricular em que o proGssional
do magisterio exerca a docenda e de conhedmentos pedagogicos.
ITT _ avahaÿao segundo paraiuetros de qualidade no exerddo proflssional e de acordo com o
projeto pedagogico do sistema de ensino do Munidpio

&2“ - As normas e procedimentos para a concessao da progressao, a que se refere o paragrafo
anterior, serao disriplinados por ato do Prefeito(a) Munidpal.

Art. 62° - O Sistema de Avaliaÿao de Desempenho, previsto nos artigos 21 e 22, sera aprovado
e implantado pelo Poder Executive, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
publicacao desta Lei.

J
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Art. 63* - O Prefeito(a) Municipal expedira oi atoi df enquadramento dos profiiiionais do
magistmo no Plano.

Art. 64* Ai despetai decorrentes da aplicaÿo deste Plano ocorrerao por conta de dotacde*
do proprio onÿmento e do Fundo de Manutenÿao e Deienvolviinento do Eniino Fundamental
e de Valorizaÿao do Magiitdio.

Art. 65* Oi casos omissus serao disriplinados em normat complenientares, aprovadai por ato
do Prefeito(a) Municipal.

Art. 66* Revogados as disposRoes em contrario, esta Lei entrara em vigor na data de sua
publicacao. salvo quanto aos efeitos financeiros que vigorarao a partir do ato de

enquadramento.

Gabincte da Prefeita Municipal de Santo Antonio de Lisboa-PI, 26 de Junho de 1998.

Esta Lei foi registrada sob o n.* 259/98, folha 09 do livro n.*07 de registro de Leis

da Camara Municipal.

Santo .Antonio de Lisboa (PI), 26 de Junho de 1998
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ANEXO I
TABELA SALARIAL

JORNADA

SEMANAL
NIVEL OU REFERENCEA SALARIALCARGO/CLASSE

DE

TRABALHO

III IV VIII II V VI vm

20h 182,87

273,43

192,01

287,10

201,61

301,45

165,34

248,01

173,60

260,41

211,69

316,52

222,27

332,34

PROFESSOR -aASSE A 233,38

348,9540h

20h 260,41

390,61

273,43

410,14

287,10

430,69

248,01

372,01

301,45

452,17

PROFESSOR - CLASSE B 316,52

474,77

332,34

498,50

348,95

523,4240h

248,01

372,01

260,41

390,41

273,43

410,14

287,10

430,69

20h 301,45

452,17

316,52

474,77

332,34

498,50

348,95

523,42

ESFECIAUSTA EM EDtJCAQAO - CLASSE UN1CA

40h
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI

ANEXO II

DESCRIBES E ESPECIF1CACOES
DOS CARGOS
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D£S(:iU<ÿQ.LUiSPEtmCAgAP DQ CARGO

I'l'UlvO DO CARGO: Professor Classe A e 13
I. I

II. DESCRICAO SUMARIA:

ministrar aulas c atividades afins, para alunos da
•planejar e

educavao infantil ao cnsino fundamental, elaborando e apluando

testes, estabelecendo tarefas para os alunos, selecionando o

material didatico a ser empregado no ensino, em tonformidade

com os programas estabelecidos.

U. DESCRlÿAO DETALHADA:

•Participar da elaborayao da proposta pedagogica do

estabelecinicnto de ensino;

•elaborar e cuinprir o piano de traballio, segundo a proposta
pedagogica do estabelecimenlo de ensino;

•zelar pela aprendizagcni dos alunos;

•estabelecer estrategias de recupcraÿfio para os alunos de menor
rendimento;

•colaborar com as atividades de articulaÿao da escola coin as
familias e a conmnidade;

•ministrar aulas e atividades de classe, observando o piano de
trabaiho;

•elaborar e aplicar testes, provas e outros inetodos usuais de
avaliaÿao;

•estabelecer tarefas individuals e em grupo;
•selecionar e/ou confeccionar o material didatico, a ser ulilizado no

ensino;

•registrar no diario de classe ou equivalente as nolas e
freqtiencias dos alunos, bent como as atividades didalico-
pedagogicas desenvolvidas;

•participar de cursos de atualicaÿao e/ou aperfeiÿoamento
area atuayao;

•executar outras atribuivoes compativeis com a natureza do cargo,

;?s

ent sua
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mediante deterrnina9&o superior.

IV. REQUISITOS PARA PROVIMENTO

•Classe A - instru?ao equivalente ao 2° grau, com habilitate para o
magistdrio;

•Classe B - curso de licenciatura plena, com habiIita93.o especifica na
area,'

•Ser maiorde 18 anos.
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CARBQ

I. TITULO DO CARGO: Espccialista cm Hducaÿao

II. DBSCRICAO SUMARIA
•executar atividades cspccifleas de planejamento, administravao.

supervisao escolar e orientavdo educational no Smbito da rede

municipal de ensino.

m. DESCRICAO DETALHADA

a) atividades coinuns as areas dc planejamento, administrasalo, supervisao
e orienta93o;

•participar da elaboraÿo do planejamento da educavSo municipal;

•propor medidas visando ao desenvolvimento dos aspeclos qualitativos
do ensino;

•participar da elaborafao, exeato e avalia9ao de projetos de
treinamento, visando a atualiza93o e aperfei9oamento do Magisterio;

•participar da elabora9ao do Plano Global da Escola, do Regimento
Escolar e das Grades Curriculares;

•participar das distributes de turmas e da organiza9ao da carga
horaria;

•acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem;

•integrar o colegiado escolar, aluar na escola, detectando aspectos a
serem redimensionados, estimulando a participa9ao do corpo docente
na identifica9ao das causas e na busca de alternativas e sohtes;

•participar de reunifies tecnico-administrativas-pedagogicas na escola e
nos orgaos da Secretaria Municipal de Educa9ao;

•participar do processo de integravao familia-escola-comunidade.

b) Na area de Supervisao escolar:

•planejar, supervisionar, avaliar e reformular o processo ensino-
aprendizado, trafando metas, criando ou moditicando proccssos
educativos, para propiciar a educa9ao integral dos alunos;

•desenvolver pesquisas de campo. promovendo visitas, consultas e

JL



debates de senlido socio-economico-educativo, para evidenciar rccursos,
problemas e nccessidades da area educacional;

•elaborar em conjunto com os demais educadores c em consonancia com
a comunidade, curriculos, pianos dc cursos e programas, estabelecendo
normas e diretrizes, para assegurar ao sistema educacional conteudos
programaticos autenticos e definidos, em termos de qualidade c
rendimento;

•orientar o corpo docente sobre o desenvolvimento de suas
potencialidades profissionais, incentivando-lhe a crialividadc, a aulo-

critica, o espirito de equipe e a busca do aprimoramento;

•supervisionar a aplica9§o de curriculos, pianos e programas,
promovendo a inspefao de unidades escolares, acompanhando,
controlando e avaliando o desenvolvimento de seus componentes;

•examinar relatorios e participar dos conselhos de classe, para aferir a
validade dos metodos de ensino utilizados;

•participar do processo de avaliaipao escolar e recuperaÿao de alunos.
para identificar os pontos de estrangulamento do processo ensino-
aprendizagem;

c) Na area de orientayao educacional:

•assistir os educandos em estabelecimento de ensino, orientando-os e

auxiliando-os em seu desenvolvimento intelectual e na formaÿao de sua
personalidade;

•pesquisar e estudar literatura ligada a area professional, visando sua
atualiza9ao;

•participar da elabora9ao do curriculo escolar, opinando sobre suas
implica9oes no processo de orienta9ao educacional;

•organizar fichario dos alunos, visando facilitar o levantamento de dados
pessoais;

•coordenar o processo de desenvolvimento de aptidoes e interesse dos
educandos, para aprimorar suas qualidades de reflexos e integra9ao
social;

•ensejar aos educandos a aquisÿao de conhecimentos sobre profissoes,
para orienta-los na escolha de sua ocupa9ao;

•auxiliar na solu9ao de problemas individuais dos alunos, a lim de
contribuir para a sua compreensao no meio em que vive e

J



rf consequente posicionamento nesse meio;

•promover a integral escola-familia-comunidade, organizando
reunifies com os pais dos aJunos;

•participar do processo de avalÿSo escolar e recuperaÿo de alunos,
para identificar os pontos de estrangulamento do processo ensino-
aprendizagem;

•cxecutar outras atividades compativeis com a natureza do cargo,
mediante determinate superior.

IV - REQUISITOS PARA PROVIMENTO

•Licenciatura plena, com habilita95o especifica;

•Ter, no minimo, dois anos de experiSncia na fun9&o docente;

•Ser maior de 18 anos.
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