
LEI No 79912078 de 05 de abril de 2018. 

EMENTA: DispBe sobre a reestruturago do 
Plano de Carreira e Remuneraeo dos 
Profissionais do Magist6rio da EducaMo 
Basica Ptjblica do Municipio de Venturosa e da 
outras providQncias. 

0 PREf EETO CONSTITUCIONAL DO MUNIC~PIO DE VENTUROSA, no uso de 
suas atribuiq6es legais, conferidas pela Constitui~Zto Federal e pela Lei 
OrgSnica do Municipio, fax saber que a Ciimara Municipal de Vereadores, 
APROVA e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei: 

Art. l o  - Esta lei modifica e da nova redaMo ao Plano de Cargos e Rernunera~go 
dos profissionais de Educa@o Btisica do rnunicipio de Venturosa, em cumprimento 
a Lei Federal no 1 f ,73812008 de 16 de julho de 2008 e observado ainda o que 
estabelece a Lei Federal no 9.394196 el Lei Federal no 13.00512014, que aprova o 
Plano Nacional de Educaeo. 
Paragrafo h i c o .  As disposig6es comuns a todos os sewidores municipais que nEo 
constam nessa Lei serge regidas, subsidiariamente, pela Lei Municipal 
Cornpiementar no 00212013, pela Lei Municipal no 77112016, Lei Estadual no 
6.12311 968 e demais legislaq6es decorrentes. 

CAPITULO II 
DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

Art. Z0 - Para fins de interpreta@o deste Plano de Carreira e RernuneraMo, adotar- 
se-Go os seguintes conceitos: 
I - Rede de ensino ptjblico: conjunto de institui~des e ~ r g g o s  que realizam atividades 
de educaeo sob a coordena@o da Secretaria Municipal de EducaMo; 
I! - Profissionais da Educaflo B a s k  do ensino prjblico: os que desempenham 
atividades diretas orr corretatas as atividades de ensino e aprendiragem em 
unidades escolares ou em orgios centrais ou interrnediarios da rede municipal de 
ensino, bem corno os tecnicos adrninistrativos educacionais; 
I l l -  Professor: profissional da carreira cujas atribwi~bes abrangem a docgncia e 
fun~des do magisterio; 
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IV -Funcies de magistbrio - atividades de dodncia e de suporte pedagbgico direto 
a dockncia, ai inch idas a adrnin istra@o escolar, planejamento, supervis~o e 
orienta~%o educacionai; 
V- Classe: Representa Q tempo de sewip eiou desernpenho do profissional. 
V3- Nivel: Representa o grau da habilitago exercida 

CAP~TULO III 
DOS PRINC~PIOS 

Art. 3 O  - A Carrelra dos Profissionais da Educaflo Basica do Ensin0 Pljblica 
municipal tern como principios: 
I - O ingresso rnediante concurso pljblim de provas e titulos, por area de atua@o e 
forma~%o correspondente ao cargo; 
I I  - Profissionaliza@o, entendida como dedicaeo ao magisterio, cornpreendendo 
qualidades pessoais, fornap30 especifica e atualiza@io constante. 
Ill - Remunerapo condigna respeitada as peculiaridades e o regime de trabalho. 
IV - Pmgressgo na carreira, mediante prornoNes. 
V - Valoriza@o da qualifica@o, decorrente de cursos especificos para as tarefas 
desenvolvidas. 
VI - Estimulo ao trabalho em sala de aula. 

CAP/TULO IV 
DO INGRESS0 E FORMACAO M~NIMA PARA 0 INGRESS0 

SECAO I 
Do Gt-upo Ocupacional do Magisterio 

Art. 4 O  - A carreira dos Profissionais do Magist6rio do ensino pliblico municipal 6 
integrada por gnrpo llnico dos seguintes cargos de provirnento efetivo: 
I- Professor I - Professor (a) da EducaMo lnfantil e dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental; 
11- Professor 11 - Professor (a) dos anos finais do Ensino Fundamental. 
Paragrafo ~ n i c o :  0 anexo I desta Lei, disciplina sobre as atribuiqbes dos cargos do 
Quadro de Pessoal Permanente deste municipio. 

SECAO 1 1  
Do lngresso na Carreira 

Art, 5* - 0 ingresso dos profissionais do Magistkrio no Quadro de Pessoal 
Permanente deste municipio dar-se-a por meio de Concurso PObtico de provas e 
titulos, por area de atua@o e forma$% correspondente ao cargo, nos Zermos da 
Iegislaflo vigente. 
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SECAO III 
Da Foma@o Minima para Ingresso na Casreira 

Art. 6 O  - Constitui requisite minirno para ingress0 na carreira, habilitaeo especifica 
para cada cargo, de acordo corn o que estabelece a Lei no 9.394, d e  20 de 
dezembro de 1996, que trata das Diretrizes e Bases da EducaMo Nacional e suas 
alteraNes posteriores: 
I - Curso de nivel mMio na modalidade Normal ern institwig0 reconhecida pelo 
Ministerio da Educaeo (MEC), para o exercicio das fun~6es de rnagistkrio do 
Professor I; 
!I - Curso de nivel superior na area de licenciatura em instituiHo reconhecida pelo 
Ministerio da Educa~iio (MEC), para o exercicio das fun~Qes de magisterio do 
Professor I I. 

CAP~TWLO V 
DO DESENVQLVIMENTO NA CARREIRA 

Art. 7 O  - 0 desenvolvimento na carreira do cargo do sistema publico de educago 
podera ocorrer mediante os seg uintes procedimentos: 
1 - PROGRESS~O VERTICAL. - passagem do servidor de urn Nivel para outro 
imediatarnente superior e acontecerh apos a comprova@o de titulaq%o, mediante 
requerimento do servidor e apresentaMo de certificado de conclus%o ou diploma 
devidarnente reconhecido pelo MEC e se darA sernpre na rnesrna classe em que o 
servidor se encontre. 
I! - PROGRESSAO HORIZONTAL - passagem de uma classe para a seguinte, 
dentso de urn mesrno N ivel, obedemndo aos critgrios especificados para avaliaq5o 
de desempenho e o tempo de 5 (cinco) anos de efetivo exercicio na classe, 
mediante requerimento do sewidor. 
Paragrafo Onico - a progressgo horizontal ocorreri somente ap6s cumprimento do 
estggio probatbrio, na forma da Lei. 

SEGAO IF 
Da Progressgo Vertical 

Art. 8 O  - A carreira dos Profissienais da Educa~so BAsica do ensino p6bIice municipal 
esth estruturada em 05 (cinco) niveis para o cargo de Professor 1, designadas pelos 
nljrneros 1, II, I l l ,  IV e V; e em 04 (quatro) niveis para o cargo de Professor 11, - 
designadas pelos nhmeros I, 11, Ill e IV. /J 
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55" - Em nenhuma hip6tese urna rnesrna qualificaeo, gradua@o ou titulaeo 
podera ser utilizada em mais de uma foma de progressao. 

Art. 10 - Para a progressgo de nivet, os percentuais serge assirn aplicados: 
I - Para o cargo d e  Professor I: 
a) Do Nivel I para o NiveE I1 ser6 garantido urn percentual de 1 0% (dez por cent01 
sobre o vencimento inicial da carreira. 
b) Do NiveF II para o Nivel I11 serh garantido urn percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o vencimento anterior da carreira. 
c) Do Nivel Ill para o nivet tV sera garantido urn percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o vencimento anterior da carreira. 
d) Do Nivel IV para o Nivel V sera garantido urn percentual de I 0% (dez por cento) 
sobre vencirnento anterior da carreira 

II - Para o cargo de Professor II: 
a) Do Nivel I para o Nivei II sera garantido urn percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o vencimento inicial da carreira. 
b) Do Nivel II para o Nivel Ill sera garantido urn percentual de A 0% (dez por ento) 
sobre o vencimento anterior da carreira. 
c) Do Nivel I11 para o nivel 1V sera garantido urn pemntual de 10% (dez por cento) 
sobre o vencimento anterior da carreira. 

§lo - A progressgo por titulaflo seri  efetivada a partir do deferimento do 
requerimento do servidor, retroagindo os efeitos da decisiio concessiva a data do 
requerimento. 
52" - No caso de prorno~3o de urn nivel para o outro imediatamente superior, o 
profissional deverA obedecer ao intersticio rninirno de 1 80 (cent0 e oitenta) dias. 
53" - 0 servidor que adquirir nova titulaeo, nos termos do caput deste artigo 
passara ao nivel de vencimento correspondente a sua nova habilitaMo, 
permanecendo na rnesrna classe. 

S E ~ A O  111 
Da Progressgo Horizontal 

Art. I 1  - A carreira dos Profissionais da EducaMo Basica do ensino pGblico 
municipal esta estrutclrada em 07 (sete) classes, designadas pelas letras rnail3sculas 
A, 8, C, D, E, F e G .  

I - CMSSE A - Corresponde aos Professores corn tempo de servi~o de 01 (urn) dia 
a 05 (cinco) anos no Magisterio Poblico Municipal; 
IE - CLASSE B - Corresponde aos Professores corn tempo d e  servi~o d e  05 (cinco) 
anos e 1 (urn) dia a 10 (dez) anos no Magistgrio Pljblico Municipal; 
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IIS - deve ser contabilizado para aq6es de forrnaq50 o tempo de hora-atividade que o 
professor faz jus, de acordo corn a Lei 3 A .  73812008. 

51" 0 afastamento de que trata o inciso I do caput deste artigo serA de 50% 
(cinquenta por cento) da carga horaria total do professor que obtiver matricula 
efetivada em cursos de Mestrado e Doutorado, em instituiqees devidamente 
credenciadas, cornputado o tempo do afastamento para todos os fins de direito. 
§ 2" 0 afastamento para participar de cursos de especializaflo em Mestrado e em 
Doutorado poderg ser concedido por ate 02 (dois) anos, corn frequgncia do 
professor cursista comprovada por declaraeo da instituig.80 credenciada. 
5 3 O  0 professor afastado para participar de cursos reconhecidos pelo Poder Pljblico 
fica obrigado, quando da sua conclus~o, a permanecer em exercicio no MagistGrio 
Publico Municipal por period0 identico ao do afastamento, sob pena de devotu$io 
dos wcursos powentura gastos pelo rnunicipio em razio do seu atastamento. 
5 4* Caso o curso de Mestrado elou Doutorado tenha d u r a ~ i o  superior a dofs anos, 
o temo final da licenp se expirara somente ap6s a conclus30 do curso. 
5 5 O  0 afastamento de que trata este artigo nGo sera concedido ao profissional do 
magisterio em estagio probatorio. 

CAP~TULO VII 
DO CONTRATO E JORNADA DE TRABALHO 

Art. 16 - A composi@o da jornada de trabalho para o professor em efetivo exercicio 
da docencia obedecera ao esta belecido pela Lei no 1 1.73812008. 

Art. 17 - A jornada de trabalho do profissional da educa~iio bisica plSblica sera: 
1 - para o Professor 1, de 30 horas semanais, correspondente a 150h mensais; 
II - para o Professor 11, de 30 horas sernanais, correspondente a 15Oh mensais. 
3 io Cornpbern-se a carga-horaria do professor regente: 
1 - horas-aula: 213 da carga-hor6ria rnensal; 
Il - aulas-atividade: I13 da carga horaria rnensal. 
5 Z0 A duraeo das aulas do tumo diurno ser5 de 50 (cinquenta) minutos, e a 
duraeo das aulas do tumo noturno serh de 40 (quarenta) minwtos. 
P - a carga hordria do tlurno noturno deveri ser cornplementada corn 
desenvoFvimento de projetos interdisciplinares elaborados pela Equipe Docente da 
Escola, cumprindo assim as 800 (oitocentas) horas previstas, no artigo 24 da Lei 
Federal no 9,394196, alterado pela Lei Federal no 1 3.41 51201 7. 
5 3' 'be& direito a aula-atividade somente os profissionais que exerpm a doencia. 
5 4* A jornada de trabalho dos professores em atividades tecnico-pedag6gicas serA 
fixada em 30 Qtrinta) horas semanais. 
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5 5" As horas trabalhadas alem do previsto para o cargo em que o professor esta 
investido serzo pagas de forma proportional a sua remunerago, levando ern conta 
o nivel e a classe em que esta inserido. 

SECAO I 
DO VENCFMENTO 

Art. 18 - A remuneraflo do profissional do ensino p6blico municipal corresponde ao 
vencirnento relativo ao nivel de habilitaflo e classe em que se encontre acrescido 
das vantagens pecuniarias a que fizer jus. 

Paragrafo Onico. A estrutura de vencirnentos e de carreira serh organizada confarme 
tabelas do anexo II desta Lei, excetuando-se as vantagens. 

Art. 3 9 - Ao Professor da Rede Municipal do quadro efetivo, conceder-se-a o Prkmio 
Assiduidade, correspondente a 20% do valor inicial da carreira do professor I. 
5 l o  - 0 Pr6mio Assiduidade sera mlculado anualrnente e ser i  pago em parcela 
rjnica na folha de pagarnento de dezembro. 
5 2 O  - 0 Premio de que trata o caput desse artigo, sera regulamentado por decreto 
municipal. 

Art. 20 - 0 s  professores qrre perrnanecerem sem habilitag%o especifica, sera 
denom inado Professor Leigo e recebera urn salario m in imo. 

SEEAO 11 
DAS VANTAGENS 

Art. 21 - Alem do vencimento, o profissional do ensino pifblico municipal far i  jus as 
seguintes vantagens: 

I - gratifica@o de Diretor de Unidade Escolar I, correspondente ao valor nominal de 
R$ 6Q0,00 (seiscentos reais), pelo exercicio da fun@o de Diretor; em escolas que 
possuarn de 100 a 200 alunos, quando localizadas na Zona Rural e que possuam de 
150 a 200 alunos, quando localizadas na Zona Ilrbana; 
II - gratificago de Diretor de Unidade Escolar 1 1 ,  correspondente ao valor nominal 
de R$ 900,00 (novecentos reais), pelo exercicio da funeo de Diretor; ern escolas 
que possuam mais de 200 alunos; 
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111 - gratifimgo de Diretor-Adjunto de Unidade Escolar, currespondente ao valor 
nominal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pelo exercicio da funeo d e  Diretor- 
Adjunto; 
1V - grafifica~Bo de ResponsBvel por Unidade Escolar, correspondente ao valor 
nominal de R$ 300,00 (Trezentos reais), pelo exercicio da fun@ de Responsive1 
por Unidade Escolar; em escolas que possuam mais de 60 alunos; 
V - gratificaflo de Coordenador Pedagdgico de Unidade Escolar, correspondente 
ao valor nominal de R$ 600,OO (seiscentos reais), pelo exercicio da funq50 de 
Coordenador Pedagogico; 
VI - gratiftcaeo de Supervisor de Ensino, correspondente ao valor nominal de R$ 
600,00 (Seiscentos reais), pelo exercicio da funqgo de supewisor Escolar; 
VI1 - gratifica@o de Diretor de Departamento de Educaflo, oorrespondente ao 
percentual de 100% (cem por cento), valor que incide sobre o vencirnento 
basieo, pelo exercicio da funeo de Diretor de Departamento; 
Vlll - gratificaeo de Diretor de Esporte Escolar, correspondente ao valor nominal 
de R$600,00 (seiscentos reais], pel0 exercicio da fun@o de Diretor de Esporte; 
IX - gratificaqgo de Diretor de Cultura Escotar, correspondente ao valor nominal de 
R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo exercicio da funqio de Diretor de Cultura; 
X - gratifica@o de Diretor de Normatiza@o, correspondente ao percentual de 
100% (cem por cento), valor que incide sobre o vencimento bhsico, pelo 
exercicio da fufunflo de Diretor de Norrnatiza@o. 
XI - o adicional de Dificil Acesso 6 a vantagern concedida ao professor habilitado e 
se configura pelo deslocarnento do rnesrno, da Sede do Poder Executive do 
Municipio at& o local {Distritos, Sitios e Povoados) onde se encontra a Unidade 
Escolar na qua1 esteja lotado. 
5 j0 0 adicional de Dificil Acesso de que trata o inciso XI deste artigo, sera de 10% 
(dez por cento) e calculado sobre o vencirnento iniciai da carreira do professor I, 
'Nivel 1; 
9 2 O  vetado o adicional de Dificil Acesso aos prcrfissionais do ensino ptjblicu que 
sejam conduzidos por transporte custeado pelo municipio: 
$ 3O vetado o adicional de Dificil Acesso aos profissionais do ensino prjblico que 
residam b r a  do municipio de Venturosa e sejam localizados em escolas da rona 
urbana; 
5 4 O  A gratificaq.30 de qcle trata o inciso I11 deste artigo (Diretor-Adjunto), so sera 
admitida para os profissionais que exerpm a fun@o em escola corn mais de 200 
alunos. 
§ 5 O  A gtatifica@o de que trata o inciso V deste artigo (Coordenador 'Pedag6gico), 
st, sera admitida para QS profissionais que exerpm a fun@o em escola corn mais de 
100 alunos. 
5 6 O  As gratifica~des e adicionais relacionadas neste artigo cessar5o quando o 
professor em reggncia ou exercendo atividades de suporte tkcnico-pedagbg icas 
deixar de realitar a funq.50 gratificada. 
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5 7 O  As atribui~ks e requisites das f u n w s  gratificadas, constarso no anexo 111, 
desta lei. 

Art. 22 - As unidades escolares corn mais de 150 (cento e cinquenta) alunos, ter& 
direito a urn diretor. 

Paragrab h i c o  - sera admitida a designa@o de urn Diretor para a unidade escolar 
corn mais de 700 alunos, desde que a mesma esteja localizada na zona rural. 

Art. 23 - As unidades escolares corn mais de 60 (sessenta) alunos, tergo direito a urn 
respons Avel . 

Art. 24 - 0 Diretor Escolar, cuja fun@o sera atribuida a urn professor efetivo elou 
sewidor a disposi@o da secretaria municipal de educaeo que cumpra as 
exigencias legais de forrna~%o para o cargo. 

Art. 25 - 0 Responsavel por Unidade escolar cuja fun@o sera atribuida a urn 
professor efetivo elou servidor a disposi@o da secretaria municipal de educa~so 
que cumpra as em'ggncias legais de forma~io para o cargo. 

Art. 26 - O Diretor Adjunto, cuja funMo sera atribuida a urn senridor a disposiflo da 
secretaria municipal de educago que cumpra as exigencias legais d e  forrna@o 
para o cargo. 

Art. 27 - O Supewisor de Ensino Escolar, cuja funq%o seri atribuida a urn professor 
efetivo elou servidor a disposifio da secretaria municipal de educa@o que cumpra 
as exigencias legais de forma@o para o cargo. 

Parigrafo h i c o  - 0 servidor designado para a f u n ~ i o  de Supervisor de Ensino 
Eswlar atuara na Secretaria Municipal de Educa@o, como responsavel pela 
supemisgo nas escolas municipais rnultisseriadas e creches rnunicipais. 

Art. 28 - O Goordenador Pedagogico, cuja hn@o ser6 atribuida a professores do 
quadro efetivo municipal ou a disposieo da secretaria municipal de educago que 
cumpra as exigencias para o cargo. 

Art. 29 - 0 periodo de ferias anual do professor em funflo docente ou nas demais 
fun@es sera de 30 (trinta) dias. 
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Paragrafo Onico - 0 period0 de f6n'as de que trata o c a p ~ t  deste artfgo sera 
concedido ap6s o termino do ano letivo, de acordo corn calendario anual, de forma a 
atender 6s necessidades didaticas e administrativas do estabelecimento. 

CAP~TULO x 
DA CESSAQ E PERMUTA 

Art. 30 - CessZo 6 o ato atraves do qua1 o profissional B posto a disposieo de 
entidade ou 6rg%o n%o integrante da rede municipal de ensino. 
§ lo - 0 6nus da cedencia devera constar no termo de convgnio a ser firmado entre 
os 6rgZos de origern e de destino. 
5 2 O  - 0s servidores que estiverern cedidos a outros drrggos em atividades vinculadas 
ao ensino terse sua rernunetaeo paga corn recursos proprios vinculados ae 
orprnento anual da educago municipal, do ente pliblico onde el@ presta os 
servips, uma vez pactuado no convenio entre as partes interessadas. 
§ 3 O  - A cessgo do profissional do rnagisterio para exercicio de atividades estranhas 
ao rnagisterio e a outros entes federativos intemmpe o intersticio para a promo@o, 
conforme previsto nos art. 7, incisos I e 1 1  da presente Lei. 
§ 4" - Em casos excepcionais, a cedencia podera dar-se corn dnus para a Prefeitura 
Municipal. 
1 - quando se tratar de instituiq6es privadas sem fins lucrativos, especializadas e 
corn atuaeo exclusiva em educaqgo especial, desde que a entidade privada tenha 
finalidade pedagbgica. 
11 - quando a entidade ou orgio solicitante compensar a rede municipal de ensino 
com urn servfw de valor equivalente ao custo anual do cedido. 
Ill - quando se tratar dos servidores da educaflo i disposiflo do Sindicato dos 
Senridores da EducaMo Municipal de Venturosa frca garantido As prorno~8es a que 
faz referbncia os art. 7, incisos I e II da presente Lei. 

Art. 31 - 0 professor somente podera ser cedido apos o cumprimento do estagia 
probatbrio, no cargo para o qua! foi admitido. 

Art. 32 - O pram de cedgncia seri pelo pe~iodo de 01 (urn) ano, podendo ser 
renovado se convier as partes interessadas por ate 04 (quatro) anos. 

Art. 33 - 0 professor ou t8cnico - pedagbgico, quando cedido ou em disponibllidade, 
perde a prerrogativa de ser localizado, quando do seu retorno, na reparti@ de 
origem. 

Art. 34 - Cabera ao Secretario de Educaflo Localizar, nos termos no =put do art. 
33, o servidor em uma das repartiqks escolares municipais de acorda corn a 
necessidade ou corn o interesse pGblico pertinente. 
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Paragrafo ljnico - Caso o funcionario cedido ngo retome ao trabalho ap6s o terrnino 
do period0 de cedencia, sera instaurado processo adrninistrativo para apuraq8o de 
hipotetica infrago administrativa disciplinar. 

Ad. 35 - Permuta 6 o acordo firmado entre o Poder Executive Municipal e o 6rgSo 
cessionario, para a rnOtua cess5o de servidores corn 6 n u s  para os respectivos 
brgios de origem; 

§ l0  - O professor ou tkcnico - pedagkiccc, quando em situa@o de permuta, perde 
a prerrogativa de ser localisado, quando do seu retorno, na repartiqzo de origern. 
5 Z0 - 0 brgao cessionario deve encaminhar ao 6rgio cedente, at6 o dia util do 
m&s subsequente, a frequencia rnensal do professor petmutado. 

Art, 36 - Fica instituida a ComissZo de Gestgo do Plano de Carreira dos 
Proftssionais da Educaeo Basica do Ensino POblico, corn carater permanente, para 
orientat a implantaq30, a operacionaliza@o e a avaliaqgo do Plano. 

Art. 37 - A CornissZio de GestZo do plano de carreira e rernuneraqzo sera composta 
por: Professores Efetivos da Rede Municipal, Representante dos  Diretores d e  
Escolas Municipais, Representantes da Secretaria de Educaflo, Representante da 
Secretaria de Finanps, Representante da Secretaria de Administra@o, 
Representante do Departamento Juridico, Representantes da Camara de 
Vereadores e 01 (urn) representante do Sindicato dos Servidores Pliblicos 
Municipais. 

Art. 38 - 0 s  cargos que nao estiverem previstos neste plano de carreira e 
remuneraflo, passam a constituir urn quadro de carreira em extinflo. 

Art. 39 - Fica permiticla a contrataMo de profissional de ensino, por tempo 
determinado, para atender as necessidades de substitu i@o temporhria. 

Paragrafo ljnico - Pelo menos 70% dos profissionais do magisthrio devem ser 
ocupantes de cargos de provimento efetivo, e estarem em exercicio nas redes 
escolares a que se encontram vinculados. 

w' 
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Art. 40 - As despesas decorrentes da aplica@e desta lei comer50 a conta dos 
recursos cunsignados no orprnento. 

Art. 41 - Fica estabelecido, anualmente, o rngs janeiro como data base para revisio 
desta Lei e atualizaflo dos vencimentos. 

Art. 42 - A Secretaria Municipal de Educa~so criari mecanisrnos no sentido de 
adotar uma politica de integra@o e nuclea#o das escolas da rede poblica municipal 
de ensino. 

Art. 43 - A Secretaria Municipal de Educaeo promovera anualmente pelo menos 
dois cursos de capacitago para os professores do magisterio p ~ j  biico municipal. 

Art. 44 - A concessgo das Vantagens prevista no art. 1 9 desta lei, sera realirada de 
acordo corn a disponibilidade opmentsria. 

Art. 45 - As importsncias relativas a vencimentos, proventos, salarios e vantagens 
nio recebidos pelos servidores, no mbs seguinte ao do fato ou ato que lhes dew 
causa, serio pagas pelos valores vigentes na data em que se fizer o pagarnento e 
sobre elas incidirio os encargos sociais correspondenbes. 

Paragrafo bnico - 0 s  ressarcimentos de qualquer outra natureza devidos a 
senridores set%o pagos corn corrego, de acordo corn o indice legal de correqgo 
instituido pelo Municipio para o periodo correspondente ao debito. 

Art. 46 - 0 s  profissionais que, ao serern enquadrados nesta estrutura de carreira, 
tiverem redu@o em =us vencirnentos e remunera@es, recebergo a diferenp na 
forma d e  vantagem pesscaa'l. 

Art. 47 - Para curnprir a legisla@o vigente, de 60% dos valores do FUNBEB, corn o 
pagamento dos profissionais de educaflo, fica autorizado o Gestor Municipal a 
ratear o saldo existente no encerramento do ano vigente entse esses profissionais. 

Art. 48 - Esta lei entrar8 em vigor na data de sua publica@o, revogando as 
disposifles em contr&rio, em especial as Leis: no 562 de 11 de agosto de 2005, no 
612 de 16 de rnarqo de 2009 e no 634 de 25 de fevereiro de 2016. 

Gabinete do Prefei 
P r d ~ I * * ~ r p  ~~'rwhcin;rJ $0 V~n*t t rma FE 

CNPJ :0 106.268 000f -66 
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ANEXO E - LEI No 7991201 8 
DESCRI~AO DAS ATRIBUIC~)ES DO CARGO PROFESSOR 

S%o atribuiNes do professor em reggncia de classe: 
a) Planejar e ministrar aulas, coordenando o processo de ensino e aprendizagern 

nos diferentes niveis de ensino; 
b) Elaborar e execrrtar pmgra mas educacionais; 
c) Selecionar e elaborar o material didstico utilizado no processo ensino- 

aprendizagem; 
d )  Organizar a sua pratica pedagogica, obsewando o desenvolvimento do 

conhecimento nas diversas &reas, as caracteristicas sociais e culturnis do alum 
e da cornunidade em que a unidade de ensino se insere, bem como as 
dernandas sociais conjw nturais; 

e) Elaborar, acompanhar e avaliar projetos pedaglrgicos e propostas curriculares; 
f) Participar do processo de planejamento, implenenta@o e avalia@e da pr6tic.a 

pedagogica e das oportunidades de capacitaq3o; 
g] Organizar e divulgar produ~des cient ificas, socializando conhecimentos, sa beres 

e tecnologias; 
h) Desenvolver atividades de pesquisa relacionadas a pratica pedagogica; 
i) Contribuir para a interaMo e articulaMo da escola corn a comunidade; 
j) Acornpanhar e on'entar estbgios curriculares. 

S3u atribuifles do professor no exercicio de atividades tecnico-pedagbgicas: 
a) Acorn pan har e apoiar a pratica pedag6gica desenvolvida na escula; 
b) Estimuilar atividades artisticas, culturnis e esportivas na esoola; 
c) Localizar dernandas de ca pacitaflo em sewip e de formago continuada; 
d) Prugrarnar e executar capacitaMo em servip; 
el Participar da formuta@o e aplica@o do processo de avalial;So escolar; 
f) Acompanhar a dingmica escolar e lcoordenar a ~ b e s  interescolares; 
g) Supewisionar a vida escolar do aluno; 
h) Zelar pelo funcionamento regular da escula; 
i) Assessollar o processo de defrnigo do planejamento de politicas educacionais, 

realizando diagnbstico, produzindo, organizando e analisando informaq6es; 
j) Promover a divulgaq%o, monitorat e avaliar a irnplernenta@o das politicas 

educacionais; 
k) Realizar avaliaeo psicupedagogico e prestar atendimento aos alunos 

pottadores de deficiencia. 

RuahtBruio Alexaadre da Silva, 34 - C e n h  - Venlumsa - Pernambuco - CEP: 5527WXMl. 
E-mail: prefeihuadorenturosa&enturosa.pe.gov.br - Telefax (Ouw Xl%lWR - CNPJ: TOF-4%. 



ANEXO I! - LEI No 79912018 

PROFESSOR F 

PROFESSOR 11 

OBS.: Valores corrigidos observando a Portaria Interministerial No 8 ,  de 29 de novembre de 2017 
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ANEXO I11 - LEI No 799J2018 

DAS ATRIBUICQES E REQlllSlTOS PARA PROVIMENTO DAS 
FUNCOES GRATIFICADAS 

FUNCAO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO: 

DESCRICAU SUMARIA: Executar atividades especificas de planejamento, 
administraflo, supewis%e, inspe@o e orientaggo educacional no Srnbito da Rede 
Municipal de Ensino. 

DESCR~C~O DETACHADA: 0 I - partici par da elabora@o, execugSo, 
acurnpanhamento e avatia@o da po lka  educacional do Mrrnicipio; 02 - assessorar, 
oaordenar e executar atividades de orientago e acornpanhamento pedagbgico ao 
ensino e a aprendizagem; 03 - supewisionar o cumprimento das normas e diretrises 
educacionais e do regulamento escolar; 04 - articular as diferentes experigncias no 
processo pedagbgico, buscando unidade de a@o, na perspectiva de urn trabalho 
coletivo e interdisciplinar; 05 - integrar as equipes tecnicas e pedagogicas das 
unidades educacionais e da Secretaria de Educaeo; 06 - participar do 
planejamento, execueo e avalia~6o de atividades de capacita@o e 
aperfei~oarnento pessoal; 07 - participar de programas de desenvolvimento pessoal, 
mantendo-se atualizado corn rela@o A Fegisla@o de ensino as diversas tendencias 
pedagbgicas, buscando garantir padrQes mais elevados de ensino; 08 - responder 
pela forma$io dos docentes e sua localizaq%o na sua area de atuaq.50; 

REQUISITOS: Cursos de Pedagogia, Licenciatura plena ou P6s-gradua~ia em area 
especifica. 

DESCRI~AO SUMARIA: Executar atividades especificas de adrninistraMo, 
supewisSo, inspego e orientaeo educacionat na Unidade Esoolar. 

DESCRICAO DETALHADA: 01 - planejar e supewisionar o processo ensino- 
aprendizagem, tra~ando metas, estabelecendo normas, orientando a execueo e 
avaliando os resultados escolares na Unidade Escolar; 02 - detectar as 
desarticula~6es no ensino, ocorridos na Unidade Escolar, apresentando alternativas 
de solu~6es; 03 - informar as necessidades de capacita@o especifica para os 
Professores lotados na Unidade Escolar; 04 - assessorar pedagogicamente as 
atividades de matricula, transferencia e demais atos referentes a vida escolar do 
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aluno; 05 - articular situaqdes de integrapo entre escola, farnflia e comunidade; 06 
- fortalecer a gestgo participativa dos sewidores da Unidade escolar, favorecendo a 
inten$& de gestgo democriitica; 07 - estimular as atividades da escola, respeitando 
e incentivando iniciativa dos educadores, identificadas cam a politica educacional do 
rnunicipio; 08 - exercer vigilgncia continua no sentido de garantir aos alunos o 
nvmero cfe horas e dias letivos e a oferta de ensino de qualidade; 09 - coordenar a 
elaboraeo do projeto politico pedagogic0 da escola, tendo como ponto de partida a 
realidade local; 10 - orientar 0 professor na identifica~go de cornportarnentos 
divergentes dos aiunos, levantando e selecionando em conjunto, alternativas de 
solu@o a serern adotadas; 

REQUlSlTOS - Curso de Pedagogia ou Licenciatura plena. 

FUNCAQ: DIRETOR DE ESPORTE ESCOLAR: 

DESCRI~AO SUMARIA: Executar atividades especificas de planejamento, 
adrninistra@o, supervisiio, inspmo e orienta@o educacional no irnbito da Rede 
Municipal de Ensino. 

DESCRICAO DETALHADA: 01 - dirigir e supervisionar as atividades desenvolvidas 
pelos professores de educa~go fisica; 02 - coordenar o trabafho em equipe entre os 
professores de educa~%o fisica; 03 - planejar junto aos professores de educaggo 
fisica atividades especificas da area; 04 - organizar jogos escolares, promovendo 
integra~io entre as escolas; 05 - acionar a participaMo das escolas do municipio 
em jogos escolares municipais e interrnunicipais; 06 - administrar o desenvolvimento 
profissional criando pianos de conteudos e trabalho na irea de esportes; 07 - 
desenvolver projetos que incentivern as @ticas desportivas nas escolas integradas 
a comunidade. 

REQUISITOS: Curso de Licenciatura Plena em Educa~go Fisica. 

F'LINCAO: DIRETOR QE CULTURA ESCOLAR: 

DESCRICAQ SU!&%RIA: Executar atividades especificas de administraeo, 
supewisgo, inspe~Zio e orientaflo educacional no imbito da Rede Municipal de 
Ensino. 

DESCRI~AO DETALHADA: 01 - Possibillitar o envolvimento da criago grupal, onde 
a arte contribua para o fortalecirnento e desenvolvirnento das potenciallidades; 02 - 
Pramover encontros onde a arte seja refletida como objeto de conhecimento e 
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articula~ao cultural; 03 - Buscar e organizar informages sobre a arte em contato 
com artistas, docurnentos, acervos nos s s p a p s  da escola e fora dela; 04 - Criar 
projetos de integra@o entre escola e cornunidade, considerando a realidade 
csncreta das escolas, ressaltando aspectos fundarnentais para que o objetivo seja 
alcan~ado; 05 - Contribuir no desenvolvimento dos prejetos escolares, articulando o 
context0 de ensino e aprendizagern a produ@o, a flwiriio e a reflex&; 06 - Participar 
das organiza~bes culturais promovidas pela Secretaria de Educa~go, Esporte e 
Cwltura, priorizando a diversidade de nossa cultura; 07 - Conhecer e divulgar, 
materiais, instrumentos e procedjmentos artisticos que possam influenciar no 
crescimento artistic0 em nosso meio social; 08 - investigar os artistas do municipio, 
relacionando suas obras e sua cultura tornando-os reconhecidos como divulgadores 
da nossa cultura; 09 - Reconhecer a importdncia da arte como urn todo no 
desenvolvirnento do ser humano, tanto no individual w m o  no social. 

REQUISITOS: Curso de Licenciatura Plena. 

FUNCHO: SUPERVISOR DE ENSiNO ESGOLAR: 

DESCRIFAO SUMARIA: Apoiar o desenvolvimenta de urn processo-pedag6gico na 
escola de EducaHo lnfantil e de Ensino Fundamental que possibilite a 
transformaeo do conhecirnento atravks do dia-a-dia levando educador e educande 
a cornpreens50 da sociedade a qua! far parte, dela pasticipando como cidadgo e 
agente transformador. 

DESCRICAO DETALHADA: 01 - Organizar, registrar e divulgar o acehro de 
materiais e recursos tecnol6gicos facilitadores do proesso de ensino-aprendizagem 
existentes na escola e Secretaria Municipal de Educaeo; 02 - estimular a criaeo 
de programas de incentive a leitura; 03 - proporcionar ambiente favorhvel a 
utiliza~8o de rnultirneios no cotidiano da pratica docente; 04 - analisar os resultados 
da utiliza@o de programas, na perspectiva de "aprimorar" o acervo desse 
instrumento; 05 - buscar novas tecnologias e sistematizar o trabalho, sugerindo 
instrurnentos de apoio a pratica pedagbgica; 06 - planejar e supervisionar o 
process0 ensino-aprendizagem, traqando metas, estabelecendo normas, orientando 
a execu@o e avaliando os resultados escolares; 07 - orientar o corpo docente 
quanto a rn6todos e tecnicas de ensino; 08 - detectar as desarticvla~des no ensino, 
oconidos nas unidades escolares, apresentando alternativas de solu~bes; 09 - 
estimular o aperfei~oarnento do conpo docente atrav6s de participaeo em 
programas de capacita~bes e forma$%o continuada; 10 - infermar as necessidades 
de capacita@o especifica para os professores lotados na unidade escolar; 11 - 
acompanhar o rendirnento escslar do aluno. 
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REQUISITOS: Curso de Pedagogia ou Licenciatura plena em areas especificas ou 
Pas-gradua@o em h a  especifica. 

FUFI'CAO: COORDENADOR PEDAGOGICO: 

DESCR ECWO SUMARIA: Apoiar o desenvolvirnen to de urn processo-pedag6gico na 
escola de Educaeo lnfantil e de Ensino Fundamental que passibilite a 
transformaqio do conhecimento atraves do dia-a-dia levando educador e educando 
a compreensio da sociedade a qua1 faz park, dela partieipando corno cidadio e 
agente transformador. 

DESCRIGAO DETALMADA: 01 - Atender ao pessoal da escola; 02 - realizar 
diagndrstico, svpervisionar, avaliar atividades em sua area de atua~io; 03 - 
participar da elabora~go e avaliaflo de propostas curriculares; 04 - participar da 
escol ha do Iium didatico; 05 - coordenar reun ides, encontros, seminitrios cursos 
eventos da area educational; 06 - colaborar corn as atividades das datas 
mrnernorativas da escota, carno tambbm das atividades executadas pela Secretaria 
Municipal de EducaHo; 07 - participar da elabora*~, acornpanhamento e avalia@o 
de planos, projetos, propostas, programas e pol iticas edumcionais; 08 - d ireciona r 
r e f o p  pedagogic0 para alunos que necessitem; 09 - direcionar e acompanhar as 
atividades das aulas atividades; 10 - orientar os professores quanto ao 
preenchimento dos dihrios de classe (normas gerais para todos os coordenadores); 
11 - acompanhar o roteiro diario das aulas ministradas dos professores; 12 - 
orientar e acornpanhar o planejamento mensal da escola; 13 - analisar dados 
referentes 6 recuperaflo, aprovaeo e evaszo dos alunos; 14 - acornpanhar 
mensalrnente as frequencias e notas dos alunos; I 5  - analisar o enunciado das 
avaliaNes bimestrais; 16 - acompanhar os resultados das avaliafles dos alunos. 

REQUISITOS: Curso de Pedagogia ou Licenciatcrra plena em areas especificas ou 
Pbs-graduaqiio em area especifica. 

FUNCAO: DIRETOR ADJUNTO DE UNIQAOE ESCOLAR: 

DESCR~C~O SUMARIA: Substituir o Diretor da Unidade Escolar em seus 
Ernpedimen tos, realizar atividades de assessoramento & dirego da esoola, 
respondendo pela secretaria apoiando 0s servi~os administrativos, analisando, 
organizando, registrando e documentando fatos ligados a vida escolar dos alunos e 
i vida funcional dos sewidores. 
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DESCRI~AO DETALHADA: 01 - lavrar e subscrever atas e termos referentes a 
conc'tusGo do curso e resultados escolares; 02 - apresentar relatbrio semestral das 
atividades da secretaria; 03 - atender ao pessoai da escola, da comunidade e ao 
priblico em gerai; 04 - zelar pela identidade da vida escoiar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares; 05 - coordenar os registros das notas na 
ficha individual do aluno; 06 - coordenar a organitago e consen/a@o do arquivo 
ativo e inativo da escula; 07 - abrir prontuarios para alvlnos novos e arquivar os de 
aiunos concluintes, transferidos e desistentes; 08 - divulgar os resultados de 
aprova@o, recuperaflo e reprovaeo dos alunos; 09 - responsa bilizar-se por toda a 
escritura~50, expedi~go de documentos escolares e regisfros de diplomas e 
certificado de conclus%o dos cursos, bem mmo pela autenticidade dos mesmos; 10 
- analisar o expediente e submeter-se a despacho do diretor; 7 1 - manter em sigilo 
a documenta@o atinente a vida escolar dos alunos e vida funcional dos sewidores 
da sscola; 12 - redigir oficios, relat~flos e formularies estatisticos como tamb6rn 
encaminhar aos brg5os cornpetentes documentos diversos; 73 - preparar relat6rio 
de freq~gncia dos servidores da escola; 14 - articular-se corn todos setores da 
escola, nos aspectos administrativos e pedagogicos, como tambbm convocar por 
determina@o da dire@a ou do Conselho Escolar, reunides de car6ter pedsgbgico 
ou administrative; 15 - garantir o apoio as atividades pedagbgicas da escola, 
parlidpar de  reuniaes, sessbes de estudos e cursos na sua area de atuaeo. 

REQWESITOS: GraduaMo em Pedagogia ou Licenciatura Plena, sendo admitida a 
habilita~Zo em Nivel Medio, devendo ser obtida a formaqzo exigida de acordo corn o 
art. 6 4 O  da Lei no 9.394 de 20 de dezernbro de 1996 no pram de cinco anos a partir 
da promulgaflo desta Lei. 

DESCRICAO SUMARIA: Executar atividades especifrsas de planejamento, 
Interpretar atos normativos, Orientar nos procedirnentos relatives as atividades 
Pedagtqicas, Auxilias na inspeeo e Orientar na elaboraeo das propostas 
Pedagogicas e Projetos Politico Pedagogico no 5mbito da Rede Municipal de 
Ensino. 

DESCRICAO DETALHADA: 0 I - participar da elabora@o, execuflo, 
ac~mpanhamento e avalia@o da pulitica educational do Mtlnicipio; 02 - assessorar, 
coordenar e executar atividades de orientaMo e acornpanhamento pedagogic0 ao 
ensino e i j  aptendizagern; 03 - supehrisionar o cumprimento das normas e diretrizes 
educacionais e do regulamento escolar; 04 - integrar as equipes tecnicas e 
pedagbgicas das unidades educacionais e da Secretaria de E d u a ~ S o ;  05 - Dar 
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suporte tecnico aos Diretores de Unidade Escolar, na interpretaqgo de atos 
normativos que regem a escola; 06 - participar de programas de desenvolvimento 
pessoal, mantendo-se atualisado com relaflo a legislaflo de ensino as diversas 
tendencias pedag&icas, buscando garantir padrBes mais elevados de ensino; 03 - 
responder pelas Informa~6es educacionais nos sisternas de inforrna~go do MEC e 
do FNDE; 

REQUISITOS: Cursos de Pedagogia, Licenciatura plena ou Pos-gradua~zo em ires 
especifica. 

FUNCAO: RESPONSAVEL POR UNIDADE ESCQLAR: 

DESCRTCAO SUMARIA: Executar atividades especificas de adrninistraqio, 
supewisEio, inspe@o e orientaeo educacional na Unidade Escolar. 

DESCRICAO DETALHADA: 0 1 - supervisionar o processio ensino-aprendizagern, 
estabelecendo normas, orientando a execueo e avaliando os resultados escolares 
na Unidade Escolar; 02 - detectar as desarticulaqBes no ensina, acorridos na 
Unidade Escolar, apresentando alternativas de solufles; 03 - assessorar 
pedagogicamente as atividades de matricula, transferencia e demais atos referentes 
a vida escular do a'luno; 04 - articular situa~6es de integra~go entre escola, farnillia e 
cornunidade; 05 - fortalecer a gestgo participativa dos sewidores da Unidade 
escolar, favorecendo a inten~go de gestgo democratica; 06 - estirnular as atividades 
da escola, respeitando e incentivando iniciativa dos educadores, identificadas corn a 
politica educacional do municipio: 07 - exercer vigilsncia contima no sentido de 
gamntir aos alunos o numero de horas e dias letivos e a oferta de ensino de 
qualidade; 08 - coordenar a elabora@o do projeto politico pedagbico da esoola, 
tendo como ponto de partida a realidade local; 09 - orientar o professor na 
identificago de cornportamentes divergentes dos alunos, levantando e selecionando 
em conjunto, altemativas de solu@o a serem adotadas; 

REQUISITOS - Curso de Pedagogia ou Licenciatura plena. 

Professor l 

Atribui~Bes: Planejar, organizar e rninistrar aulas no Ensino Fundamental do 1" ao 4" 
ans, participar de elabora~zo de curriculos e escolhas de livros didaticos a serern 
adotados, manter a disciplina na sala de aula; orientar 0s alunos em atividades 
culturais e de pesquisas pedagbgicas, bem como, cooperar corn os s e r v i ~ s  de 
administraflo, planejamento, inspqio, orienta~go e supenris%o escolar exercida 
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por especialista, efetuando a avaliaflo dos alunos; participar da eIabora~Zio, 
execu@o e avalia@o do plano integrado da escola, do projeto pedag6gico e do 
regimento escolar. Executar outras atividades afins, a ct-iterio da chefia imediafa, 
atendendo as Leis especificas do rnagisterio 

Professor ll 

Atribui~bes: Planejar, organizar e ministrar aulas dentro de sua habilita@o no ensino 
basico, supletivo e ensino mi.dio; participar da elabora@o de curriculos e escolhas 
de livros didaticos a serern adotados; manter a disciplina na sala de aula; aplicar 
testes ou provas para verificafla e aproveitarnento de alunos; exercer a 
coordena~ao de curses e supervisgo escolar; orientar os alunos em atividades 
cviturais e de pesquisa; elaborar pesquisas pedagogicas; palrticipas de bancas 
examinadoras para sele@o de docente. Executar ouiras atividades compativeis corn 
as atribui~aes do cargo. 
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