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Institui 0 Plano de Carreira e Remunera';3o
do Pessoal do Magisterio Publico Municipal
e da outras providencias que menciona.

PREFEITO DO MUNICiPIO DE AREAL:
FA<;O SABER QUE A cAMARA MUNICIPAL DECRETA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI:

Art. 10 - Fica instituido 0 Plano de Carreira e Remunera9ao
do Pessoal do Magisterio Publico do Municipio de Areal, em cumprimento
dispositivos constitucionais e legisla9ao correlata vigentes.

Paragrafo

10

Paragrafo

20

aos

0 Regime Juridico do Pessoal do
Magisterio e 0 Estatutario, sendo aplicada subsidiariamente, a Lei Municipal n.o 076,
de 16 de mar90 de 1995, relativamente aos direitos e deveres, bem como ao regime
disciplinar.
0 presente Plano de Carreira e
Remunerac;ao tern por objetivo a valoriza9ao do Magisterio Publico Municipal, como
condic;ao ba.sica para a melhoria da qualidade do ensino, bem como, criar condic;oes
de estimulo a permanencia do professor na sala de aula.

,

Art.

r -0

Quadro de Pessoal do Magisterio, organizado
em carreiras, e constituido das categorias funcionais de Orientador Educacional,
Orientador Pedag6gico e Professor, compostas de Grupos, Classes e Referencias
Salariais.

Art. 3 0 quadro a que se ref ere 0 artigo anterior sera
constituido de Quadro Permanente - Parte I, integrado de cargos de provimento
efetivo e, Parte II, integrado de cargos de provimento em comissao, e ainda, Quadro
Especial Suplementar, destinado a extin9ao.
0

-

Paragrafo

Unico - 0 Quadro Especial Suplementar e

constituido de cargos de provimento efetivo e sera integrado pelos professores que
nao possuirem habilitac;ao exigida ou aqueles que optarem por carga horaria menor,
diferente da estabelecida nesta Lei para cada Grupo.
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Art. 4° - 0 Pessoal de Apoio necessario a manutenc;ao da
Secretaria Municipal de Educac;ao e Cultura e das unidades escolares e a
complementac;ao das atividades de ensino, integrarao 0 Quadro Geral do Servidores
Publicos do Municipio.

Art. 5° - A Carreira do Magisterio e privativa dos membros
do Magisterio Publico Municipal, assim definida na forma da lei, constituindo
func;5es de magisterio as de docencia, as diretivas, as de orientac;ao e as de chefia.
Paragrafo 1° - Func;5es de docencia saD as relacionadas
especificamente com a regencia de classe, e saD privativas da categoria funcional de
Professor.
Paragrafo 2° - Func;5es diretivas saD aquelas destinadas a
fomecer suporte pedag6gico direto as atividades de ensino e a oferecer diretrizes
tecnicas e administrativas aos estabelecimentos de ensino, sendo exercidas nas
pr6prias unidades escolares ou no ambito da Secretaria Municipal de Educac;ao e
Cultura e saD privativas das categorias funcionais de Professor e de Orientadores
Educacional e Pedag6gico.
Paragrafo 3° - Func;5es de chefia saD aquelas, remuneradas
e de caniter temponirio, destinadas a fomecer diretrizes, orientac;ao e exercer 0
controle da execuc;ao de natureza tecnico-administrativo-pedag6gica
e voltadas para a
direc;ao e assistencia intermediaria dos 6rgaos que constituem a estrutura da
Secretaria Municipal de Educac;ao e Cultura.
~

Paragrafo 4° - Func;5es de orientac;ao
destinadas a orientar e supervisionar 0 sistema de ensino das redes
estadual municipalizada em suas diretrizes basicas, com responsabilidade
atendimento aos preceitos legais vigentes, do ponto de vista pedag6gico,
e administrativo.

saD aquelas
municipal e
de avaliar 0
educacional

Art. 6° - Toda Unidade Escolar tera, no minimo um(a)
Diretor(a) e um(a) Secretario(a), indicados pelo Secretario(a) Municipal de Educac;ao
e Cultura e nomeados pelo Chefe do Executivo, dentre aqueles que preencherem os
requisitos legais exigidos.
Paragrafo 1° - As Unidades Escolares com mais de 400
(quatrocentos) alunos terao 02 (dois) Diretores( as) Adjuntos( as) e as com mais de 250
(duzentos e cinquenta) ate 400 (quatrocentos) alunos, terao 01 (um) Diretor(a)
Adjunto(a), remunerados de acordo com 0 paragrafo Unico do artigo 25 desta Lei.
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Panigrafo r - As Unidades Escolares com ate 50
(cinquenta) alunos nao terao Secretarios(as), sendo tais fulll;oes acumuladas pela
propria direr;ao.

Art. 7° - 0 ingresso na carreira do magisterio publico
municipal depende de aprovar;ao em concurso publico de provas ou de provas e
titulos.
Art. 8° - A realizar;ao de concurso publico para 0
magisterio publico municipal dependera da necessidade de pessoal determinada pela
politica educacional estabelecida pelo Conselho Municipal de Educar;ao.
Panigrafo 1° - Os concursos publicos destinam-se a
lotar;ao do pessoal aprovado em unidades de ensino definidas e, no prazo de validade
previsto no respectivo edital serao convocados com prioridade sobre eventuais novos
concursados.
Panigrafo 2° - Serao admitidas outras formas de processo
seletivo publico, em caso de provimento temporario para atender situar;ao de
excepcional interesse publico, de acordo com 0 Art. 37, IX da Constituir;ao da
Republica, conforme dispuser a Lei.
Art. 9° - A nomear;ao em carater efetivo, somente ocorreni
em vaga existente no Quadro Permanente, com rigorosa obediencia da ordem de
classificar;ao,observados os requisitos de habilitar;ao exigidos.

--=:

Paragrafo Unico - A primeira investidura, dar-se-a sempre
na primeira referencia salarial da classe inicial a que pertencer 0 grupo para 0 qual 0
qual tiver 0 professor prestado concurso.

Art. 10 - A categoria funcional de Professor Docente
sera composta de dois Grupos assim distinguidos:
I - Prof:
r Docente I, formado pelo conjunto de
..... erio na educar;ao infantil e nas
onstituindo as Classes A, B, C, D, E.
r Docente II, formado pelo conjunto de
o magisterio, nas quatro ultimas series do
·tuindo as Classes C, D, E.
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Panigrafo
recreadora, integrani

0

TInieo - A atual categoria

funcional

de

Grupo Professor Docente I.

Art. 11 - As Categorias Funeionais de Orientador
Edueaeional e Pedag6gieo constituem urn Grupo, formado pelo conjunto de
profissionais habilitados para 0 exercicio do magisterio em sua plenitude, e ainda,
com encargos de planejamento pedag6gico, apoio ao professor e acompanhamento da
melhoria da qualidade do ensino, constituindo as Classes D, E.
Art. 12 - Para concorrer as classes a que se referem os
artigos anteriores, e necessario a seguinte qualifica<;ao minima:
I - Classe A - professores com qualifica<;ao de 2° grau
completo, com habilita<;ao para 0 magisterio.
II - Classe B - professores com qualifica<;ao de 2° grau
completo, com habilita<;ao para 0 magisterio, acrescido de Estudos Adicionais.
ill - Classe C - professores com qualifica<;ao de myel
superior, obtido em curso de Gradua<;ao de Licenciatura Curta.
IV - Classe D - professores com qualifica<;ao de nivel
superior, obtido em Curso de Gradua<;ao de Licenciatura Plena ou Forma<;ao Superior
com complementa<;ao.
V - Cia sse E - professores com qualifica<;ao de p6sgradua<;ao "lato sensu" (especializa<;ao) ou "stricto sensu" (Mestrado ou Doutorado ).
Art. 13 - A habilita<;ao exigida no artigo anterior e
considerada como minima para cada categoria ou classe, podendo a maior suprir a
menor.
Art. 14 - As Classes sao constituidas de referencias
salariais, dispostas nurna escala de I a 10 (urn a dez), vinculadas ao tempo de servi<;o
na carreira no magisterio, observada a tabela constante do Anexo Unico desta Lei
(Distribui<;ao de referencias salariais por classe).
Paragrafo TInieo - 0 ingresso na carreira do magisterio
publico municipal, ocorrera sempre na referencia salarial inicial da classe
correspondente a habilita<;ao exigida, observados os requisitos legais de aprova<;ao em
concurso.

Art. 15 - 0 desenvolvimento na carreira do
ocorrera mediante Progressao, Prom~o e Ascensio.
Art. 16 - Progr
-0 e a passagem
0
nidor de uma
referencia salaria! para outra, dentr~
me:smLa
observaldo 0 empo de servi<;o
exigido.
Pariignafo
pn::~~LO. 0 f\idor sera
res~:m:a C1laS5c,a:atellIJ,jm,:aIlrleIUJe. acordo com
e Areal observada
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Art. 17 - Promo~ao e a passagem do servidor, de uma
classe para
outra, dentro do mesmo grupo, com base no grau de forma9ao
profissional, observada a habilita9ao exigida, dentre os profissionais que atingirem 0
Indice de produtividade adequado.
Paragrafo 10 - 0 Indice de produtividade adequado sera
apurado pelo Conselho Municipal de Educa9ao, bi-anualmente, sempre no mes de
mar90, observando-se 0 preenchimento dos seguintes requisitos, nesta ordem:
I - Pontualidade;
II - Assiduidade:
ill - Cursos de aperfei90amento que totalize urn minimo
IV - Prova de conhecimentos

gerais e especificos com

media minima de 7 (sete);
Paragrafo 20 - 0 servidor que no periodo considerado
tiver gozado qualquer tipo licen9a, exceto por doen9a, premio, gestante ou
patemidade, nao podera ser promovido, ainda de preencha algum dos requisitos
citados no paragrafo anterior.
Art. 18 - Ascensao e a passagem do servidor de urn grupo
para outro, com base no grau de habilita9ao exigida, mediante aprova9ao em concurso
publico de provas ou de provas e titulos.

Art. 19 - Fica instituido 0 regime de hora-aula ou horaatividade para definir a jomada de trabalho dos membros do magisterio publico
municipal, assim estabelecida:
I - Professor Docente I - 22 horas-aula, acrescida de 5:30
horas-atividade, totalizando 27:30 horas semanais.
II - Professor Docente II - 16 horas-aula, acrescida de 4
horas-atividade, totalizando 20 horas semanais.
ill - Orientador Pedagogico e Orientador Educacional
- 16 horas-atividade semanais.
Paragrafo Unico - Podem ser incluidas como atividades,
as de carater pedag6gico, as destinadas a pro~o
e pn~pa:rayao do trabalho
didMico, a colabora9ao com a administra¢o da escola e
pedagogicas e ao aperfei«oamento profissional
Art. 20 - _-\ '0
otis ionais do
magisterio publico municipal
'\ ern de 25
-0 das aulas
(vinte e cinco homs S1""~marullS.
cia unidade
~
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Art. 21 - A jomada de trabalho do professor docente
podeni ser ampliada para 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educayao e Cultura, desde que, com
anuencia do professor e acrescimo da remunerayao proporcionalmente ao aumento da
jomada.
Paragrafo Unico - A ampliayao da jomada de trabalho
respeitani sempre a proporcionalidade de 25% (vinte e cinco por cento) de horasatividade, vedada a docencia integral para duas turmas de pre-escola e nas series
iniciais do ensino fundamental.
Art. 22 - E facultado aos professores atualmente com
carga hora.ria inferior a estabelecida no artigo 19, optarem por permanecerem com a
mesma jomada, integrando neste caso 0 Quadro Especial Suplementar.

Art. 23 - A remunerayao do pessoal do magisterio publico
do Municipio de Areal contempla niveis de qualificayao, tomando-se como parametro
o custo-aluno anual, excluidas as vantagens de carater pessoal.
Paragrafo Unico - Na composiyao da remunera<;ao dos
professores, sera dada prioridade ao vencimento base, com redu<;ao das vantagens
.
. .
pessoalS ou emergenCIaIS.
Art. 24 - 0 vencimento base sera fixado de acordo com a
Tabela constante do Anexo Unico desta Lei, observando-se os grupos, classes e
referencias salariais de cada categoria funcional.
Art. 25 - Alem do vencimento base, sera concedido aos
membros do magisterio publico, as seguintes gratifica<;oes, adicionais e licen<;as:
I - Pelo exercicio da funyao de Diretor(a), Diretor(a)
Adjunto(a) ou Chefia, conforme disposto no paragrafo unico deste artigo e nos Cargos
de Dire<;ao e Assistencia Intermediaria constantes do Quadro Permanente, Parte II,
conforme 0 caso;
II-Pelo exercicio da funyao de Secretario
Escolares, conforme disposto no paragrafo Unico deste artigo'
ill - Adicional por tempo de seni 0:
IV - Adicional de ferias co
remunera<;ao que fizer jus no momenta da cOnCt:S~1O
~- Gratifi
Lei Municipal n.o 076, de 160
~

apas cada
s-..~UlIITeS da

Lei
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Panigrafo

Unico - As gratifica<;oes de Diretor(a),

Diretor(a) Adjunto(a) e Secretario(a) de escolas sao fixados de acordo com os
seguintes criterios e valores:
I - Diretor(a) de Escola com mais de 251 (duzentos e
cinquenta e urn) alunos, R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);
II -Diretor(a) de Escola com 101 (cento e urn) ate 250
(duzentos e cinquenta) alunos, R$ 180,00 (cento e oitenta reais);
ill -Diretor(a) de Escola com ate 100 (cern) alunos, R$
120,00 (cento e vinte reais);
IV - Diretor(a) Adjunto(a) de Escola com mais de 251
(duzentos e cinquenta e urn) alunos, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);
V - Secretario(a) de Escola com mais de 251 (duzentos e
cinquenta e urn) alunos, R$ 160,00 (cento e sessenta reais);
VI - Secretario(a) de Escola com 101 (cento e urn) ate 250
(duzentos e cinquenta) alunos, R$ 120,00 (cento e vinte reais);
VII - Secretario(a) de Escola com 51 (cinquenta e urn) a
100 (cern) alunos, R$ 80,00 (oitenta reais);

Art. 26 - Os atuais membros do Magisterio Publico do
Municipio de Areal, serao enquadrados nos grupos, classes e referencias salariais do
Quadro Permanente ou do Quadro Especial Suplementar, observados os requisitos
legais de habilita<;ao, a legalidade da designa<;ao e 0 tempo de servi<;o.
Panigrafo Unico - Os membros do magisterio integrantes
do Quadro Especial Suplementar, permanecerao estaveis na posi<;ao em forem
enquadrados, ate a extin<;ao do respectivo cargo, nao podendo desenvolver na
carreIra.
Art. 27 - Para os fins do enquadramento previsto no artigo
anterior 0 professor devera comprovar ser possuidor da habilita<;ao exigida, atraves da
apresenta<;ao do diploma registrado na forma da legisla<;ao vigente, ou certidao de
conclusao do curso expedida por Institui<;ao de ensino oficial ou particular
credenciada.
Art. 28 - 0 provimento dos cargos de Orientador
oya¢o, par parte do
Pedag6gico e Orientador Educacional esta condicionado a co
candidato, de experiencia minima de _ (dois I ano_
e classe, alem da
habilita<;ao especifica exigida para a c-arega .
Art. _9 - P
e dire<;ao e de
e Educayao e
escol
lTIlIill' n:a de 2 (dois)
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Art. 30 - A experiencia em regencia de classe exigida nos
artigos 28 e 29, nao se aplica aos professores que ja se encontram no desempenho das
fun<;oes a que eles se referem.
Art. 31 - Nao sera permitido desvio de fun<;ao no
magisierio publico municipal, ressalvada a transferencia do servidor no ambito da
propria Secretaria de Educa<;ao e Cultura.

Art. 32 - A cessao de membros do magisterio, mesmo que
para outros orgaos do Municipio, far-se-a sem onus para Secretaria Municipal de
Educa<;ao e Cultura e com expressa autoriza<;ao do Chefe do Executivo.
Art. 33 - Os membros do magisterio poderao se afastar
para freqiientar programas de capacita<;ao e melhoria profissional, promovidos pela
Secretaria Municipal de Educa<;ao e Cultura, sem prejuizo do vencimento.
Paragrafo Unico - Os afastamentos serao autorizados
previamente pelo(a) Secretario(a) Municipal de Educa<;ao e Cultura, levando-se em
conta 0 nao prejuizo para 0 periodo letivo.
Art. 34 - A categorias funcionais de professor e de
Orientador gozarao ferias anuais, de acordo com os periodos de recesso estabelecido
no calendario escolar, sem prejuizo do adicional a que se ref ere 0 inciso IV do artigo
25 desta Lei.
Art. 35 - Os salarios dos docentes do ensino fundamental,
fixados de acordo com a Emenda Constitucional n.o 14/96 e com a Lei Federal n.o
9.394/96, constituira referencia para a remunera<;ao dos professores da educa<;ao
infantil e da educa<;ao de jovens de adultos.
Art. 36 - Aplica-se ao magisterio publico municipal, as
disposi<;oes do Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Areal, Lei n.O076,
de 16 de mar<;o de 1995, no que couber, prevalecendo a interpreta<;ao desta Lei em
caso duvida.
Art. 37 - Fica aprovado 0 Quadro Permanente de Pessoal
do Magisterio do Municipio de Areal, constituido dos Cargos constantes do Anexo II
desta Lei.
Art. 38 - 0 Chefe do Poder Exec yo
os atos necessarios a regulamenta<;ao desta Lei.
Art. 39 - Os membro
decorrencia de carga horaria ou habilita prazo maximo de 60 (sessenta) dias
Art.
Social do
Magisterio, me .
~ Iunicipio,
conforme
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Art. 41 - As despesas decorrentes da execuyao desta Lei

corredio a conta das dotayoes pr6prias consignadas no oryamento vigente,
especialmente do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorizayao
do Magisterio.
Art. 42 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicayao, produzindo efeitos a partir de lOde janeiro de 1998, revogadas as Leis n°
033, de 22/10/93 e 066, de 17/10/94 e demais disposiyoes em contnirio.
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PLANO DE CARREIRA E REMUNERACAo DO PESSOAL DO MAGISTERIO
PUBLICO DO MUNICiPIO DE AREAL

ANEXO UNICO

GRUPO
PROFESSOR DOCENTE I

CLASSE
A
B
C

D
E

(FLS.

01)

REFERENCIASALARIAL
la6
2a7

3a8
4a9
5 a 10
3a8
4a9
5 a 10
4a9
5 a 10

QUADRO DE CONCORRENCIA E ESCOLARIDADE

r

Classe A - Professor com habilitay3.o em curso de Formay3.o de Professores de 03 ou 04
anos.
Classe B - Professor com habilitay3.o em curso de Formay3.o de Professores acrescida de
estudos adicionais.
Classe C - Professor com habilitay3.o em curso de Licenciatura de curta duray3.o em
curso relacionado diretamente com 0 ensino.
Classe D - Professor com habilitay3.o em Curso de Licenciatura Plena ou:
Formay3.o superior em area correspondente e c.om Ie e
an nos termos da
legislay3.o vigente, para a docencia em ar
especruC<1.S
'Ties finais do
ensino fundamental;
CIa sse E - Professor com habilitayao e
acrescida de curso
de P6s-Graduayao, re1ac;Loruldo
com duray3.o
minima de "60 0 -

ESTADO
os

PREFEITURA

~."

~ •...-~
•

....

-

DO RIO DE JA."E.( 0

GABINETE
"

.

~

MUNICIPAL DE AREAL

DO PREFEITO

GOVER NO SOCIAL

PLANO DE CARREIRA E REMUNERACAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO
PUBLICO DO MUNICiPIO DE AREAL

ANEXO UNICO

QUANDO DE DISTRIBUICAO
TEMPO DE SERVI<;O
(EMANOS)
de 0 a 5 anos
de 5 a 10 anos
de 10 a 15 anos
de 15 a 20 anos
de 20 a 25 anos
mais de 25 anos

(FLS.

DE REFERENCIAS

A
1
2
3
4
5
6

CATEGORIAFUNCIONAL
Professor Docente I
Professor Docente II
Orientador Pedag6gico

DAi
1
2
3
4
5

02)

SALARIAIS POR CLASSE
CLASSES
B
C
D
2
3
4
3
4
5
4
5
6
5
6
7
6
7
8
8
7
9

E
5
6

7
8
9
10

QUANTIDADEDECARGOS

96
08
03

PARTE II - DIRECAO E ASSISTENCIA

INTERMEDIARIA

DENOMINACAO
Chefe de Departamento
Chefe de Divisao
Chefe de Seyao
Encarregado de Serviyo
Auxiliar Geral

QUANTIDADE DE CARGOS
05
05
0-

o
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PLANO DE CARREIRA E REMUNERACAo DO PESSOAL DO MAGISTERIO
PUBLICO DO MUNICiPIO DE AREAL

ANEXO UNICO

REFERENCIASALARIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DAi

1
2
3
4
5

(FLS. 03)

SALARIO BASE
R$ 270,00
R$ 297,00
R$ 327,00
R$ 360,00
R$ 396,00
R$ 435,00
R$ 480,00
R$ 527,00
R$ 579,00
R$ 637,00
VALOR
R$ 160,00
R$ 112,00
R$ 78,00
R$ 55,00
R$ 38,00

