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LEI Nº 035/2012 DE 09 DE MAIO DE 2012. 

 

 

    

“DISPOE SOBRE O PLANO CARGOS, CARREIRA E 

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

     

 

O Prefeito Municipal de Prainha, Estado do Pará, Faço saber que a Câmara Municipal 

aprovou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 

 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Fica instituído o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais 

da Educação Pública do Município de Prainha, considerando o que determina a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei 

Federal nº 11.494/2007, a Lei Federal 11.738/2008, a Constituição Federal (Art. 07, 23, 

30, 206, 208, 211, 212 e Art. 60 do Ato das disposições Constitucionais Transitórias), 

EC – 53/2006, Resolução 09/2009 do Conselho Nacional de Educação e Regime 

Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Prainha, que visa: 

I - Garantir a manutenção, o desenvolvimento do ensino e a valorização dos 

Profissionais da educação pública municipal; 

II - Estabelecer diretrizes para os cargos, carreira e remuneração dos Profissionais da 

educação do município de Prainha; 

III – Valorizar e profissionalizar o profissional através da participação em programas de 

formação, capacitação e aperfeiçoamento profissional; 
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IV – Viabilizar a integração dos interesses dos Profissionais da Educação e do Sistema 

de Ensino Municipal; 

V – Assegurar o estabelecimento de remuneração condigna com a formação 

profissional; 

VI - Assegurar a progressão e ascensão na carreira obedecida à qualificação 

crescente, a formação continuada e a dedicação ao serviço público educacional, 

através de promoção de nível e de classe; 

VII – Incentivar a livre organização da categoria, como forma de valorização dos 

profissionais da educação e estímulo ao magistério participativo; 

VIII – Melhoria da qualidade do ensino; 

Art. 2º - Para cumprimento desta Lei, entende-se por: 

I – Sistema de ensino – o conjunto de entidades e órgãos que integram a administração 

da educação infantil e ensino fundamental das escolas da rede pública mantidas pelo 

Poder Público Municipal e da iniciativa privada; 

II – Localidade – o distrito ou comunidade definido na divisão administrativa do 

Município; 

III – Turno - período correspondente a cada uma das divisões do horário diário do 

funcionamento da escola; 

IV – Turma – o conjunto de alunos sob a regência de um ou mais professores; 

V – Cargo - o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto 

de atribuições com estipêndio específico, denominação própria, número certo, 

remuneração correspondente pelo poder público, nos termos da lei; 

VI – Função Pública – o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades 

designadas a um profissional público, cuja extinção dar-se-á quando vagar; 

VII – Carreira - o conjunto de níveis e classes que definem a evolução funcional e 

remuneratória dos Profissionais da educação; 

VIII – Categoria Funcional – o conjunto de carreiras agrupadas pela natureza das 

atividades e pelo grau de conhecimento exigível para o seu desempenho; 

IX – Evolução Funcional - o crescimento do profissional na carreira, através de 

procedimentos de progressão. 

X – Faixa salarial – o agrupamento de referências de cada classe do cargo e que indica 

todo o progresso salarial que o Profissional poderá ter na classe; 
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XI – Referência – o nível de vencimento integrante da faixa salarial fixada para a classe 

semelhante do cargo e atribuída ao profissional em decorrência de seu progresso 

salarial; 

XII- Nível – É o símbolo alfabético indicativo do valor do vencimento base fixado para a 

classe, que representa o acréscimo funcional do servidor no plano e/ou na carreira; 

XIII- Classe- É o conjunto de cargos de mesma natureza funcional, mesma 

escolaridade e/ou titulação e de mesmo grau de responsabilidade; 

XIV – Interstício Avaliatório – o período durante o qual o profissional é acompanhado e 

avaliado para verificação do mérito; 

XV – Jornada de Trabalho – o espaço de tempo durante o qual o profissional deverá 

prestar serviço ou permanecer à disposição do serviço público; 

XVI- Quadro de Pessoal da Educação- é a posição ordenada de todos os grupos 

ocupacionais e categoria funcional identificado como necessário ao desenvolvimento 

da educação pública municipal. 

XVII – Hora Pedagógica – É o tempo reservado ao docente, cumprindo na escola ou 

fora dela, para estudo e planejamento, destinado à avaliação do trabalho didático e a 

socialização de experiências pedagógicas em atividades de formação continuada, 

reunião, articulação com a comunidade e outras atividades estabelecidas no projeto 

político pedagógico.  

XVIII – Vencimento-base - a retribuição pecuniária mensal e invariável devida aos 

Profissionais da Educação, correspondente ao padrão do cargo fixado em Lei. 

XIX – Remuneração – o vencimento somado às vantagens pecuniárias de cada cargo e 

função. 

XX – Enquadramento - a passagem e transformação do cargo definidos na Lei 

municipal nº. 008/97 para o cargo atual, respeitadas as exigências dos Artigos 10, 12, e 

90. 

XXI – Licença Especial – é a licença concedida ao Profissional da Educação a cada 05 

(cinco) anos de trabalho efetivo, correspondente a três meses de licença com 

remuneração do cargo efetivo. 

XXII- Profissionais da educação - são aqueles que desempenham as atividades de 

docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, 
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inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais exercidas no âmbito das 

unidades escolares da educação básica no órgão central de ensino. 

TÍTULO II 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E 

MODALIDADES DE ENSINO. 

Art. 3º - A Educação infantil e Ensino Fundamental têm por finalidade desenvolver o 

educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania, fornecendo-lhe meios para progredir nos estudos posteriores conforme 

prescreve a Lei 9.394/96. 

Art. 4º - Para efeito desta Lei entende-se por:   

I – Educação Infantil – primeira etapa da Educação Básica que tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até (06) anos de idade em seus aspectos físicos, 

psicológico, intelectual e social, com atendimento em Creches, Escolas e Centros de 

Educação Infantil complementando a ação da família e da comunidade, conforme 

prescreve a Lei 9.394/96 em seu Art. 29, e Resolução nº 02/2009 do Conselho 

Nacional de Educação. 

II – Ensino Fundamental – segunda etapa da Educação Básica que tem como 

finalidade a formação básica do cidadão durante o período de 09 (nove) anos, 

distribuído em anos regulares de 1º ao 9º e na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos de 1ª a 4ª etapa, conforme prescreve a LDBEN (9.394/96). 

Art. 5º - Entende-se por Educação Especial àquela destinada à inclusão dos alunos 

Portadores de Necessidades Educativas Especiais – PNEE’s, devendo essa ser 

ofertada, preferencialmente, na rede regular de ensino, conforme prescreve a LDBEN. 

§1º - A oferta de Educação Especial terá início na faixa etária de (06) anos de idade, 

durante a educação infantil, ampliando-a ao Ensino Fundamental. 

§2º - O atendimento educacional será feito em classes, escolas e demais unidades de 

ensino ou serviços especializados sempre que, em função das condições específicas 

dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino escolar. 

Art. 6º - A Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental na idade própria. 

TÍTULO III 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 



 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL 
 

Rua Barão do Rio Branco, 55 – Centro – fone: (93) 3534-1266 – CEP: 68130-000 – Prainha – Pará – E-mail: pmprainha@gmail.com. 
 

 

    5 

 

Art. 7º - A formação de profissionais da Educação de modo a atender os objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino terá como fundamentos:  

I - A associação entre teorias e práticas inclusive mediante a capacitação em serviço; 

II - Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e 

outras atividades. 

Art. 8º - A formação de docentes para atuar na Educação Infantil e séries/anos iniciais 

do Ensino Fundamental será de Licenciatura Plena em Pedagogia, ofertada por 

universidades ou institutos superiores de educação, devidamente reconhecidas pelo 

Ministério da Educação. 

Parágrafo Único – Será admitida como formação mínima para o exercício do 

magistério na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental formação 

de Nível Médio na modalidade curso Normal, até que a lei regulamente a matéria, 

resguardados aqueles que já foram admitidos com este nível de escolaridade, até a 

publicação desta Lei.  

Art. 9º- A formação de docentes para atuar nas disciplinas específicas das séries/anos 

finais do ensino fundamental, será de nível superior em cursos de graduação em 

licenciatura plena, ofertados em universidades ou institutos superiores de educação, 

devidamente reconhecidos pelo MEC. 

Parágrafo Único - Para atuar na área da psicopedagogia, o profissional terá como 

formação a graduação em pedagogia ou em psicologia, ambos com especialização em 

psicopedagogia. 

TÍTULO IV 

DA ESTRUTURA DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E  

ENSINO FUNDAMENTAL 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO 

SEÇÃO I 

DOS CARGOS 

Art.10º - A carreira dos Profissionais em educação pública municipal é integrada pelos 

cargos de provimento efetivo de professor, pedagogo. 
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Parágrafo Único: Os Profissionais em educação exercerão função do magistério 

conforme prescreve o Art. 67, § 2º da Lei nº 9.394/96, em consonância com os § 5º do 

Art. 40 e no § 8º do Art. 201 da Constituição Federal de 1988. 

Art. 11 – Para efeito do disposto no parágrafo único do Art. 10 desta Lei, são 

consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em 

educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 

estabelecimento de Educação Básica em seus diversos níveis e modalidades, 

incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de 

coordenação, assessoramento e suporte pedagógico. 

Parágrafo Único – Suporte pedagógico corresponde às atividades de inspeção, 

orientação, supervisão, planejamento de escolas, pré-escolas ou creches municipais ou 

órgão central de ensino. 

Art. 12 – São funções do cargo de Pedagogo: 

I – suporte pedagógico em escola ou órgão central de educação; 

II – outras autorizadas em lei especial e admitidas por normativos expedidos pelo 

Ministério da Educação. 

Art. 13 – A estrutura da carreira dos profissionais em Educação é composta de cargos 

do Quadro Permanente. 

SEÇÃO II 

DO QUADRO PERMANENTE 

Art. 14 - O quadro permanente é composto pelos cargos de Professor, Pedagogo. 

A admissão desses profissionais será feita mediante concurso de provas ou provas e 

títulos, e estruturado segundo o nível de formação, sendo exigida para o ingresso a 

seguinte habilitação:  

I - Professor Docente: 

a) Nível I - Para o exercício da docência na educação infantil e series/anos iniciais do 

ensino fundamental é exigida habilitação de magistério e/ou pedagogia. 

b) Nível II - Para o exercício da docência nas series/anos finais do ensino fundamental 

é exigida habilitação específica, obtida em nível superior, em curso de graduação em 

licenciatura plena. 

Parágrafo Único – O professor nível médio na modalidade normal, terá prazo de cinco 

anos a partir da vigência desta Lei para obter graduação superior na área de atuação. 
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Art. 15 – O cargo de Pedagogo terá para admissão Licenciatura Plena em Pedagogia e 

ingresso na forma estabelecida no caput do Art. 14 desta Lei. 

SEÇÃO III 

FUNÇÃO DE DIREÇÃO E VICE–DIREÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES  

Art. 16 - As funções que correspondem às atividades de direção e vice-direção de 

unidades de ensino serão de livre nomeação e exoneração, providas preferencialmente 

por Profissionais ocupantes de cargos efetivos da educação, licenciados plenos. 

TITULO V 

DO INGRESSO, READAPTAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO DOS  

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

CAPITULO I 

DO INGRESSO 

Art. 17 - A investidura para o preenchimento de vagas dos cargos público da educação 

municipal, constante no anexo I e II desta Lei, dependerá de prévia aprovação em 

concurso público de provas e títulos. 

Art. 18 - Compete a Secretaria Municipal de Administração em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Educação submeter ao Executivo Municipal proposta para 

promover a realização de concursos públicos para provimento dos cargos, com número 

real de vagas da Educação. 

Parágrafo único - Os concursos de que trata este artigo serão realizados sempre que 

os cargos vagos atingirem um percentual de até 15% (quinze) por cento. 

CAPÍTULO II 

DA READAPTAÇÃO 

Art. 19 - A readaptação do profissional pertencente aos cargos da educação efetivar-

se-á em atividade compatível com o seu nível de escolaridade e as limitações que 

tenha sofrido em sua capacidade física e mental, verificada em inspeção médica, 

podendo ser a pedido ou ex-offício. 

§1º - A readaptação não acarretará diminuição ou aumento da remuneração. 

§2º - É direito de o profissional renovar o pedido de readaptação, exceto quando se 

tratar de incapacidade definitiva para o serviço público, quando será aposentado por 

invalidez.   
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Art. 20 - O professor impossibilitado para o exercício da docência, consideradas as 

especificidades de sua limitação, poderá ser lotado provisoriamente em atividade 

compatível com seu nível de escolaridade tais como: 

I - Coordenação Pedagógica, planejamento, execução e avaliação das atividades 

escolares; 

II - o processo de integração escola-comunidade. 

Parágrafo Único: os demais profissionais temporariamente impossibilitados para o 

exercício de suas funções também serão readaptados para novas funções, sem 

prejuízo de sua remuneração. 

Art. 21 - O profissional da educação temporariamente impossibilitado para o exercício 

de suas funções será submetido à inspeção médica a cada 06 (seis) meses a contar da 

data do laudo médico que concluiu pela readaptação, até o período de dois anos. 

§1º - Não existindo a qualquer tempo a causa determinante da readaptação 

comprovada por laudo médico expedido por profissionais credenciados pelo Sistema 

Municipal de Saúde, o profissional retornará às atividades anteriores. 

§2º - Na hipótese de persistir o motivo determinante da readaptação pelo período de 

dois (02) anos a contar da data do laudo médico que opinou pela readaptação, esta 

será considerada de caráter definitivo. 

Art. 22 - Formalizada a readaptação mediante ato interno administrativo, o profissional 

da educação será submetido a acompanhamento, avaliação e orientações técnicas 

voltadas para as atividades que passará a desenvolver. 

Art. 23 – Não será permitido ao profissional da educação desenvolver atividades 

inerentes, fora do âmbito da Secretaria Municipal de Educação, enquanto permanecer 

na condição de readaptado. 

CAPÍTULO III 

DA MOVIMENTAÇÃO 

Art. 24 - A movimentação dos Profissionais da Educação será efetivada mediante 

lotação, remoção, cedência e substituição. 

SEÇÃO I 

DA LOTAÇÃO 



 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL 
 

Rua Barão do Rio Branco, 55 – Centro – fone: (93) 3534-1266 – CEP: 68130-000 – Prainha – Pará – E-mail: pmprainha@gmail.com. 
 

 

    9 

 

Art. 25 - Lotação é o preenchimento de vagas pelos Profissionais em Educação nas 

unidades escolares ou órgão central do sistema de ensino, formalizada através de 

portaria expedida pelo órgão central de ensino.  

Art. 26 - A lotação dos integrantes do grupo dos Profissionais da Educação será feita 

da seguinte forma: 

I – o professor, em unidades escolares ou órgão central do sistema municipal de 

ensino; 

II – O pedagogo, em unidades escolares ou órgão central do sistema municipal de 

ensino; 

Art. 27 - Além das atribuições previstas nesse plano, os professores poderão exercer 

atividades correlatas com as de magistério, ficando-lhes vedado o afastamento para 

exercício de atividades essencialmente burocráticas. Para efeito desta lei considerar-

se-á atividade correlatas ao magistério:  

I – em processo de avaliação, adaptação ou recuperação de alunos de aproveitamento 

insuficiente, de acordo com sua habilitação; 

II – o processo de integração escola-comunidade. 

Art. 28 - O Profissional do magistério ocupante de dois (02) cargos de professor será 

lotado observando o limite máximo de 200 (duzentas) horas mensais. 

SEÇÃO II 

DA REMOÇÃO 

Art. 29 - A remoção é a movimentação do Profissional estável da Educação, de uma 

para outra unidade escolar ou órgão central do sistema de ensino da Educação e 

proceder-se-á apenas no período de recesso escolar, excetuando-se a remoção por 

permuta ou necessidade do profissional. 

Parágrafo Único - A remoção ocorre sempre por ato do titular da Secretaria Municipal 

de Educação. 

Art. 30 - A remoção será feita: 

I – a pedido; 

II – ex-offcio. 

Parágrafo único - A remoção a pedido e a ex-officio ocorrerá somente mediante 

motivo justificado e fundamentado da autoridade competente ou do requerente. 
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Art. 31 - A remoção a pedido só poderá ser concedida uma única vez no decorrer do 

ano letivo. 

§1º - A remoção fica condicionada a existência da vaga nas unidades escolares ou no 

órgão central e efetivar-se-á após o planejamento do ano letivo, desde que não incorra 

em carência para a unidade cedente. 

§2º - A remoção por permuta, a requerimento de ambos os profissionais interessados, 

poderá ocorrer a qualquer tempo, desde que haja interesse das partes interessadas e 

anuência da Administração. 

Art. 32 - O Profissional só poderá iniciar suas atividades na unidade escolar ou órgão 

central para onde fora removido, munido de ato do titular da Secretaria Municipal de 

Educação. 

SEÇÃO III 

DA CEDÊNCIA 

Art. 33 - Os profissionais ocupantes dos cargos previstos nesse plano não podem 

servir fora do âmbito da educação, salvo para o desempenho de cargo de provimento 

em comissão de nível de direção e assessoramento superior, sem ônus para Secretaria 

Municipal de Educação. 

Art. 34 - O profissional da Educação readaptado não poderá ser cedido a qualquer 

órgão da administração direta ou indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, com ou sem ônus para o Município. 

Seção IV 

DA SUBSTITUIÇÃO 

Art. 35 - O profissional da educação em regência de classe será substituído a título de 

hora-aula substituição, em seus afastamentos e impedimentos legais. 

Art. 36 - O substituto será recrutado dentre o pessoal da educação lotado na mesma 

unidade ou na falta deste ao da unidade mais próxima. 

Art. 37 - A substituição será remunerada mediante hora-aula até que cesse o 

afastamento ou impedimento do titular do cargo ou função. 

Art. 38 - O substituto além da remuneração que tiver percebendo, fará jus ao valor 

correspondente ao acréscimo da carga horária decorrente da hora-aula substituição, 

obedecendo ao que preconizam os fixa Arts. 43 e 44 desta Lei. 
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Art. 39 - Enquanto estiver o professor substituto percebendo hora-aula, sobre este 

incidirão todas as vantagens a que faz jus, em razão de seu cargo efetivo. 

TÍTULO VI 

DOS DEVERES, DIREITOS E VANTAGENS. 

CAPÍTULO I 

DA JORNADA DE TRABALHO 

Art. 40 – A jornada de trabalho do (a) professor (a) na função docente, nas unidades 

escolares será fixada em regime de 20 (vinte), ou 40 (quarenta) horas semanais, de 

acordo com o interesse da Administração Pública e do profissional, obedecendo ao 

limite mínimo de 1/3 (um terço) de hora atividade correspondente a sua jornada de 

trabalho. 

Art. 41 – A jornada de trabalho do (a) pedagogo (a) será de 30 horas semanais. 

Art. 42 - Entende-se por hora-aula a duração do período no horário escolar, o tempo 

reservado à regência de classe, com ação efetiva do aluno e do professor desenvolvido 

em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo ensino-aprendizagem, 

que deverá corresponder, no mínimo a 800 horas letivas anuais e 200 dias letivos para 

as séries e no mínimo de 1000 horas letivos letivas anuais e 200 dias letivos para o 

ensino fundamental de nove anos até que este seja implantado em sua totalidade.  

§1º - Entende-se por hora atividade o percentual total da carga horária que o professor 

disponibilizará para: 

I - Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II - Elaboração do Plano de Curso; 

III - Plano de aula; 

IV - Avaliação, correção de trabalhos e provas; 

V - Visita domiciliar;  

VI - Reunião Pedagógica; 

VII - Atendimento a família do educando; 

VIII - Acompanhamento ao educando; 

IX - Pesquisas e aperfeiçoamento profissional; 

X - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 
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§2º - A carga horária reservada para hora – atividade será destinada exclusivamente 

em regência de classe e cumprida preferencialmente na escola.  

Art. 43 - A inclusão dos docentes nas respectivas jornadas de trabalho far-se-á em 

consonância com a disponibilidade de carga horária do componente curricular que lhe 

é próprio. 

Parágrafo Único – As hipóteses de extração da carga horária máxima do professor 

para atender as excepcionalidades da rede municipal de educação serão dispostas em 

portaria de lotação. 

Art. 44 - Fica estabelecida em 200 (duzentas) horas mensais a carga horária máxima 

do professor em regência de classe. 

Art. 45 - Para efeito de jornada e remuneração da carreira de professor considerar-se-á 

cada mês constituído de 05 (cinco) semanas. 

CAPÍTULO II 

DAS FÉRIAS  

Art. 46 - O profissional docente da educação, a cada 12 (doze) meses de exercício, 

adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias remuneradas com pelo 

menos 1/3 (um terço) a mais na remuneração, que coincidirão obrigatoriamente 30 dias 

no mês de julho e 15 e dias no período do recesso, de acordo com o calendário 

escolar. 

Art. 47 - As férias somente serão interrompidas por motivo de calamidade pública, 

comoção interna, convocação para júri popular, serviço militar ou eleitoral. 

CAPITULO III 

DO DIREITO AO APRIMORAMENTO PROFISSIONAL 

Art. 48 - Fica assegurado a todos os profissionais da educação o direito a qualificação 

e aprimoramento profissional, relacionado diretamente com o exercício de seu mister.  

Art. 49 – O afastamento para qualificação e aprimoramento profissional dos 

profissionais da educação, por iniciativa própria, fica condicionado à prévia autorização 

da chefia imediata, a contrapartida do período ausente será feita mediante a 

compensação de horas. 

Parágrafo único - Para compensação de horas, o profissional deve apresentar uma 

proposta de compensação de horas para o chefe imediato que determinará em comum 

acordo, o horário a ser compensado.  A compensação prevista no caput deste artigo 



 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL 
 

Rua Barão do Rio Branco, 55 – Centro – fone: (93) 3534-1266 – CEP: 68130-000 – Prainha – Pará – E-mail: pmprainha@gmail.com. 
 

 

    13 

 

ocorrerá no período imediatamente após a cessação das atividades de aprimoramento, 

em proposta de horário consensual entre o profissional e a sua chefia imediata. 

CAPITULO IV 

DAS LICENÇAS 

SEÇÃO I 

DA LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL 

Art. 50 - Os profissionais da Educação terão licença remunerada para fins de 

aprimoramento profissional com base na Lei 9.394/96, art. 67 – II, com remuneração 

integral de seu cargo. 

Art. 51 - Entende-se por aprimoramento profissional as Licenças concedidas para 

participar de: 

I – cursos de capacitação, graduação, especialização, congressos, conferências, 

simpósios ou eventos similares na área da educação; 

II – cursos de graduação e especialização ofertados em regime intervalar na área da 

educação; 

III – cursos de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado no Brasil ou exterior, 

reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

§1º - Quando os cursos de graduação e pós-graduação, forem ofertados pelo 

município, ficam garantidos as vagas aos profissionais em educação do quadro efetivo 

do município. 

§2º- O profissional contemplado com o curso ofertado pelo Município cumprir por igual 

período do curso atividades funcionais no Município. Quando isso não ocorrer, fica o 

mesmo obrigado pelo ressarcimento aos cofres públicos dos valores recebidos no 

período correspondente ao curso, devidamente atualizados. 

Art. 52 - Quando o afastamento para aprimoramento em cursos de capacitação ou em 

nível de graduação e especialização, em processo intervalar, comprometer o 

calendário letivo das escolas, a administração pública garantirá profissional da mesma 

unidade ou da unidade mais próxima para suprir a ausência do titular, de modo que 

não haja comprometimento do calendário letivo e nem prejuízo de remuneração para o 

profissional afastado. 
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§1º - Não será concedida licença ao profissional para cursar graduação e 

especialização em regime regular quando esta licença exigir o afastamento integral do 

trabalho. 

§2º - Ao profissional que for concedida licença para aprimoramento em nível de pós-

graduação, não será concedida outra licença em período inferior a 2 (dois) anos após a 

derradeira licença, salvo em condições de excepcionalidade, devidamente justificada 

pela autoridade administrativa. 

Art. 53 - O período de afastamento do profissional para cursos de Mestrado ou 

Doutorado será de: 

I – 02 (dois) anos para o curso de Mestrado; 

II – 04 (quatro) anos para o curso de Doutorado; 

Parágrafo único - O afastamento a que se refere este Artigo poderá ser prorrogado 

por mais 06 (seis) meses, quando justificada a necessidade de finalização do trabalho 

acadêmico (Dissertação ou Tese). 

Art. 54 - É obrigatório ao profissional afastado para cursos de Mestrado ou Doutorado 

cumprir por igual período do afastamento atividades funcionais no Município. Quando 

isso não ocorrer, fica o mesmo obrigado pelo ressarcimento aos cofres públicos, 

através de contrato firmado no ato da licença, dos valores recebidos no período 

correspondente ao afastamento.  

Parágrafo Único - O profissional ficará responsável, no decorrer do curso a que se 

refere o caput, a realizar atividades educacionais, dentro do órgão central ou nas 

unidades de ensino do município, para dar ampla publicidade ao seu trabalho. 

Art. 55 - É vedada a Licença para cursar Mestrado ou Doutorado a profissionais 

temporários ou que estejam em período probatório. 

Art. 56 - No caso de licença para aprimoramento que não exceder o prazo de até 15 

(quinze) dias, o requerimento deverá ser protocolado na unidade de ensino em que o 

trabalhador estiver lotado. 

Art. 57 - O prazo mínimo após o protocolo para deferimento ou não do requerimento de 

licença para aprimoramento será de: 

I – 30 (trinta) dias para Graduação e Especialização; 

II – 30 (trinta) dias para Mestrado e Doutorado. 
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Parágrafo Único – O período para aprimoramento fica estabelecido de acordo com a 

politica de formação em curso intervalar e o período excedente será compensado de 

acordo com o planejamento da unidade escolar.  

Art. 58 - O profissional quando afastado para cursar mestrado ou doutorado perceberá 

remuneração equivalente à carga horária a média dos últimos 12 (doze) meses, não 

excedendo o limite de carga horária estabelecido nesta Lei. 

Art. 59 - Quando se tratar do afastamento de profissionais ocupantes de cargo 

comissionado ou função gratificada, o mesmo deverá solicitar exoneração 

permanecendo com a carga horária referente ao seu cargo efetivo. 

Art. 60 - Não fará jus à licença para aprimoramento profissional, com ônus para o 

FUNDEB, ou quaisquer outras receitas do município o profissional que estiver em:  

I - Licença sem vencimento; 

II - Cedido para outras secretarias. 

SEÇÃO II 

 MANDATO CLASSISTA 

Art. 61 - É assegurado aos dirigentes do sindicato dos trabalhadores em educação 

pública do Pará, subsede de Prainha o direito à licença para desempenho de mandato 

classista em âmbito municipal. 

§1º - Deverão ser licenciados os profissionais da educação eleitos para o cargo de 

direção ou representação na referida entidade, em número de 02 (dois), sendo estes 

escolhidos entre os membros da coordenação. Os profissionais licenciados perceberão 

sua remuneração de acordo com sua lotação. 

§2º - A licença terá duração igual a do mandato. 

§3º - Os profissionais licenciados para mandato sindical poderão ser substituídos, a 

critério de cada entidade de classe. 

SEÇÃO III  

LICENÇA ESPECIAL  

Art. 62 – Será concedida licença prêmio de três meses ao profissional da educação a 

cada 05 (cinco) anos de trabalho efetivo, sem prejuízo da remuneração e outras 

vantagens, conforme dispõe o Estatuto do Servidor Público. 

CAPÍTULO V 

DA APOSENTADORIA 
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Art. 63 - Os profissionais da Educação serão aposentados em consonância com as 

determinações do Regime Geral de Previdência Social, previstos no art. 7º da 

Constituição Federal, Lei nº. 8212/91, Decreto nº. 3.048/98 e demais normas aplicadas. 

CAPITULO VI 

DA ESTRUTURA SALARIAL 

Art. 64 - A estrutura salarial dos profissionais da Educação será definida nesta Lei, 

consoante seus Anexos I, II, III, IV e V. 

Art. 65 - A estrutura salarial é representada no sentido horizontal. 

Parágrafo Único – No sentido horizontal estão dispostas as referências salariais 

através das quais é valorizado o tempo de serviço do profissional. 

SEÇÃO I 

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

Art. 66 - Os vencimentos dos profissionais em educação serão definidos 

proporcionalmente à jornada de trabalho por eles ocupada e o nível em que se 

encontrar, na forma dos anexos desta Lei. 

§1º - Para o cargo de professor de 100 horas em todos os níveis: 

I – Nível I vencimento base R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mais 10% de pó 

de giz/vapor químico, 20% de hora atividade, 20% de gratificação de magistério. 

§2º - Ao profissional nível I, que ingressou no serviço público com a habilitação em 

Magistério e que posteriormente concluiu a Licenciatura Plena, fica-lhe assegurado à 

gratificação de valorização de 50% (cinquenta por cento), e sua implementação se dará 

de forma gradativa com aumento de 10% a cada ano, até o limite de 50% (cinquenta 

por cento).   

I – Nível II – vencimento base R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), 10% de pó de 

giz/vapor químico de pincel, 20% de hora atividade, 20% de gratificação de magistério 

e 50% de nível superior. 

§3º - Os profissionais da educação que ingressaram no serviço público municipal 

através do concurso 001/2009, onde a exigência para o ingresso de nível I era 

habilitação em magistério e/ou licenciatura plena em pedagogia farão jus a gratificação 

de 50% de nível superior. 

Art. 67 – O vencimento base do Pedagogo R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos) mais 

50% de nível superior. 
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Art. 68 - A data base dos profissionais da Educação será o dia primeiro de fevereiro de 

cada ano, quando os salários serão revisados e/ou corrigidos pelo índice de correção 

do custo aluno/ano. 

Art. 69 - Remuneração é o vencimento base acrescido das demais vantagens 

atribuídas ao profissional da educação pelo exercício do cargo público. 

Parágrafo Único – As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de 

caráter eventual não integram a remuneração. 

Art. 70 – A remuneração de diretor e vice-diretor obedecerá ao quantitativo de alunos 

matriculados na unidade de ensino no ano letivo em curso, conforme Anexo I desta Lei. 

SEÇÃO II  

DAS VANTAGENS 

Art. 71 - Além do vencimento, o profissional da educação poderá perceber as 

seguintes vantagens: 

I – gratificações; 

II – adicionais; 

III – abonos. 

Parágrafo Único – Excetuando os casos expressamente previstos nesta Lei, o 

profissional da educação não poderá perceber a qualquer título ou forma de pagamento 

nenhuma outra vantagem financeira. 

SUBSEÇÃO I 

DAS GRATIFICAÇÕES 

Art. 72 - O profissional da Educação fará jus às seguintes gratificações: 

I – Gratificação de magistério; 

II - de exposição ao pó de giz e vapor químico de pincéis; 

III – de titularidade; 

IV – hora atividade. 

V – nível superior.    

Art. 73 - O profissional da Educação Básica com efetivo exercício de magistério fará 

jus a gratificação de 20% (vinte por cento). 

Art. 74 - O profissional da carreira de professor da Educação Básica exposto a pó de 

giz e vapor químico de pincel fará jus a uma gratificação de 10% (dez por cento) sobre 

o seu vencimento. 
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Art. 75 - O profissional da carreira de professor da Educação Básica fará jus a 20% 

(vinte por cento) de hora-atividade sobre o seu vencimento base. 

Art. 76 - O profissional da carreira de professor da Educação Básica cujo cargo exija 

formação de nível superior fará jus a uma gratificação de 50% (cinquenta por cento) 

sobre o seu vencimento base. 

Art. 77 - O adicional por tempo de serviço será concedido, a cada 03 (três) anos de 

trabalho ininterrupto, pago na ordem de 3% (três por cento) sobre o vencimento base. 

Art. 78 - A gratificação de titularidade será de 10% (dez por cento) sobre o vencimento 

base para especialista com 360 horas, 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base 

para o mestre, 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base para doutorado 

devidamente reconhecido pelo MEC/CAPES. 

Parágrafo Único – As gratificações de que trata este artigo não são cumulativas. 

SUBSEÇÃO II 

DOS ADICIONAIS 

Art. 79 - Os Profissionais da Educação fazem jus ao adicional de tempo de serviço 

previsto no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Prainha. 

SEÇÃO III 

DO ABONO SALARIAL 

Art. 80 - O Executivo Municipal pagará ao final de cada exercício financeiro abano 

salarial com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental – FUNDEF ou Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB 

(Lei 9.394/96, EC 53 e Lei 11.494/2007) aos servidores em efetivo exercício na 

educação pública municipal, desde que haja disponibilidade financeira específica, do 

referido fundo. 

TITULO VII 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

Art. 81 - Progressão é a elevação funcional de classe dos profissionais efetivos da 

Educação, dentro de seu respectivo cargo, obedecidos os critérios de tempo de serviço 

e merecimento. 

Parágrafo Único - A progressão dar-se-á através de elevação horizontal. 

Art. 82 - Através de ato do Chefe do Poder Executivo Municipal será constituída uma 

Comissão Paritária Permanente, entre Sindicato da categoria e governo Municipal, 
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destinada a acompanhar a avaliação dos profissionais da educação que houverem 

cumprido o período intersticial a fim de promover a progressão funcional horizontal, 

bem como para resolver os casos não previstos nesta Lei. 

Parágrafo Único – Para efeitos de composição da comissão paritária permanente, 

somente se admite a indicação de trabalhadores efetivos. 

Art. 83 - Não obterá a progressão horizontal o integrante do Grupo dos Profissionais da 

Educação que estiver em estágio probatório ou em afastamento cujo período não seja 

considerado de efetivo exercício. 

TÍTULO VIII 

DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL 

CAPITULO I 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 

Art. 84 - A progressão horizontal pelo critério de merecimento dar-se-á a cada 03 (três) 

anos, com a passagem dos profissionais da educação, de uma das classes para outra 

imediatamente subsequente, desde que atendidos os seguintes critérios: 

I – não somar, no interstício de (03) três anos, três ou mais penalidades de advertência; 

II – não sofrer, no interstício de (03) três anos, pena de suspensão disciplinar; 

III – não completar, no interstício de (03) três anos, mais de cinco faltas injustificadas 

consecutivas ou mais de dez faltas injustificadas intercaladas, ao serviço; 

§1º - As faltas justificadas ou abonadas não contarão para o critério de avaliação de 

desempenho.  

§2º - Os níveis serão escalonados em classes que vão de A, para o inicio da faixa 

salarial, até J, para final da faixa salarial do respectivo nível. 

Art. 85 - Será considerada como critério para a progressão funcional a avaliação de 

desempenho do profissional, atentando-se aos seguintes parâmetros: assiduidade, 

pontualidade e habilidade para tomar iniciativa quando exigido pelo serviço público. 

Parágrafo Único - A avaliação de desempenho, será feita pelo chefe imediato e o 

avaliando. 

Art. 86 - Suspendem a contagem do tempo de exercício do cargo ou função para fins 

de progressão: 

I – as licenças e afastamentos quando gozados sem direito à remuneração; 

II – as hipóteses determinadas em Lei. 
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Art. 87 - A avaliação permitirá um acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o 

vencimento base, conforme os Anexos II desta Lei.  

TÍTULO IX 

DA IMPLANTAÇÃO  

Art. 88 - Na implantação desta Lei serão previamente analisados: 

I – a situação funcional de cada profissional; 

II – a correlação das atribuições do cargo ocupado com o correspondente na nova 

sistemática desta Lei; 

III - o preenchimento dos requisitos exigidos para o cargo; 

IV – as reais necessidades de recursos humanos nas diversas unidades de ensino; 

V – os recursos orçamentários disponíveis. 

Art. 89 - Para a implantação do Quadro Permanente deste plano serão considerados 

apenas os cargos cujos ocupantes sejam: 

I - profissionais nomeados mediante aprovação em concurso público; 

II - profissionais ocupantes de cargos de provimento efetivo, nos termos do Art. 19 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

Art. 90 - A implantação será processada pelas Secretarias Municipais de 

Administração e de Educação, mediante Comissão paritária composta de 03 (três) 

membros do sindicato dos Profissionais da Educação e três (03) do Poder Executivo 

Municipal.    

§1º - dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Lei, 

serão providenciados todos os atos a serem regulamentados pelo Chefe do Poder 

Executivo, necessários à execução do processo de implantação. 

§2º - O processo de implantação deverá iniciar 30 (trinta) dias a partir da publicação 

dos atos regulamentares referenciados no parágrafo anterior e encerrar-se-á no prazo 

máximo de 30 (trinta) para todos os cargos. 

§3º - A nova situação funcional dos profissionais somente produzirá efeitos a partir da 

data da publicação do respectivo ato.  

Art. 91 - Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação do ato 

que estabeleça a nova situação funcional, poderá o profissional que julgar ter sido seu 

enquadramento feito em desacordo com as normas desta Lei, peticionar ao Secretário 

Municipal de Educação, através de requerimento devidamente fundamentado. 



 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL 
 

Rua Barão do Rio Branco, 55 – Centro – fone: (93) 3534-1266 – CEP: 68130-000 – Prainha – Pará – E-mail: pmprainha@gmail.com. 
 

 

    21 

 

Art. 92 - Da decisão do Secretário Municipal de Educação, caberá recurso 

administrativo a ser interposto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da 

ciência do resultado pelo requerente. 

Art. 93 - Os enquadramentos feitos em desacordo com as normas estabelecidas neste 

Plano e nos editados pelo Poder Executivo serão revistos de ofício pela Administração 

quando constatada qualquer irregularidade. 

Art. 94 – Os profissionais do Magistério da educação serão enquadrados de acordo 

com o Art. 22, inciso II, da Lei 11.494/2007. 

TÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 95 – O período trabalhado pelo profissional da educação no município de Prainha, 

anterior ao concurso público, será contado para efeito de Adicional por tempo de 

serviço. 

Art. 96 – Em nenhuma hipótese, durante o ano letivo, o profissional terá reduzido a 

remuneração de seu cargo efetivo respeitadas também as vantagens que já constituem 

direitos adquiridos. 

Art. 97 – O regime jurídico dos profissionais abrangidos por este plano será o 

estatutário.  

Art. 98 - A Secretaria Municipal de Educação deverá estabelecer cronograma anual de 

provimento de cargos com a racionalização e a continuidade de suas atividades, 

observadas a disponibilidade financeira do Município. 

Art. 99 - O Poder Executivo baixará os atos regulamentares necessários à execução 

deste plano, dentro do prazo de 30 dias após sanção desta Lei, podendo as 

Secretarias Municipais de Administração e de Educação, expedirem atos e instruções 

necessárias à operacionalização e manutenção do sistema de ensino. 

Art. 100 - Os casos omissos serão objetos de estudos da Secretaria Municipal de 

Educação em conjunto com a comissão Paritária de gestão do Plano. 

Art. 101 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta do 

orçamento do Município, e seus efeitos financeiros passarão a vigorar a partir de sua  

Art. 102 – As vantagens outorgadas ao professor que possuir a escolaridade de 

magistério terão validade de cinco anos, quando obrigatoriamente deverão concluir a 

graduação, e, a partir de então, terão as mesmas vantagens do professor que possui a 
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escolaridade de nível superior. Não obtendo a escolaridade exigida pela lei de 

diretrizes e base da educação nacional, os professores serão enquadrados em quadro 

especial que perdurará até a sua extinção.  

Art. 103 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições 

em contrário, em especial a Lei Municipal nº. 008/97. 

 

 

 

___________________________ 
Sergio da Graça Amaral Pingarilho 

Prefeito Municipal de Prainha 
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ANEXO I  
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E TIPOLOGIA DAS ESCOLAS 

 
TIPOLOGIA DA ESCOLA FUNÇÃO - CÓDIGO VENCIMENTO BASE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 

  
GRANDE PORTE ACIMA DE 

1001 ALUNOS 

DIRETOR – PMP – DAS 1 R$ 2.000,00 50% 

VICE- DIRETOR – PMP – DAS 2 R$ 1.200,00 50% 

SECRETÁRIO – PMP – DAS - 3 R$ 1.300,00 50% 

    

 
MÉDIO PORTE DE 501 A 1000  

ALUNOS 

DIRETOR – PMP – DAS 1.1 R$ 1.500,00 50% 

VICE- DIRETOR – PMP – DAS 2.1 R$ 1.000,00 50% 

SECRETÁRIO – PMP – DAS – 3.1 R$ 1.100,00 50% 

    

 
PEQUENO PORTE DE 251 A 500 

ALUNOS 

DIRETOR – PMP – DAS 1.2 R$ 1.200,00 50% 

SECRETÁRIO – PMP – DAS – 3.2 R$ 1.000,00 50% 

    

 
CRECHE DE 100 A 250 

DIRETOR – PMP – DAS 1.2 R$ 1.000,00 50% 

SECRETÁRIO – PMP – DAS – 3.3 R$ 900,00 50% 
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ANEXO II 
DO QUADRO TRANSITÓRIO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 

PROGREÇÃO HORIZONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARGO 
 

 
 

NÍVEL 

 
CARGA 
HORÁRIA 

 
 
VENC. BASE 

CLASSES 

A B C D E F G H I J 

VB+2% (A+2%) (B+2%) (C+2%) (D+2%) (E+2%) (F+2%) (G+2%) (H+2%) (I+2%) 

 
 
PROFESSOR 

N1 - 
Magistério 

100 h R$ 750,00           

200 h R$ 1.500,00           

N2 – Lic. 
Plena 

100 h R$ 750,00           

200 h R$ 1.500,00           
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ANEXO III 
DAS GRATIFICAÇÕES 

 
 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 

 
 

CARGO 
 

 
 

NÍVEL 

 
CARGA 

HORÁRIA 

 
 

VENC. BASE 

GRATIFICAÇÕES 

 
PÓ DE 

GIZ/VAPOR 
QUÍMICO 

 
HORA 

ATIVIDADE 

 
 

MAGISTÉRIO 

 
NÍVEL 

SUPERIOR 

 
PÓS-

GRADUAÇÃO 

 
 

MESTRE 

 
 

DOUTOR 

 
 
PROFESSOR 

 
N1 - 

Magistério 

100 h R$ 750,00 10% 20% 20% 10%    

200 h R$ 1.500,00 10% 20% 20% 10%    

 
N2 – Lic. 

Plena 

100 h R$ 750,00 10% 20% 20% 50% 10% 20% 30% 

200 h R$ 1.500,00 10% 20% 20% 50% 10% 20% 30% 



 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL 
 

Rua Barão do Rio Branco, 55 – Centro – fone: (93) 3534-1266 – CEP: 68130-000 – Prainha – Pará – E-mail: pmprainha@gmail.com. 
 

  26 

 

 

ANEXO IV 
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E SUPORTE PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARGO 

 
FUNÇÃO - CÓDIGO 

 
VENCIMENTO BASE 

 
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 

DIRETOR DE ENSINO SUPORTE TECNICO CENTRAL – PMP – DAS - 1 R$ 1.500,00 50% 

 
 

  

PEDAGOGO 

SUPERVISÃO NAS UNIDADES ESCOLARES 
R$ 1.400,00 50% 

 
  

ORIENTAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES 
R$ 1.400,00 50% 

 
  

SUPORTE TECNICO CENTRAL 
R$ 1.400,00 50% 

 
 

  

COORDENADOR DE REGIÃO 
INSPENÇÃO NAS U. E – PMP – DAS 1 

R$ 1.400,00 50% 

SECRETÁRIO GERAL 
ASSESSORAMENTO SUPERIOR 

R$ 2.000,00 50% 
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 ANEXO V 
QUADRO DO GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

CARGOS EFETIVOS 
 
 

CARREIRA CARGO EFETIVO NECESSITA TOTAL 

 
PROFESSOR 

NIVEL I 318 190 508 

NÍVEL II 53 26 79 

     

 
 

PEDAGOGO 

SUPERVISOR UNIDADES ESCOLARES 04 
 
 

09 

 
 

18 SUPERVISOR UNIDADES ESCOLARES 03 

SUPORTE TECNICO CENTRAL 02 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


