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                       Lei Complementar n.º 006/2009 
                    De 30 de Dezembro de 2009 
 

 
Estabelece o Plano de Empregos, Carreira e Salários do 
Magistério Público do Município de Cesário Lange, Estado 
de São Paulo e dá outras providências. 

 
 

 
O Prefeito do Município de Cesário Lange, Estado de São 

Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:   
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1.º - Esta Lei Complementar estrutura e organiza o 

Magistério Público, na esfera do Município de Cesário Lange e dispõe sobre o seu Plano de 
Empregos, Carreira e Salários, nos termos do inciso V, do artigo 206 da Constituição Federal, 
c/c o artigo 251, da Constituição Estadual e Leis Federais n.ºs 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 e 11.494, de 20 de junho de 2007 e Resolução CNE/CP nº 02, de 19 de fevereiro de 
2009, do Conselho Nacional de Educação. 

 
Art. 2.º - Para efeitos deste Plano de Empregos, Carreiras e 

Remuneração, integram o Quadro do Magistério Público de Cesário Lange, Estado de São 
Paulo, os profissionais que exercem atividades de docência nas  unidades escolares municipais 
de ensino e os especialistas em educação que desenvolvem as atribuições de planejamento, 
coordenação, orientação educacional, administração e supervisão e direção municipal da 
Educação. 

 
Parágrafo único O regime jurídico dos profissionais do 

magistério municipal é o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a contribuição social 
é para o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). 

Art. 3.º - As atividades referidas no artigo 2.º serão exercidas 
com base nos princípios estabelecidos no artigo 3.º da Lei Federal n.º 9.394/96, tendo em vista 
as diretrizes que o ensino deve ser ministrado, visando: 



 
I - a formação de cidadãos portadores de consciência social, 

crítica solidária e democrática; 
 
II - o respeito ao educando que deve ser considerado agente do 

processo de construção do conhecimento; 
 
III - a incorporação das informações disponíveis do saber 

socialmente acumulado nas experiências culturais do educando; 
 
IV - a gestão escolar como um processo democrático e coletivo 

que conte com a participação dos usuários do serviço e de todos os envolvidos na 
administração do ensino; e 

 
V - a existência do Conselho de Escola como instância de 

deliberação, consulta e articulação do funcionamento da unidade escolar. 
 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA CARREIRA 

 
Art. 4.º - A carreira dos integrantes do Quadro do Magistério 

Público Municipal tem como princípios básicos: 
 
I - a profissionalização, que pressupõe dedicação ao magistério e 

qualificação profissional permanente, com remuneração condigna e condições adequadas de 
trabalho; 

 
II - a valorização do conhecimento, do desempenho, da 

experiência e da qualificação; 
 
III - a promoção, por meio de acréscimo na remuneração; 
 
IV - a melhoria permanente da qualidade sócio-política, 

filosófica e científica da educação. 
 
Art. 5.º -  Para efeitos desta Lei Complementar considera-se: 
 



I - rede municipal de ensino: é o conjunto dos órgãos que, sob 
os princípios legais aplicáveis à Educação, realiza atividades na área educacional e de ensino 
do Município de Cesário Lange; 

 
II - magistério público municipal: é o conjunto de 

profissionais de educação ocupantes de empregos públicos das classes de docentes, de suporte 
pedagógico e administrativo, nomeados em caráter permanente ou temporário; 

 
III – docente: é o ocupante de emprego do magistério nos 

diversos graus de professor, encarregados de ministrar o ensino e a educação do aluno em 
quaisquer atividades, área de estudo ou disciplinas constantes do currículo escolar; 

 
IV - suporte pedagógico e administrativo: é o ocupante de 

emprego que exerce funções de assessoramento, planejamento, programação, supervisão, 
coordenação, acompanhamento, controle e avaliação do ensino nas unidades que compõem a 
rede municipal de ensino; 

 
V - emprego do magistério público municipal: é o conjunto de 

atribuições e responsabilidades conferidas ao profissional do magistério, contratados pelo 
Regime CLT; 

 
VI – classe: é o conjunto de empregos da mesma natureza e de 

igual denominação; 
 
VII - carreira do magistério: é o conjunto de empregos de 

provimento efetivo do Quadro do Magistério, com os mesmos requisitos de habilitação 
escalonados segundo critérios de complexidade e responsabilidades das atribuições para a 
progressão dos servidores que a integram; 

 
VIII - quadro do magistério público municipal: é o conjunto 

de empregos isolados ou de carreira e funções de confiança de docentes e de suporte 
pedagógico e administrativo, privativos da Educação Básica da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura do Município de Cesário Lange; 

 
IX – salário: é a retribuição pecuniária básica, fixada em lei 

para o emprego de magistério e paga mensalmente ao profissional pelo desempenho de suas 
atribuições; 



 
X – remuneração: é a percepção do salário acrescido das 

vantagens pecuniárias a que o profissional do magistério tem direito; 
 
XI - gratificação de função: é o valor pago ao servidor pelo 

exercício de atividades de maior complexidade e adicionais às atribuições e responsabilidades 
de seu emprego efetivo, não se incorporando aos salários e sendo devida enquanto o servidor 
permanecer no exercício da função gratificada (FG);  

 
XII - tabela de salários: é o instrumento de administração 

salarial que contém o conjunto de salários, em valores monetários; 
 
XIII – referência: é o número indicativo da posição do 

emprego no Quadro do Magistério na escala de salário; 
 
XIV – grau: é a letra indicativa do valor progressivo da 

referência; 
 
XV – padrão: é combinação da referência e grau indicativo do 

salário do titular de emprego do magistério. 
 
 
         CAPÍTULO III 

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Art. 6º - Fica instituída, como atividade permanente da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, a qualificação profissional dos servidores efetivos do 
Quadro do Magistério Público de CESÁRIO LANGE. 
 

Art. 7º - A qualificação profissional, para os efeitos desta Lei, 
objetiva a formação continuada dos servidores efetivos e temporários do Quadro do 
Magistério Público Municipal e seu desenvolvimento na carreira, tendo como objetivos:  

 
I - estimular o desenvolvimento funcional, criando condições próprias para o 
aperfeiçoamento constante de seus servidores e a melhoria da Rede Municipal de 
Ensino; 



 
II - possibilitar o aproveitamento da formação e das    experiências anteriores em 
instituições de ensino e em outras atividades; 
 
III - propiciar a associação entre teoria e prática; 
 
IV - criar condições propícias à efetiva qualificação pedagógica de seus 
servidores, através de cursos, seminários, conferências, oficinas de trabalho, 
implementação de projetos e outros instrumentos, para possibilitar a definição de 
novos programas, métodos e estratégias de ensino, adequadas às transformações 
educacionais; 
 
V - integrar os objetivos de cada membro do Quadro do Magistério às finalidades 
da Rede Municipal de Ensino; 
 
VI - criar e desenvolver hábitos e valores adequados ao digno exercício das 
atribuições do Quadro do Magistério; 
 
 
VII - possibilitar a melhoria do desempenho do servidor no exercício de 
atribuições específicas, orientando-o no sentido de obter os resultados esperados 
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
 
VIII -  promover a valorização do profissional da Educação. 

 
Art. 8º - A qualificação profissional, implementada através de 

programas específicos, habilitará o servidor para seu desenvolvimento funcional nas carreiras 
que compõem o Quadro do Magistério Público Municipal e abrangerá as seguintes ações: 
 

I - a formação em grau superior para todos os integrantes do Quadro do 
Magistério; 
 
II - a complementação pedagógica, através de cursos de pós-graduação ou 
especialização, reconhecidos pelo Ministério da Educação, em áreas 
estreitamente ligadas à Educação; 
 



III - o aprimoramento profissional, através de cursos de mestrado ou doutorado, 
reconhecidos pelo Ministério da Educação, em áreas estreitamente ligadas à 
educação; 
 
IV - atualização permanente dos servidores, através de cursos de 
aperfeiçoamento e capacitação. 

 
 

Parágrafo único - Os cursos de mestrado ou doutorado serão 
incentivados desde que devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e em áreas 
estreitamente ligadas à Educação. 
 

Art. 9º- Compete à Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 
 

I- elaborar, anualmente, o Programa de Qualificação Profissional para o Quadro do 
Magistério Público Municipal de CESÁRIO LANGE , identificando as áreas e os 
servidores que necessitam de qualificação profissional e estabelecendo as ações 
prioritárias; 

  
II- adotar no Programa de Qualificação Profissional as medidas necessárias para que 
fiquem asseguradas a todos os servidores do Magistério, iguais oportunidades de 
qualificação; 

 
III- estabelecer no Programa de Qualificação Profissional: 
 

a. as metas destinadas ao aperfeiçoamento do Magistério claramente definidas e 
quantificadas; 

 
b. os programas, ações e áreas de formação ou especialização consideradas 

prioritárias para a melhoria da qualidade do ensino municipal; 
 
c. o quantitativo de vagas ofertadas em cursos e programas patrocinados ou 

incentivados pela Prefeitura Municipal; 
 
d. os critérios para definição dos servidores do magistério que participarão em 

programas de treinamento; 
 



e. a previsão dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários à sua 
execução; 

 
IV- planejar, em articulação com as Secretarias das escolas, a participação dos 

servidores do Quadro do Magistério nos cursos e demais atividades voltadas 
para qualificação profissional, adotando as medidas necessárias para que os 
afastamentos que ocorrerem não causem prejuízo às atividades educacionais; 

 
V- programar as datas de realização das atividades constantes dos programas de 

qualificação, assim como os prazos para que os servidores solicitem 
afastamentos remunerados ou não para a realização de cursos; 

 
VI-  dar ampla divulgação dos cursos que receberão patrocínio ou incentivo da 

Prefeitura Municipal, seu conteúdo programático, datas de realização e locais; 
 

VII- elaborar relatórios sobre as atividades realizadas, indicando a clientela alcançada, 
os resultados obtidos, os custos e as medidas que deverão ser adotadas para o 
constante aprimoramento dos programas de qualificação. 

 
Art. 10 - Programa de Qualificação Profissional será 

obrigatoriamente realizado com ampla divulgação. 
 

Art. 11 - Os cursos de aperfeiçoamento e capacitação profissional, 
que integrarão o Programa de Qualificação Profissional, objetivarão a permanente atualização 
do servidor do magistério, habilitando-o para seu desenvolvimento na carreira. 

 
§ 1° - Os cursos de aperfeiçoamento e capacitação serão realizados 

das seguintes formas: 
  

I -  pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
 
II -  através de contratação de especialistas ou instituições especializadas, 
mediante convênios, observada a legislação pertinente; 
 
III - mediante encaminhamento do servidor à organizações especializadas, 
sediadas, ou não, no Município; 

 



IV - através da realização de programas de diferentes formatos utilizando, 
inclusive, os recursos da educação à distância; 

 
§ 2º - Os resultados obtidos pelos servidores nos cursos de 

aperfeiçoamento e capacitação, organizados ou credenciados pela Prefeitura, serão 
considerados para habilitá-los a seu desenvolvimento na carreira. 
 

Art. 12 - Os resultados obtidos nas avaliações de desempenho dos 
servidores nortearão o planejamento e a definição das novas ações necessárias para seu 
constante desenvolvimento e para assegurar a qualidade do ensino oferecido pela Prefeitura 
Municipal de CESÁRIO LANGE. 
 

Art. 13 - Os servidores em estágio probatório poderão beneficiar-
se de cursos de curta duração, seminários, palestras, oficinas de trabalho e cursos de diversos 
formatos. 
 

Art. 14 - Independentemente dos programas de aperfeiçoamento, a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura deverá realizar reuniões para estudo e discussão 
de assuntos pedagógicos, análise e divulgação de leis, de normas legais e de aspectos técnicos 
referentes à educação e à orientação educacional, propiciando seu cumprimento e execução. 

 
 

Seção I 
DO QUADRO DO MAGISTÉRIO E DOS GRAUS 

 
Art. 15  - Os empregos de provimento efetivo do Quadro de 

Magistério ficam com as denominações estabelecidas na conformidade do Anexo I (A e B) 
parte integrante desta lei complementar observadas as seguintes normas: 
 

I - criados, são aqueles que constam somente na “Situação 
Nova”; 
 
II - mantidos, são aqueles que figuram sem modificações nas 
duas situações; 
 
III - transformados, com as alterações previstas na coluna 
“Situação Nova”, os constantes dos incisos I e II. 



 
Art. 16 - O Quadro do Magistério Público do Município de 

Cesário Lange, privativo da Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
e, compreende os empregos de provimento efetivo e empregos em função de confiança no §1º 
deste artigo, e identificados pela quantidade e denominação, na conformidade do Anexo II (A 
e B), desta Lei Complementar. 

 
§ 1.º -  Os empregos a que se refere o “caput” deste artigo são os 

seguintes: 
 
I - docentes (provimento efetivo): 
 
a) professor de educação infantil - creche; 
b) professor de educação infantil -  pré-escola; 
c) professor adjunto I; 
d) professor de educação básica I; 
e) professor de educação básica II em área específica. 
 
II - suporte pedagógico e administrativo (função de 

confiança): 
 
a) coordenador pedagógico; 
b) vice-diretor de unidade educacional; 
c) diretor de unidade educacional; 

      d)     supervisor de ensino. 
 

 
III – função gratificada: 
 
a) professor de educação básica especial. 
 
§ 2.º - O quadro de lotação numérica dos empregos por unidade 

será fixado em Regulamento. 
 
§ 3º - Poderá ser previsto em regulamento da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura a possibilidade de  o professor infantil (creche) ministrar 



aula de prof. infantil (pré-escola) ou vice versa e o escalonamento dos profissionais da creche 
no período de recesso escolar. 

 
Seção II 

DO CAMPO DE ATUAÇÃO 
 

Art. 17 - Os integrantes do Quadro do Magistério Municipal de 
Cesário Lange atuarão: 

 
I - na área de Docência: 
 
a) professor de educação infantil: na Educação Infantil, nos 

Centros de Educação Infantil (Creches e Pré-Escola);  
 
b) professor adjunto I: na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental nos anos iniciais, regular ou Ensino de Jovens e Adultos (EJA); 
 
c) professor de educação básica I: nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, regular ou Ensino de Jovens e Adultos (EJA); 
 
d) professor de educação básica II nos anos finais, em Área 

Específica. 
 
II - área de suporte pedagógico e administrativo: 
 
a) coordenador pedagógico: atua no suporte técnico 

especializado em desenvolvimento pedagógico do corpo Docente, nas Unidades Educacionais, 
referentes à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e Médio, regular ou Ensino de Jovens e 
Adultos, e na Educação Especial dos estabelecimentos municipais de ensino, elaborando, 
orientando e acompanhando a execução do Projeto Pedagógico; 

 
b) vice-diretor de unidade educacional: integra a equipe de 

administração das unidades escolares no suporte técnico-administrativo, auxiliando o Diretor 
no desempenho de suas funções e substituindo-o nas suas ausências e impedimentos 
temporários; 

 



c) diretor de unidade educacional: atua na coordenação do 
processo de gestão no suporte técnico-administrativo de unidades educacionais de Ensino 
Infantil, Fundamental e Médio; 

 

d)     supervisor de ensino: atua em nível de Diretoria de 
Educação, supervisionando o trabalho administrativo e docente nas escolas  municipais. 

 
 
III - função gratificada: 
 
a) professor de educação básica especial: na Educação 

Infantil, no Ensino Fundamental, regular ou ensino de Jovens e Adultos. 
 
§ 1.º - A Unidade Educacional com menos de 200 (duzentos) 

alunos poderá ser composta por 1 (um) Vice-Diretor. 
 
§ 2.º - A Unidade Educacional composta de 201 (duzentos e um) 

a 500 (quinhentos) alunos poderá ser composta por 1 (um) Diretor, 1 (um) Vice-Diretor, 1 (um) 
Coordenador Pedagógico e 1 (um) Supervisor de Ensino. 

 
§ 3.º - A Unidade Educacional com mais de 500 (quinhentos) 

alunos e que atenda os Ciclos I e II poderá ser composta por 1 (um) Diretor, 1 (um) Vice-
Diretor, 1 (um) Coordenador Pedagógico por modalidade de ensino e 1 (um) Supervisor de 
Ensino. 

 
§ 4.º - As descrições sumárias dos empregos do Quadro do 

Magistério são as constantes dos Anexos IV e V desta Lei Complementar. 
 
 
 
 

Seção III 
DO PROVIMENTO DE EMPREGOS 

 



Art. 18 - Os requisitos para o preenchimento de empregos no 
Magistério Público Municipal devem satisfazer as seguintes exigências mínimas, conforme o 
respectivo grupo de empregos: 
 
 

I - professor de educação infantil: Magistério (grau médio), 
e/ou Normal Superior, Curso Superior de Pedagogia com 
licenciatura plena, com diploma devidamente registrado no MEC 
ou órgão por ele delegado; 

 
II - professor de educação básicas I e II: 
 
a) professor de educação básica I, nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, regular e ensino de Jovens e Adultos: Magistério (grau médio), e/ou 
Normal Superior, Curso Superior de Pedagogia com licenciatura plena, com diploma 
devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado; 

 
b) professor de educação básica II, nos anos finais do 

Ensino Fundamental, nas disciplinas específicas do Ensino Fundamental e Médio: Curso 
Superior com licenciatura plena e habilitação nas áreas específicas, com diploma devidamente 
registrado no MEC ou órgão por ele delegado; 

 
III - professor de educação básica especial: Curso Superior de 
Pedagogia e licenciatura plena com habilitação específica em 
Educação Especial ou especialização em Educação Especial, 
devidamente registrado no MEC ou órgão por ele delegado; 
 
IV - professor adjunto I: no Ensino Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, regular e ensino de Jovens e Adultos: 
Magistério (grau médio), e/ou Normal Superior, Curso Superior 
de Pedagogia com licenciatura plena, com diploma devidamente 
registrado no MEC ou órgão por ele delegado; 
 
V - coordenador pedagógico: licenciatura plena em Pedagogia 
e, no mínimo, 05 (cinco) anos de experiência docente, adquirida 
em grau de ensino na área de atuação em sistema público ou 
privado; 



 
VI - vice-diretor de unidade educacional: licenciatura plena 
em Pedagogia e, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência 
docente, adquirida em qualquer grau de ensino (Infantil, 
Fundamental e Médio) em sistema público ou privado; 
 
VII - diretor de unidade educacional: Licenciatura plena em 
Pedagogia e, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente, 
adquirida em qualquer grau de ensino (Infantil, Fundamental e 
Médio) em sistema público ou privado; 
 
VIII – supervisor de ensino: 
Licenciatura plena em Pedagogia e, no mínimo, 5 (cinco) anos 
de experiência docente, adquirida em qualquer nível de ensino 
(Infantil, Fundamental e Médio) em sistema público ou privado. 
 
 
§ 1.º - Para atender o inciso “I”, a alínea “a” do inciso “II” e IV, 

deste artigo, a formação pode ser a oferecida em grau médio na modalidade Normal 
temporariamente e, progressivamente, em grau superior na área educacional. 

 
§ 2.º - A função de Professor de Educação Básica Especial é 

exercida por Docente do Quadro Permanente, com regras definidas por Decreto do chefe do 
Executivo. 

 
§ 3.º - Ao Docente investido na função de Professor de 

Educação Básica Especial ser-lhe-á atribuída uma gratificação de função (FG) conforme 
dispõe o inciso XI, do artigo 5.º, desta Lei Complementar. 
 

CAPÍTULO IV 
DO INGRESSO E DOS CONCURSOS 

 
 

Seção I 
DO INGRESSO 

 



Art. 19 -  Os empregos no Magistério Municipal serão 
preenchidos mediante admissão em caráter permanente para os empregos da natureza de 
docente, após concurso público de provas e títulos, nos moldes do artigo 67, inciso I, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, nomeados em função de confiança, para os 
ocupantes de suporte pedagógico e administrativo. 

 
§ 1º - A admissão e a nomeação, seja dos Docentes ou de 

Suporte Pedagógico e Administrativo, devem obrigatoriamente obedecer aos requisitos 
respectivos dos empregos, fixados no artigo 18 desta Lei Complementar. 

 
§ 2º - As funções de confiança deverão ser exercidas 

exclusivamente por docentes efetivos da rede municipal de ensino, nomeados por portaria do 
Chefe do Executivo Municipal. 
 
 

Seção II 
DOS CONCURSOS PÚBLICOS 

 
Art. 20 - Os concursos públicos de ingresso serão organizados 

pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
Art. 21 - O prazo de validade para os concursos será de até 2 

(dois) anos, prorrogável uma vez por igual período, a critério da administração municipal, 
devendo a admissão do candidato obedecer à ordem de classificação final regularmente 
publicada. 

 
Art. 22 - Os concursos públicos de provas e títulos reger-se-ão 

por instrumentos especiais publicados em órgão da imprensa, que estabelecerão em edital: 
 

I - a modalidade do concurso; 
 
II - o conteúdo e tipo das provas, com a indicação do conteúdo 
programático; 
 
III - a natureza dos títulos; 
 
IV - o prazo de validade do concurso; 



 
V - os critérios de aprovação e classificação; 
 
VI - as habilitações necessárias e condições para o 
preenchimento dos empregos vagos; 
 
VII - o número de vagas a serem oferecidas para preenchimento; 
 
VIII - lista classificatória durante o prazo de validade do 
concurso. 

 
§ 1.º - Recusando a vaga oferecida, o candidato será eliminado 

da lista classificatória do concurso público. 
 

§ 2.º - O critério de classificação será de provas e títulos, 
correspondendo: 
 

I - provas: valor de 5 (cinco) pontos, sendo considerado 
aprovado o candidato que obtiver acerto igual ou superior a 50% 
(cinqüenta por cento) da prova; 

 
II - títulos: considerar-se-á a somatória dos títulos que não 
poderá ultrapassar o total de 05 (cinco) pontos, obedecendo os 
seguintes critérios; 

 
a) pós-graduação na área educacional, com no mínimo 360 

horas, com valor de 01 (um) ponto, que será somado à nota da prova escrita; 
 

b) curso de graduação, na área educacional, diverso do 
exigido no concurso, com valor de 01 (um) ponto, que será somado à nota da prova escrita; 
 

c) mestrado na área educacional, com valor de 03 (pontos), 
que será somado à nota da prova escrita; 
 

d) doutorado na área educacional, com valor de 05 (cinco), 
que será somado à nota da prova escrita.  
 



§ 3.º - Para critério de classificação no emprego de docente, 
além do § 2.º deste artigo, será considerado 1,5 (um ponto e meio) para quem possuir registro 
(documentado) de, no mínimo 03 (três) anos de experiência como docente. 
 

§ 4.º - Os critérios para desempate deverão contemplar: 
 
I - maior idade, inclusive os abrangidos pela Lei 10.741/2003; 
 
II - tempo de serviço na carreira do magistério público e/ou 
privado; 
 
III - maior número de dependentes. 

 
 

CAPÍTULO V 
SEÇÃO I 

DAS NORMAS PARA ATRIBUIÇÃO DE INGRESSO 
 

Art. 23 - Ao ingressar na Rede Municipal de Ensino, o 
profissional de magistério participará de atribuição oficial, para o ano letivo, observada sua 
classificação no concurso público municipal de provas e títulos. 
 

§ 1.º - Considera-se atribuição oficial aquela que trata de 
atribuição das vagas reais, considerando-se, vagas reais: 
 

I - classes criadas; 
 

II - classes vagas por impedimento dos titulares pelos motivos 
abaixo: 
 
a) aposentadoria; 
  
b) falecimento; 
 
c) demissão. 
 



§ 2.º - A atribuição só poderá ocorrer quando existir vagas reais, 
coordenada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 

§ 3.º - No início de cada ano letivo, o titular da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura deverá atribuir as classes e/ou aulas respeitando a 
classificação dos profissionais do magistério, compatibilizando o horário das classes, os turnos 
de funcionamento e as jornadas de trabalho dos docentes, sempre em obediência à lista de 
classificação geral. 
 

SEÇÃO II 
DA CLASSIFICAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS 

 
Art. 24 - A classificação geral dos Docentes da Rede Municipal 

de Ensino, para fins de atribuição de classes e/ou aulas, será efetivada sempre no início de 
cada ano letivo, após a efetivação das matrículas, da seguinte forma: 
 

I - por titulação no campo educacional, assim determinado: 
 

a) 10 (dez) pontos por aprovação do concurso do qual é titular; 
 
b) 01(um) ponto por aprovação de concurso na área do 

magistério da  rede municipal de ensino de Cesário Lange; 
 
c) habilitação específica de grau superior em curso de 

licenciatura, de graduação plena na área educacional, computando 2,00 (dois) pontos, até o 
limite de 6,00 (seis) pontos; 

 
d) especialização em grau de pós-graduação na área educacional 

(Latu Sensu), ou Curso de Extensão Universitária, com duração mínima de 360 (trezentas e 
sessenta) horas, computando 2,00 (dois) pontos, a cada 5 (cinco) anos; 

 
e) título de mestre, computando 3,00 (três) pontos; 

 
f) título de doutor, computando 5,00 (cinco) pontos; 
 



g) certificados de cursos de capacitação de Docente com 
duração de no mínimo 30 (trinta) horas, específicos do magistério, computando 0,003 (três 
milésimos) de ponto por hora de curso, realizado nos últimos 10 (dez) anos; 

 
h) ao Docente que obtiver certificado com menos carga 

horária, estes serão considerados com a somatória dos cursos até o total de 30 (trinta) horas; 
 
i) para os ministrantes de cursos, serão computados 0,005 

(cinco milésimos) de ponto por hora de curso. 
 

II - por tempo de serviço, computando 0,006 (seis milésimos), 
de ponto por dia completo de trabalho efetivo, na docência até 5 
(cinco) anos, não concomitante, até o dia 30 de junho de cada 
ano; 
 
III - por tempo de serviço prestado na Rede Municipal de 
Ensino de Cesário Lange, 0,003 (três milésimos) de ponto por 
dia completo de trabalho, até o limite de 10 (dez) anos.  

 
IV – por assiduidade no ano letivo, sendo: 

 
a) até 05 (cinco) faltas – 10 (dez) pontos; 
 
b) de 06 (seis) a 07 (sete) faltas – 08 (oito) pontos; 
 
c) de 08 (oito) a 10 (dez) faltas – 06 (seis) pontos; 
 
d) de 11 (onze) a 12 (doze) faltas – 04 (quatro) pontos; 
 
e) de 13 (treze) a 15 (quinze) faltas – 2 (dois) pontos; 
 
f) acima de 15 (quinze) faltas – 0 (zero) ponto. 
 

§ 1º - Os títulos de mestrado e doutorado serão computados 
cumulativamente. 

 



  § 2º - No caso de empate, o critério para desempate será o tempo 
de experiência em atuação no grau escolar para o qual esteja concorrendo. 

 
     Art. 25 - Devido às particularidades, haverá uma lista exclusiva 
para professor de Educação Básica com habilitação em Educação Especial e encaminhada, ao 
término do ano letivo, ao titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 

Seção III 
DA REMOÇÃO 

 
Art. 26 - Toda e qualquer remoção dar-se-á no momento de 

vacância a que se referem os artigos 23 e 24, desta Lei Complementar, seguindo a lista de 
classificação anual.  
 

CAPÍTULO VI 
DA SUBSTITUIÇÃO 

 
  Art. 27 - Observados os requisitos legais, haverá substituição 

durante o impedimento legal e temporário dos integrantes do Quadro do Magistério Público 
Municipal. 

 
§ 1.º - As substituições não poderão exceder ao término do 

correspondente ano letivo. 
 
§ 2.º - A substituição será exercida por profissional que tenha as 

mesmas condições de habilitação exigidas para o exercício da função, salvo para atender 
necessidade de caráter excepcional. 

 
§ 3.º -  O substituto perceberá o mesmo salário do profissional 

substituído, sempre na referência inicial, excluídas suas vantagens pessoais. 
 
§ 4.º - Além das atribuições especificadas no parágrafo anterior, 

compete ainda ao Diretor de Escola a manutenção de um boletim de freqüência para cada 
professor, para fins de pontuação. 
 

 Art. 28 - A substituição temporária de Docente poderá ser 
requerida por professores da Rede Municipal de Ensino, com período disponível, devidamente 



integrado ao Quadro do Magistério Público Municipal, selecionado por uma lista de 
classificação anual. 

 
 

 Art. 29 - As substituições dos empregos de Suporte Pedagógico 
e Administrativo serão exercidas por integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal, 
no ato da ocorrência, da seguinte forma: 

 
I - para Diretor Escolar, assume automaticamente, o Vice-
Diretor da Unidade Escolar, o Coordenador Pedagógico ou o 
Supervisor de Ensino; 

 
II - para Vice-Diretor, assume o Coordenador Pedagógico ou 
um indicado pelo responsável da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, desde que possua a habilitação legal 
necessária; 
 
III – para Coordenador Pedagógico assume o Supervisor de 
Ensino ou um indicado pelo responsável da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, desde que possua a habilitação legal 
necessária; 
 
 
IV - para Supervisor de Ensino, assume um indicado pelo 
responsável da Secretaria de Educação e Cultura ou equivalente, 
desde que possua a habilitação legal necessária. 
 
 
Parágrafo único - Para substituir o Coordenador Pedagógico 

assumirá o Supervisor de Ensino ou um Docente da Rede Municipal de Ensino, respeitada a 
habilitação mencionada no artigo 18 desta Lei Complementar. 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
DA JORNADA DE TRABALHO 

 



Art. 30 - A jornada semanal de trabalho Docente, observado o 
disposto no artigo 63 desta Lei Complementar, é constituida de horas em atividade com 
alunos, horas em trabalho pedagógico (HTP), horas em trabalho pedagógico coletivo (HTPC) 
na unidade educacional e horas em trabalho pedagógico livre (HTPL), compondo as seguintes 
jornadas com as respectivas cargas horárias: 
 
 

I - professor de educação infantil – creche, o docente que  
atua  na Educação Infantil, com crianças de 0 a 3 anos de idade, 
uma jornada de trabalho de 34 (trinta e quatro) horas semanais, 
sendo: 30 (trinta) horas em atividades com alunos, 2 (duas) 
horas em HTPC, na Unidade Escolar e 2 (duas) horas em HTPL; 

 
II - professor de educação infantil - pré-escola, o docente que 
atua na Educação Infantil (de 4 a 5 anos de idade), uma jornada 
de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, sendo: 20 (vinte) horas 
em atividades com alunos e 10 (dez) horas em trabalho 
pedagógico, das quais, 3 (três) horas em HTPC, na Unidade 
Escolar, 5 (cinco) em HTPL, e 2(duas) horas em HTP na 
Unidade Escolar; 

 
III - professor adjunto I: parte fixa correspondente a 22 (vinte 
e duas) horas semanais, sendo 2 (duas) horas em HTPC e parte 
variável correspondente ao número de aulas semanais que venha 
a assumir, em virtude de afastamento ou impedimento 
temporário de Docentes da Rede Municipal de Ensino; 

 
IV - professor de educação básica I, o docente que atua nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental (de 6 a 10 anos de idade), 
34 (trinta e quatro) horas semanais, sendo: 25 (vinte e cinco) 
horas em atividades com alunos e 9 (nove) horas em trabalho 
pedagógico (HTP), sendo: 3 (três) horas em HTPC, na Unidade 
Escolar e 6 (seis) horas em HTPL; 

 
V - professor de educação básica I, o docente que atua na 
Educação de Jovens e Adultos – EJA, nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, 27 (vinte e sete) horas semanais, sendo: 20 



(vinte) horas em atividades com alunos e 7 (sete) horas em 
trabalho pedagógico (HTP), sendo: 2 (duas) horas em HTPC, na 
Unidade Escolar e 5 (cinco) em HTPL; 

 
VI - professor de educação básica II, o docente que atua na 
Educação de Jovens e Adultos – EJA, nos anos finais do Ensino 
Fundamental a carga horária é a mesma do inciso VII deste 
artigo.   

 
VII - professor de educação básica II (em Área Específica) 
atuando no Ensino Fundamental:  
 

Horas com alunos Horas na escola (HTPC) Horas livres (HTPL) 
18 a 22 2 2 
23 a 27 2 3 
28 a 32 3 3 

33 ou mais 3 4 
 
 

VIII - professor de educação básica em Educação Especial a 
carga horária é a mesma da série a que o Docente estiver 
lecionando. 

 
Art. 31  -  As horas de trabalho pedagógico são partes integrantes 

da respectiva jornada de trabalho do professor, tendo por objetivo e função prioritária a 
formação permanente em serviço do Docente da seguinte forma: 
 

I - os Horários de Trabalhos Pedagógicos Livres (HTPL) 
cumpridas em locais de livre escolha para confecção de 
materiais, correção de avaliações, entre outras; 

 
II - os Horários de Trabalhos Pedagógicos Coletivos (HTPC) 
cumpridos nas Unidades Educacionais para desenvolvimento de 
planos de aula, projetos de trabalho, avaliação de trabalho 
escolar, organização da escola, planejamento de atividades em 
comum, planejamento de eventos, discussão sobre alunos, 
elaboração em conjunto de fichas de encaminhamento, grupo de 



estudos e atendimento aos pais e profissionais de apoio 
pedagógico especializado.   

 
Art. 32 -  As Unidades Educacionais deverão, ao início de cada 

período letivo e por ocasião do planejamento escolar, definir e encaminhar à Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura o plano de horas de atividades pedagógicas que será 
desenvolvido com os respectivos professores, mencionando datas e horários dos encontros. 

 
Art. 33 - A jornada de trabalho dos empregos de Suporte 

Pedagógico e Administrativo será de 40 (quarenta) horas semanais. 
 

Art. 34 - A hora de trabalho que compõe a jornada de trabalho 
dos Docentes, será: 

 
I - de 50 (cinqüenta) minutos durante o período diurno; 

 
II - de 45 (quarenta e cinco) minutos durante o período noturno. 
  
Art. 35 - Os Docentes sujeitos às jornadas previstas neste artigo, 

poderão exercer carga suplementar de trabalho. 
 

§ 1º - Entende-se por carga suplementar de trabalho o número de 
horas prestadas pelo Docente, além daquelas fixadas para a jornada de trabalho a que estiver 
sujeito. 

 
§ 2º - O número de horas semanais da carga suplementar de 

trabalho corresponderá à diferença entre o número de horas previstas nas jornadas de trabalho 
a que se refere o artigo 37 desta Lei Complementar até o limite de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
§ 3º - A retribuição pecuniária do titular do emprego, por hora 

prestada a título de carga suplementar de trabalho Docente, corresponderá a 1/125 (um cento e 
vinte e cinco avos) do salário fixado na escala de salários – Classe Docente, de acordo com o 
grau que estiver enquadrado o servidor, acrescido do percentual previsto na Consolidação das 
Lei de Trabalho - CLT. 

 
§ 4º - Para efeito do cálculo de retribuição mensal, o mês será 

considerado como de 5 (cinco) semanas. 



 
§ 5º - A carga suplementar de trabalho Docente cessa com o 

término da licença ou afastamento do titular de emprego, na hipótese de substituição, ou com a 
nova atribuição do ano letivo subseqüente. 
 

§ 6º - A média das horas prestadas mensalmente a título de carga 
suplementar durante o ano letivo, integrarão o cálculo do 13º (décimo terceiro salário) e das 
férias na proporção dos meses em que efetivamente houve a percepção da retribuição 
pecuniária.     
 

Art. 36 - Fica assegurado o intervalo de 15 (quinze) a 20 (vinte) 
minutos entre as aulas reservados ao recreio dos alunos e descanso do Docente. 

 
Art. 37 - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura deverá 

homologar, no início de cada ano letivo, as horas de trabalho pedagógico, inclusive as 
relacionadas com data, local e hora de sua prestação. 

 
Art. 38 - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura poderá, 

excepcionalmente, por meio de ato administrativo, determinar horário e locais especiais para 
funcionamento de curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA, de acordo com as 
necessidades das mesmas. 

 
Art. 39 - No início de cada ano proceder-se-á a escolha e 

atribuição de classes e aulas para o Ensino Infantil, Fundamental e Especial, e no início de 
cada semestre, para a Educação de Jovens e Adultos. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA CONCESSÃO DE PRÊMIO COM RECURSOS DO FUNDEB. 

   Art. 40 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
conceder prêmio e efetuar pagamento aos profissionais integrantes do magistério público 
municipal remunerados com recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, à 
conta dos resíduos apurados dos recursos do referido Fundo, ocorridos durante o exercício 
financeiro, até o montante de 100% (cem por cento) de sua disponibilidade financeira. 



      § 1º - O montante do resíduo a ser concedido em prêmio aos 
profissionais do magistério público municipal será dividido proporcionalmente ao número de 
pontos obtidos pelos profissionais de acordo com os critérios estabelecidos nos artigos 42  e 
43 da presente lei. 

   § 2º - O valor da premiação ficará limitado ao saldo dos 
recursos repassados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, instituído pela Lei Federal nº. 11.424, de 20 de 
junho de 2007. 

                                    § 3º - O saldo a que se refere o § 2º deste artigo, correspondente à 
diferença entre o valor efetivamente pago aos profissionais do magistério e àquele 
correspondente aos 60% (sessenta por cento) da arrecadação do Fundo no decorrer do 
exercício financeiro, expressamente vinculados à Valorização do Magistério será variável, em 
razão da própria natureza do fundo. 

                                        § 4º - Aos integrantes da rede de ensino do Governo do Estado de 
São Paulo disponibilizados no convênio de municipalização do ensino, será assegurada a 
complementação dos recursos recebidos do Estado no ano letivo, caso os valores sejam 
inferiores ao prêmio concedido aos profissionais da rede municipal de ensino, observados os 
mesmos critérios da premiação aos servidores municipais. 

Art. 41 - O prêmio de valorização constitui vantagem pecuniária 
a ser concedida uma única vez no exercício, aos profissionais referidos no artigo 40 desta Lei, 
levando-se em conta ao período compreendido do ano letivo. 

                                                   Parágrafo único – Após apurado o valor do 
prêmio de cada profissional, o Chefe do Poder Executivo encaminhará a planilha à unidade de 
Recursos Humanos da Prefeitura, para providências do pagamento especialmente para essa 
finalidade. 

Art. 42  - O montante do resíduo a ser concedido em prêmio aos 
profissionais do magistério da educação básica em exercício na área da Educação do 
Município de Cesário Lange dar-se-á da seguinte maneira: 



I – 30% (trinta por cento) dos resíduos a que se refere o § 2º do 
artigo 40 desta lei, será igualmente dividido entre os profissionais 
do magistério da educação básica em efetivo exercício; 

II – 70% (setenta por cento) dos resíduos será dividido 
proporcionalmente ao número de pontos obtidos pelos 
profissionais do magistério de acordo com os critérios 
estabelecidos no artigo 43 da presente Lei Complementar. 

                      Parágrafo único - O valor monetário de cada ponto será encontrado 
pela somatória de todos os pontos dos profissionais do magistério da educação básica, 
divididos pelo valor residual, após o desconto da parcela fixa. 

Art. 43  - A pontuação para avaliação do pessoal do magistério 
com vistas a receber 70% (setenta por cento) do prêmio, dar-se-á  pela assiduidade do 
profissional em conformidade com o efetivo exercício de sua função, da seguinte forma:  

I - até  5 (cinco) faltas no ano letivo – 100% da cota – 10 pontos; 

 

II - 6 (seis) e 7 (sete) faltas no ano letivo – 80% da cota –  8 pontos;  
  
  
III - de 8 (oito) a 10 (dez) faltas no ano letivo – 60% da cota – 6 pontos; 

 

IV -  11 (onze) e 12 (doze) faltas no ano letivo – 40% da cota – 4 pontos; 

 

                       V - de 13 (treze) a 15 (quinze) faltas no ano letivo –  

    20% da cota – 2 pontos; 

 



      VI - acima de 15 faltas no ano letivo, 0 (zero) ponto.  

                             § 1º - O número de faltas/aulas para caracterização de falta/dia de acordo 
com a carga horária semanal do professor, dar-se-á conforme a seguinte tabela: 

 

Nº  de horas/aulas semanais a serem 
cumpridas na escola. 

Nº de horas/aulas não cumpridas que 
caracterize a falta/dia. 

De 13 (treze) a 17 (dezessete)     3 (três) 
De 18 (dezoito) a 22 (vinte e duas)     4 (quatro) 
De 23 (vinte e três) a 27 (vinte e sete)     5 (cinco) 
De 28 (vinte e oito) a 32 (trinta e 
duas) 

    6 (seis) 

De 33 (trinta e três) a 35 (trinta e 
cinco) 

    7 (sete) 

  
  
  
                            § 2º - Não serão aceitos qualquer tipo de justificativa de falta ao trabalho, 
para fins de pontuação para o recebimento do prêmio a que alude a presente lei, exceto as 
ausências dispostas no artigo 473 da CLT.  

 
  
                              § 3º - Para os profissionais ingressantes no Magistério durante o ano letivo, 
o prêmio será concedido proporcionalmente aos meses trabalhados.  

Art. 44  - A importância paga a título de prêmio de valorização 
não se incorporará aos salários do profissional para nenhum efeito e não será considerada para 
cálculo de qualquer vantagem pecuniária.  

             Art. 45  - A data-base para consolidação de todas as situações 
funcionais e ocorrências a serem consideradas para fins de concessão do prêmio de 
valorização será considerada o último dia útil do ano letivo. 



                              Art. 46 - Em todos os pagamentos incidirão os encargos sociais e tributos 
devidos. 

                                  Art. 47  - O chefe do Poder Executivo designará o órgão da 
administração municipal a quem caberá apresentar a relação dos profissionais do magistério 
com direito a receber o prêmio, bem como pontuação de cada um em conformidade com a 
presente Lei. 

                                        Art. 48 - O Executivo Municipal regulamentará este Capítulo no que 
couber através de Decreto. 

 
CAPÍTULO IX 

DA GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO NOTURNO 

Art. 49 - Pelo serviço noturno, prestado no período 
compreendido das 22:00 h às 05:00 h do dia seguinte, os servidores do Quadro do Magistério, 
em exercício nas escolas municipais, terão o valor da respectiva hora/aula ou hora de trabalho 
acrescido de 20% (vinte por cento).  

§ 1º - Nos horários que abrangem período diurno e noturno, serão 
remunerados com o acréscimo de que trata o caput deste Artigo, somente as horas prestadas 
em período noturno.  

§ 2º - As frações de tempo iguais a 30 (trinta) minutos serão 
arredondadas para uma hora, desprezadas as frações de tempo inferior a 30 (trinta) minutos.  

§ 3º - Os integrantes do Quadro do Magistério não poderão 
receber gratificação por serviço noturno, instituído por outras leis.  

               CAPÍTULO X 
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 
Art. 50 - Os servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal do 

Magistério Público Municipal, ocupantes de empregos de provimento efetivo, poderão ser 
designados para exercício de funções gratificadas de Apoio Pedagógico.  
 



Art. 51 - Para efeito desta Lei, função gratificada ou função de 
confiança é a posição para qual não corresponda emprego, exercida mediante designação 
específica, com atribuições temporárias de chefia e assessoramento que não constam das 
descritas para os empregos de natureza efetiva que ocupam. 
 

§ 1º - Nos termos do Art. 37, inciso V, da Constituição Federal, 
serão designados para o exercício de função gratificada servidores efetivos do Quadro de 
Pessoal do Magistério Público Municipal de Cesário Lange mediante Portaria do Executivo. 

 
§ 2°- É vedada a acumulação de 2 (duas) ou mais funções 

gratificadas. 
 

Art. 52 - As funções gratificadas da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura são as correspondentes ao suporte pedagógico. 
 

§ 1° - As descrições de competências atribuídas aos ocupantes das 
Funções Gratificadas do Magistério são as constantes desta Lei. 

 
§ 2° - Além da gratificação de função, o professor designado 

receberá a diferença entre a jornada do emprego de professor e a jornada estabelecida para o 
exercício da função gratificada. 

 
Art. 53 - A designação para ocupação das Funções Gratificadas 

será feita pelo Chefe do Executivo. 
 

CAPÍTULO XI 
DO ACÚMULO DE EMPREGOS 
 
Art. 54 - O acúmulo de empregos remunerado será permitido 

para o docente que ocupar dois empregos distintos não ultrapassando 64 (sessenta e quatro) 
horas semanais. 

 
Art. 55 - O acúmulo somente será possível quando houver 

compatibilidade de horário de intervalo entre o término de um emprego e o início de outro. 
 

Art. 56 - A acumulação remunerada somente será possível para 
duas situações acumuláveis nos moldes do inciso XVI, do artigo 37, da Constituição Federal. 



 
Art. 57 - Ao integrante do Quadro do Magistério investido em 

mandato de vereador, a acumulação remunerada será permitida, desde que provada a 
compatibilidade de horários. 

 
  Art. 58 - O responsável pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, receberá, no início do ano letivo, declaração de acúmulo ou não, de emprego. 
 

     Parágrafo único - O responsável pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, receberá e analisará, em qualquer tempo, as solicitações de acúmulo de 
emprego de acordo com o previsto nesta Lei Complementar e emitirá seu parecer. 

 
Art. 59 - Se o ato decisório final for desfavorável à acumulação, 

o responsável pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura deverá, em 30 (trinta) dias: 
 
I - incitar o servidor a escolher um dos empregos ou funções; 

 
II - exigir prova de que foi exonerado do outro emprego ou 
dispensado da outra função; 

 
III - propor ao órgão pagador a suspensão dos salários ou salário 
se não houver escolha e cumprimento do inciso II. 

 
Art. 60 - O não cumprimento das exigências mencionadas dentro 

do prazo de 30 (trinta) dias, levará o responsável pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura a propor a instauração de processo administrativo. 
 

Art. 61 - O servidor, demitido ou dispensado em decorrência de 
acumulação irregular, não poderá exercer qualquer outro emprego ou função pública, no 
município, durante 3 (três) anos. 

        
CAPÍTULO XII 

DAS LICENÇAS E CONCESSÕES 
 

Art. 62 - Serão considerados como efetivo exercício no 
Magistério Público Municipal as ausências do trabalho previstas no artigo 473 da CLT. 

 



Art. 63 - Toda e qualquer ausência ao trabalho deverá ser 
justificada junto à Unidade Escolar ou ao Chefe Imediato através de requerimento no primeiro 
dia útil subseqüente ao da falta, sob pena de não aceitação da justificativa. 

 
Parágrafo único - Unidade Escolar deverá dar ciência do pedido 

de justificativa à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que deverá tomar as 
providências necessárias. 

 
Art. 64 - Não serão considerados como efetivo exercício no 

Magistério Público Municipal os casos de: 
 

I - suspensão de contrato de trabalho; 
 

II - suspensão disciplinar. 
 

Art. 65 - O integrante do Quadro do Magistério licenciado por 
motivo de doença é obrigado a reassumir o exercício se considerado apto em inspeção médica. 

 
Art. 66 - Durante o período de licença por motivo de doença, o 

integrante do Quadro do Magistério não poderá dedicar-se a nenhuma atividade remunerada, 
sob pena de ser cassada a licença e de ser demitido na forma da legislação pertinente, após 
instauração de sindicância e/ou processo administrativo. 

 
Art. 67 - A integrante do Quadro do Magistério lactante, terá 

direito, durante a jornada de trabalho, em conformidade com a Consolidação das Leis de 
Trabalho - CLT, a amamentar o próprio filho, até a idade de 06 (seis) meses. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
DOS AFASTAMENTOS E FÉRIAS 

 
Art. 68 - O integrante do Quadro do Magistério poderá ser 

afastado do exercício do emprego, respeitando-se o interesse da Administração Municipal, 
para os seguintes fins: 

 
I - designação para exercer função de confiança; 

 



II - exercer atividades inerentes ou correlatas às do magistério, 
em funções previstas pelas unidades municipais. 
 

§ 1º - Os afastamentos referidos no inciso I deste artigo serão 
concedidos com ou sem prejuízo da remuneração, ressalvadas as demais vantagens do 
emprego, devendo o integrante do Quadro do Magistério cumprir o regime de trabalho 
semanal da função que vier a ocupar, com direito a opção do salário do emprego efetivo. 

 
§ 2º - Consideram-se atribuições inerentes às do Magistério 

aquelas que são próprias do emprego e do Quadro do Magistério. 
 
§ 3º - Consideram-se atribuições inerentes às do Magistério 

aquelas relacionadas com a Docência em outras modalidades de ensino, bem como as de 
natureza técnica, relativas ao desenvolvimento de estudos, planejamento, pesquisas, 
supervisão e orientação educacional, capacitação de docentes, especialistas de educação, 
direção e assessoramento e assistência técnica, exercidas em unidades e/ou setores da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 

Art. 69 - O integrante do Quadro do Magistério gozará de férias 
anualmente de acordo com a legislação vigente. 

 
Art. 70 -  O integrante do Quadro do Magistério com exercício na 

unidade escolar, além das férias regulamentares, poderá ser dispensado durante o período de 
recesso escolar de julho e dezembro, conforme calendário expedido pela Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, sem prejuízo de seu salário.  

 
 
CAPÍTULO XIV 
  DAS FALTAS 

  Art. 71 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário nos 
termos do artigo 62 desta Lei Complementar, conforme segue: 

I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do 
cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada 
em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua 
dependência econômica; 



II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; 

III - por 5 (cinco) dias, em caso de nascimento de filho no 
decorrer da primeira semana         

IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de 
doação voluntária de sangue devidamente comprovada;  

V - até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar 
eleitor, nos termos da lei respectiva.        

VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências 
do Serviço Militar referidas na letra "c" do art. 65 da Lei nº 4.375, 
de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).         

VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando 
provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de 
ensino superior.        

VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que 
comparecer a juízo.         

IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de 
representante de entidade sindical, estiver participando de reunião 
oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro.  

§ 1º - As faltas por motivo de saúde são justificadas através de 
atestados, porém, existe uma ordem preferencial dos atestados:  

I - Médico a serviço da Prefeitura Municipal; 

 
II - Médico do Sistema Único de Saúde – SUS; 

 
III - Médico de serviço sindical;   



§ 2º - A Municipalidade não é obrigada a aceitar atestado médico 
emitido por médico particular.  

§ 3º - Para o atestado médico ser considerado válido, deve 
constar:  

I - Tempo de dispensa concedida, por extenso e numericamente;  

II - Assinatura do médico sobre o carimbo do qual conste: nome 
completo e registro no respectivo conselho;  

III - Código Internacional de Doença – CID (opção facultativa).  

§ 4º - O atestado odontológico também é valido para fins de abono 
de falta no trabalho.  

§ 5º - A ausência da mãe que acompanha o filho com problema de 
saúde, é uma falta justificada, mas não é abonada, ou seja, a Municipalidade não está obrigada 
a pagar a respectiva remuneração.  

Art. 72 - As faltas podem ser:  

I - Abonadas - que são pagas pelo empregador; 

 
II - Justificadas - que justificam a ausência, porém, a 
remuneração não é obrigatória por lei; 

 
III - Injustificadas – a ausência não é justificada pelo 
funcionário, e, o mesmo, também não recebe remuneração. 

CAPÍTULO XV 
DOS SALÁRIOS E VANTAGENS 

 
 
 



Seção I 
DA REFERÊNCIA SALARIAL 

 
Art. 73 - O Magistério Público Municipal terá estabelecido para 

cada grupo de empregos uma referência salarial respectiva, conforme tabela constante do 
Anexo III (A a C) desta Lei Complementar, devendo estar explicitamente inclusa na política 
de empregos e salários da administração municipal. 

 
§ 1º - O ocupante do emprego de Professor de Educação Básica 

Especial fará jus à Gratificação de Função definida no inciso XI, do Artigo 5º, desta Lei 
Complementar, conforme estabelecido no Anexo III C, ficando impossibilitados de exercê-las 
os servidores ocupantes de empregos em comissão. 

 
§ 2º - A Função Gratificada de Professor de Educação Básica 

Especial constantes do Anexo III C, parte integrante desta Lei Complementar, não constitui 
emprego e sim vantagem temporária, acessória, não se incorporando ao salário ou salário do 
servidor. 

 
Seção II 

DO PISO SALARIAL 
 

Art. 74 - A menor referência salarial dos grupos de empregos do 
Magistério Municipal deve ter como patamar mínimo um piso salarial profissional definido, 
nunca inferior ao valor de referência nacional estabelecido pelo governo Federal para o 
Magistério. 
 

Seção III 
DAS VANTAGENS 

 
Art. 75 - Ao integrante do Quadro Municipal do Magistério, 

ativo, será concedido gratificação especial por assiduidade. 
 
§ 1.º - A gratificação especial por assiduidade, de natureza 

meritória, será na ordem de 5% (cinco por cento) do salário do servidor, pago anualmente em 
parcela destacada e não cumulativa a título de gratificação especial por assiduidade. 

 
 



§ 2.º - Não terá direito a gratificação especial de assiduidade o 
servidor que: 
 

I - estiver afastado pelo INSS; 
 

II - sofrer algum tipo de punição administrativa anexada em seu 
prontuário, como advertência ou suspensão, durante o ano letivo; 

 
III - registrar o ponto diário com atrasos; 

 
IV - obtiver faltas justificadas ou não; 
 
V - estiver afastado respondendo a Sindicância ou Processo 
Administrativo Disciplinar. 

 
 

 
§ 3º - O servidor poderá deixar de comparecer ao serviço sem 

prejuízo da gratificação, apenas e tão somente, se estiver em gozo de férias ou recesso escolar. 
 

§ 4º - A responsabilidade administrativa pela comprovação 
mensal da assiduidade do servidor, mencionada no § 1.º, deste art., será do seu superior 
imediato e do titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura de Cesário 
Lange. 

      
CAPÍTULO XVI 

DA REMUNERAÇÃO 

Art. 76 - A remuneração dos integrantes do Quadro do 
Magistério será constituída do piso salarial ou salário-base  contemplado com progressão 
funcional nas classes e os padrões de titulação, definidos  por  percentuais, mais as vantagens 
pecuniárias definidas na legislação vigente.  

§ 1º - O valor da hora/aula  para o Professor de Educação Básica 
será resultado da divisão do valor da sua referência  pelo número de horas da jornada.  



  § 2º – O valor da hora/aula para o Professor Adjunto de Educação 
Básica, será resultado da divisão do valor da sua referência pelo  número de horas da jornada  
para efeito de cálculo dos valores das aulas em substituição. 

Art. 77- Os integrantes da carreira do magistério da classe de 
docentes, quando designados para ocupar empregos de especialistas em educação perceberão, 
além dos salários ou salário do seu emprego, a retribuição correspondente à diferença entre o 
padrão desse mesmo emprego, mais a carga suplementar de trabalho, se esta existir e a jornada 
de trabalho no novo emprego.     

 
CAPÍTULO XVII 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

      Art. 78 - O Estágio Probatório é o período de 03 (três) anos, 
durante o qual o ocupante de emprego efetivo do Quadro do Magistério será avaliado, para 
apuração da conveniência de sua permanência no serviço público municipal. 
            

 Parágrafo único - Não fará jus à promoção o servidor em estágio 
probatório. 

Art. 79 - Durante o Estágio Probatório o servidor deverá ser 
observado pela chefia imediata e avaliado uma vez por ano, nos termos do Anexo VI desta Lei 
Complementar, para  que, a 60 (sessenta) dias antes de vencido o Estágio Probatório, seja 
definida a sua permanência, ou não, no Quadro do Magistério. 

 

§ 1º - A coordenação geral, no que diz respeito à 
operacionalização das avaliações, relatórios, programas de capacitação e à elaboração do 
termo final será de responsabilidade do Departamento de Pessoal.  
 

§ 2º - Cabe à chefia superior do chefe avaliador a homologação 
da avaliação de desempenho do servidor. 
 

§ 3º - Após a homologação o servidor deverá tomar ciência e não 
concordando com o resultado poderá apresentar recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 
 



§ 4º - O recurso será dirigido à autoridade que homologou a 
avaliação, sendo decidido em no máximo 20 (vinte) dias úteis. 

§ 5º - O servidor ainda terá direito a recurso hierárquico que 
deverá ser dirigido à autoridade máxima da Municipalidade, que será decidido em 20 (vinte) 
dias úteis. 

 
§ 6º - Para obter desempenho suficiente na avaliação, o servidor 

deverá obter a média mínima de 50 (cinqüenta) pontos em cada avaliação anual. 
 
§ 7º - Caso o servidor tenha seu desempenho considerado como 

insuficiente na primeira avaliação, este deverá receber acompanhamento profissional ou social 
se necessário, bem como treinamento específico na sua área de atuação, dando-lhe a 
oportunidade para que seu desempenho seja aprimorado. 
 

§ 8º - Após o servidor ter recebido o acompanhamento 
profissional e ou social, bem como treinamento na sua função conforme determina o parágrafo 
anterior, e mesmo assim obtiver conceito insuficiente na segunda avaliação, deverá então ser 
aberto o processo de demissão, para que no prazo legal este tenha vista e apresente sua defesa. 
 

§ 9º - Não haverá necessidade da realização das três avaliações 
caso o servidor obtenha o segundo conceito de desempenho insuficiente nos termos do 
parágrafo anterior, antes dos três anos do Estágio Probatório. 

 Art. 80 - A aquisição da estabilidade será avaliada por comissão 
específica, e aprovada pelo Conselho Municipal de Educação, a qual definirá os critérios para 
proceder a avaliação de desempenho nos termos do art. 41, parágrafo 4o da Constituição 
Federal.    

Art. 81 - Cumprido o Estágio Probatório o servidor adquirirá 
estabilidade, na forma estabelecida na Constituição Federal. 

 
Parágrafo único – O Executivo baixará Decreto regulamentando 

o Estágio Probatório.   
 

 
 
 



 
 CAPÍTULO XVIII 
DA PROMOÇÃO 

 
Art. 82 - A promoção do titular de emprego do Magistério far-se-

á a cada 5 (cinco) anos, obedecendo ao critério de merecimento por meio da progressão 
normal ou intensiva. 

 
Parágrafo único - A promoção normal consiste na passagem do 

titular de emprego do Magistério ao grau imediatamente superior na mesma referência do 
emprego no qual é titular. 

 
Art. 83 - O merecimento na modalidade (progressão intensiva) 

obedecerá aos seguintes indicadores de titulação: 
 
I - cursos de aperfeiçoamento com carga horária de, no mínimo, 
180 (cento e oitenta) horas, reconhecidos pelo MEC, oferecidos e 
acompanhados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

 
II - curso de graduação reconhecido pelo MEC; 

 
III- pós-graduação, latu sensu, de especialização em 
educação; 

 
IV - pós-graduação, stricto sensu, de mestrado; 

 
V - pós-graduação, stricto sensu, de doutorado. 
 
§ 1º - A promoção, na modalidade Progressão Intensiva, dar-se-

á por meio do acréscimo na remuneração do promovido, da seguinte forma: 
 
I - equivalente a 1% (um por cento) calculado sobre o salário 
base, para o servidor que se enquadrar no inciso I, do caput 
deste artigo, não ultrapassando o limite de 3% (três por cento); 

 
II - equivalente a 3% (três por cento) calculado sobre o salário 
base, para o servidor que se enquadrar nos incisos II e III, do 



caput deste artigo, não ultrapassando o limite de 6% (seis por 
cento); 

 
III - equivalente a 5% (cinco por cento) calculado sobre o 
salário base, para o servidor que se enquadrar no inciso IV, do 
caput deste artigo;  

 
IV - equivalente a 10% (dez por cento) calculado sobre o salário 
base, para o servidor que se enquadrar no inciso V, do caput 
deste artigo. 
 

§ 2º - As titulações que compõem os indicadores mencionados 
neste artigo só terão efeito quando obtidas junto a Institutos de Ensino Superior, credenciados 
pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) e de reconhecida qualidade nos Exames 
Nacionais dos Cursos de Graduação – MEC ou, ainda, pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Grau Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPQ) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) no 
caso de pós-graduação. 

 
§ 3º - A pós-graduação lato sensu, na modalidade especialização, 

para efeito deste Plano de Carreira é caracterizada como aquela cuja carga horária mínima 
compreenda 360 (trezentos e sessenta) horas. 

 
Art. 84 - O período em que o servidor titular de emprego estiver 

afastado para exercer função de confiança no município, ou Secretário Municipal de Educação 
e Cultura será contado como de efetivo exercício para os fins deste capítulo. 

 
Parágrafo único – O Executivo baixará Decreto regulamentando 

este Capítulo.   
 

 
CAPÍTULO XIX 

DOS DIREITOS E DOS DEVERES 

Art. 85 - Além dos previstos em outras normas, são DIREITOS 
dos integrantes do Quadro do Magistério: 



I - ter ao seu alcance informações educacionais, bibliografias, 
material didático  e  outros instrumentos, bem como contar com 
assistência técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu 
desempenho profissional e a ampliação de seus conhecimentos; 

II - ter assegurado, mediante prévia consulta e autorização da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a oportunidade de 
freqüentar cursos de aperfeiçoamento e treinamento que visem a 
melhoria de desempenho e aprimoramento profissional, 
objetivando única e exclusivamente os interesses do Sistema 
Municipal de Educação; 

III - participar das deliberações que afetam a vida e as funções 
da unidade escolar e o desenvolvimento eficiente do processo 
educacional; 

IV - participar ativamente como integrante do Conselho 
Municipal de Educação e de outros, quando eleito ou designado 
para tal; 

V - contar com um sistema permanente de orientação e 
assistência que estimule e contribua para um melhor desempenho 
de suas funções; 

VI - participar do processo de planejamento, execução e 
avaliação das atividades escolares; 

VII - dispor de condições de trabalho que permitam dedicação às 
suas tarefas profissionais e propiciem a eficiência do ensino; 

VIII - ter assegurado a igualdade de tratamento no plano técnico, 
pedagógico, independente do regime jurídico a que estiver 
sujeito; 

IX - reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos da 
categoria e da educação em geral, sem prejuízo das atividades 



escolares, desde que a Secretaria da Educação esteja informada e 
autorize; 

X - ter 30 (trinta) dias de férias anuais.  

Art. 86 - Além dos DEVERES comuns aos servidores 
municipais, conforme contidos na CLT, cumpre aos membros do Quadro do Magistério 
Municipal, no desempenho de suas atividades: 

I - preservar os princípios, os ideais e os fins da Educação 
Brasileira através do desempenho profissional 

II - empenhar-se na educação integral do aluno, incutindo-lhe o 
espírito de solidariedade humana, de justiça e cooperação, o 
respeito às autoridades constituídas e o amor à pátria; 

III - respeitar a integridade moral do aluno; 

IV - desempenhar atribuições, funções e empregos específicos do 
magistério com  eficiência, zelo e presteza; 

V - manter o espírito de colaboração com a equipe da escola e da 
comunidade em geral, visando a construção de uma sociedade 
democrática; 

VI - conhecer e respeitar as Leis; 

VII - ser assíduo e pontual, comunicando com antecedência suas 
ausências e, na impossibilidade, justificando no primeiro dia de 
retorno ao trabalho, bem como fazer-se presente em tempo 
integral nos cursos de capacitação e atualização dirigidos aos  
integrantes do quadro do magistério municipal; 

VIII - participar de festividades cívicas, de reuniões de pais de 
alunos, da Associação de Pais e Mestres, de comissões e 
Conselhos, quando convidado ou eleito para tal, colaborando na 
articulação escola-família-comunidade; 



IX - manter a Secretaria da Educação informada do 
desenvolvimento do processo educacional, através de gráficos e 
relatórios e expondo suas críticas, apresentando sugestões para a 
sua melhoria; 

X - buscar o seu constante aperfeiçoamento profissional através 
de participação em cursos, reuniões, seminários, sem prejuízos 
de suas funções 

XI - cumprir as ordens superiores e comunicar à Secretaria da 
Educação de imediato todas as irregularidades de que tiver 
conhecimento no local de trabalho; 

XII - respeitar o aluno como sujeito do processo educacional e 
comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado e não 
submetê-lo à situação vexatória ou degradante; 

XIII - zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela 
reputação dos educadores;  

XIV - participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, execução e avaliação e de todas as atividades 
inerentes e correlatas ao processo de ensino-aprendizagem; 

XV - tratar de maneira igual a todos os alunos, pais, funcionários 
e servidores do Quadro do Magistério; 

XVI - atuar no processo de desenvolvimento educacional, 
cumprindo com suas atividades a seguir relacionadas, inerentes a 
funções do magistério: 

a) participar da elaboração da proposta pedagógica; 

b) cumprir o plano de trabalho;    

c) estabelecer estratégias para a recuperação do aluno; 



d) cumprir as horas de sua jornada de trabalho; 

XVII - abster-se do cigarro na presença do aluno; 

XVIII - impedir toda e qualquer manifestação de preconceito 
social, racial, religioso e ideológico; 

XIX - acatar as decisões do Conselho de Escola, observando a 
legislação vigente; 

XX - evitar qualquer tipo de agressão física e moral ao aluno; 

XXI - assegurar a efetivação dos direitos pertinentes à criança e 
ao adolescente, nos termos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, comunicando a autoridade competente os casos de 
que tenha conhecimento, envolvendo suspeitas ou confirmação 
de maus tratos; 

XXII – reprimir a prática de “BULLING”  na sala de aula; 

XXIII – não exercer as suas atividades pedagogias nas classes 
em estado de embriaguez. 

Parágrafo único - Constitui falta grave impedir que o aluno 
participe das atividades escolares em razão de qualquer carência material. 

 
CAPÍTULO XX 

DO SERVIDOR EM SITUAÇÃO EXCEDENTE 

Art. 87 - Fica caracterizada a excedência do professor quando na 
sua unidade escolar de lotação ocorrer as seguintes hipóteses: 

 
I - inexistência de classe relativa à sua área de atuação; 
 



II - insuficiência de aulas para compor o bloco de seu 
componente curricular, ou afim, ou ainda de outras disciplinas, 
para as quais esteja legalmente habilitado. 

 
Art. 88 - Ocorrendo a excedência do Professor, este será 

encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que lhe atribuirá: 
 

I – classe ou vaga de titular em impedimento legal; 
 
II – aulas de seu componente curricular ou de componente afim, 
ou ainda de outras disciplinas, para as quais esteja legalmente 
habilitado e em unidades de ensino que tenham déficit de 
profissionais; 

 
III – prestação de serviços nos órgãos da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura. 
 

Art. 89 - São atribuições do servidor excedente, enquanto 
perdurar esta situação: 
 

I - participar do processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; 

 
II - atuar nas atividades de apoio curricular; 

 
III - participar do processo de avaliação, adaptação e 
recuperação de alunos de aproveitamento insuficiente; 

 
IV - colaborar no processo de integração escola-comunidade; 

 
V - exercer toda substituição de empregos da classe a que 
pertence que lhe for atribuída; e 

 
VI - demais atribuições inerentes à função docente. 

 



§ 1º - O servidor excedente deverá cumprir o calendário escolar 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, exercendo a jornada de trabalho na qual está 
incluído, no horário normal das atividades escolares, no turno de classificação de seu emprego. 

 
§ 2º - Poderá ser cumprido, pelo servidor excedente, com a 

devida anuência da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, horário de trabalho diferente 
daquele que exerceria se estivesse no exercício pleno de seu emprego. 

 
§ 3º - O tempo em que o servidor permanecer como excedente, 

será considerado de efetivo exercício do emprego original, conservando todos os seus direitos 
e vantagens. 

CAPÍTULO XXI 
DA CONDIÇÃO DE ADIDO 

Art. 90 - Na eventualidade da extinção da Unidade Escolar ou 
classes, os docentes efetivos ali classificados serão declarados adidos, ficando à disposição na 
Secretaria de Educação e Cultura.  

Art. 91 - Será considerado adido o docente efetivo que por 
qualquer motivo ficar sem classe e /ou aulas. 

Art.  92 - O adido à disposição da Secretaria de Educação e 
Cultura deverá ser designado para o exercício de classes ou aulas, antes de serem atribuídas a 
professores adjuntos e para atividades inerentes ou correlatas às do magistério, obedecendo-se 
à sua habilitação.  

§ 1º - Na falta de classes ou aulas a serem atribuídas, o docente 
considerado adido poderá ser designado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e 
sempre a seu critério, para: 

I - desenvolver atividades pedagógicas em sala de aula em 
substituição a professores ausentes por faltas eventuais ou 
licenças; 

II - atuar na sala de aula, como professor auxiliar, ao lado do 
professor responsável pela classe; 



§ 2º - Constituirá falta grave, sujeita às penalidades legais, a 
recusa, por parte do adido, em exercer as atividades para quais for regularmente designado. 

CAPÍTULO XXII 
DA CESSÃO 

 
Art. 93 - Cessão é o ato pelo qual o servidor ocupante de 

emprego efetivo do Quadro do Magistério Público de Cesário Lange, é posto por prazo 
determinado, à disposição de órgão não integrante da estrutura da Prefeitura Municipal de 
Cesário Lange. 
 

Parágrafo único - O servidor cedido terá suspensa a contagem 
do interstício necessário para fazer jus à promoção nos termos desta Lei. 

 
 

CAPÍTULO XXIII 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL 

 
Art. 94 - A gestão democrática do ensino público municipal será 

desenvolvida, mediante a organização dos Conselhos de Escolas em cada uma das unidades 
escolares mantidas pelo Município de Cesário Lange. 

 
 § 1º - Os Conselhos de Escola deverão contar com a 

representação de pais e responsáveis pelos alunos, de docentes e de outros profissionais que 
atuam na unidade escolar e terá natureza deliberativa e consultiva. 

 
§ 2.º - A composição, atribuições e a forma de escolha dos 

integrantes do Conselho de Escola serão fixadas em regulamento.  
 

CAPÍTULO XXIV 
DA APOSENTADORIA 

Art. 95 - A aposentadoria dos funcionários do Magistério 
Municipal de Cesário Lange, Estado de São Paulo, dar-se-á nos termos do Regime Geral da 
Previdência Social, e demais leis municipais reguladoras. 

      



CAPÍTULO XXV 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 96 - Considera-se infração disciplinar o ato praticado pelo 

servidor com violação dos deveres e das proibições decorrentes do emprego que exerce. 
 
Parágrafo único - A infração é punível, quer consista em ação, 

quer em omissão e independentemente de ter produzido resultado perturbador ao serviço. 
 
         Art. 97 - São penas disciplinares: 

I - advertência; 
II - repreensão; 
III - multa; 
IV - suspensão disciplinar; 
V - destituição do emprego; 
VI - demissão; 
VII - cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

 
Art. 98 - Não se aplicará ao servidor mais de uma pena 

disciplinar, por infração ou infração acumulada que seja apreciado um só processo, ficando a 
autoridade competente responsável para decidir entre as penas cabíveis, pela que melhor 
atenda os interesses da disciplina e dos serviços. 

 
Art. 99 - A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos 

casos de desobediência, imprudência e negligência do cumprimento dos deveres. 
 
Art. 100 - A pena de suspensão que não exercerá 90 (noventa) 

dias e será aplicada nos casos de falta grave ou reincidência. 
 
Art. 101 - Quando houver conveniência para o serviço a pena de 

suspensão disciplinar poderá ser convertida em multa na base de 50% (cinqüenta por cento) 
por dia do salário, obrigando o servidor  a permanecer no serviço. 

 
Art. 102 - São dentre outros, motivos determinantes de 

destituição do emprego: 
I -atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário; 
 
II -não cumprir ou tolerar que descumpra a jornada de trabalho; 



 
III -promover ou tolerar o desvio irregular da atribuição; 
 
IV -retardar a instrução e o andamento de processos; 
V     - atestar falsamente quaisquer atos. 
 

Art. 103 - A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos: 
I -  inassiduidade habitual; 
 
II - crime contra a administração pública nos termos da lei 
penal; 
 
III -   abandono de emprego; 
 
IV - incontinência pública escandalosa e embriagues habitual 
durante o expediente; 
 
V -  insubordinação grave em serviço; 
 
VI - ofensa física em serviço contra servidor ou terceiros, salvo 
em legitima defesa; 
 
VII -  aplicação irregular de serviço público; 
 
VIII - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 
público; 
 
IX - revelação de sigilo em que tenha conhecimento em razão de 
suas atribuições. 
 
§ 1º - Considera-se falta de assiduidade para fins desta Lei, 

quando o servidor, por um período de 12 (doze) meses consecutivos, tiver mais de 30 
ausências interpoladas sem justo motivo. 

 
§ 2º - Configura abandono de emprego a ausência intencional do 

servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos. 
. 



 § 3º - No caso de gravidade a demissão do servidor poderá ser 
aplicada com a expressão “a bem do serviço público” que constará sempre no ato de demissão. 

 
Art. 104 - As demissões somente serão aplicadas ao servidor 

estável: 
I -  em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
 
II -  mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 
 

     Art. 105 - Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade se 
ficar provado em processo que o servidor: 

I -  aceitou ilegalmente emprego público; 
 
II - aceitou representação de estado estrangeiro sem prévia 
autorização; 
 
III - praticou usura ou advocacia administrativa; 
 
Parágrafo único - Será igualmente cassada a disponibilidade se o 

servidor não assumir no prazo legal o exercício do emprego em que for aproveitado. 
 
Art. 106 - Para imposição das penas disciplinares são 

competentes: 
I - o Prefeito, nos casos de demissão, cassação de 
aposentadoria e de disponibilidade, bem como suspensão de 15 
(quinze) dias; 
II - a autoridade imediatamente subordinada ao Prefeito, 
responsável pelo órgão em que tenha exercício o servidor, nos 
casos de suspensão disciplinar até 15 (quinze) dias; 
III - o chefe imediato do servidor nos casos de advertência 
verbal ou repreensão. 
§ 1º - A pena de multa será aplicada pela autoridade que impuser 

a suspensão disciplinar. 
 
§ 2º - A pena de destituição de chefia será aplicada pela 

autoridade que houver feito a designação ou seu substituto. 



 
Art. 107 - Serão considerados como suspensão disciplinar os dias 

em que o servidor deixar de atender, sem motivo justo, convocação do júri e de serviço à 
justiça eleitoral. 

 
Art. 108 - O servidor reincidente em multa ou suspensão passará 

a ocupar o último lugar na escala de antiguidade para efeito de promoção. 
 
Art. 109 - São circunstâncias que atenuam a aplicação da pena: 
I - a prestação de mais de 05 (cinco) anos de serviço com 
exemplar comportamento e zelo; 
 
II - a confissão espontânea da infração. 
 
Art. 110 - São circunstâncias que agravam a aplicação da pena: 
I - o conluio para a pratica da infração; 
 
II - a acumulação de infração. 
 
Art. 111 - Contados da data da infração, prescreverá na esfera 

administrativa: 
I - em 02 (dois) anos, a falta sujeita à pena de 
repreensão, multa ou suspensão disciplinar; 
 
II - em 05 (cinco) anos, a falta sujeita à pena de demissão, 
cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. 
 
                 CAPÍTULO XXVI 

                          DO PROCESSO DISCIPLINAR E DA SINDICÂNCIA 
 

Art. 112 - A autoridade que tiver ciência de qualquer 
irregularidade no serviço público é obrigada a denunciá-la ou promover apuração imediata por 
meios sumários ou mediante processo disciplinar, assegurada ampla defesa ao sindicado. 

 
Art. 113 - A sindicância é peça preliminar e informativa do 

inquérito administrativo, devendo ser promovida quando os fatos estiverem definidos ou 
faltarem elementos indicativos da autoria. 



Art. 114 - A sindicância não comporta o contraditório e tem 
caráter sigiloso, devendo ser ouvido só os envolvidos nos fatos. 

 
Art. 115 - O relatório da sindicância conterá a descrição 

articulada dos fatos e proposta objetiva ante o que se apurou, recomendando o arquivamento 
do feito ou a abertura do inquérito administrativo. 

 
Parágrafo único - Quando recomendar abertura de inquérito 

administrativo, o relatório deverá apontar os dispositivos legais infringidos e a autoria 
apurada. 

 
Art. 116 - A sindicância deverá estar conclusa no prazo de 30 

(trinta) dias, e só poderá ser prorrogada mediante justificação fundamentada. 
 
          CAPÍTULO XXVII 

                                          DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
Art. 117 - As penas de demissão, cassação, aposentadoria ou 

disponibilidade do servidor, só poderão ser aplicadas em processo administrativo em que seja 
plena defesa do sindicado. 

 
Art. 118 - O processo administrativo será instaurado pelo Prefeito 

ou por quem for delegada a atribuição mediante ato em que se especifique o seu objetivo e 
designe a autoridade processante. 

 
§ 1º - O processo administrativo será realizado por uma comissão 

composta de 03 (três) servidores estáveis escolhidos dentre os de categoria hierárquica, igual 
ou superior ao sindicado. 

 
§ 2º - Ao designar a comissão, a autoridade indicará dentre os 

seus membros, o respectivo presidente. 
 
§ 3º - O presidente da comissão designará o servidor que deverá 

servir de Secretário. 
 
§ 4º - O presidente da comissão, também designado como 

autoridade processante, sempre que necessário, dedicará todo o tempo de trabalho ao processo, 



ficando os seus respectivos membros dispensados do serviço na repartição durante os cursos 
da diligência e elaboração do relatório. 

 
Art. 119 - O prazo para realização do processo administrativo 

será de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, mediante autorização da 
autoridade competente nos casos de “força maior”. 

 
§ 1º - A autoridade processante, imediatamente após receber o 

expediente de sua designação, dará inicio ao processo determinando a citação pessoal do 
sindicado a fim de que possa acompanhar todas as fases do processo, marcando o dia para a 
tomada de depoimentos. 

§ 2º - Se achando o sindicado em lugar incerto e não sabido, será 
citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última publicação, apresentando-
se para defesa. 

 
§ 3º - A autoridade procederá todas as diligências necessárias ao 

esclarecimento dos fatos, recorrendo quando for preciso a técnicos ou peritos. 
 
§ 4º - Os depoimentos testemunhais serão tomados em audiência 

na presença do sindicado, para tanto devidamente cientificado. 
 
§ 5º - É facultativo ao sindicado ou ao seu defensor perguntar às 

testemunhas por intermédio do Presidente, que poderá indeferir as perguntas que não tiverem 
conexão com o processo. 

§ 6º - Quando as diligências requererem sigilo em defesa do 
interesse público, delas só se dará ciência ao sindicado depois de realizadas. 

Art. 120 - Se as irregularidades, objeto do processo 
administrativo constituir crime, a autoridade processante encaminhará as cópias das peças 
necessárias ao órgão competente para instrução do inquérito policial.    
                        

TÍTULO I 
DA DEFESA DO SINDICADO 

 
Art. 121 - A autoridade processante assegurará ao sindicado 

todos os meios indispensáveis à sua defesa. 
 
§ 1º - O sindicado poderá constituir procuradores para tratar de 

sua defesa. 



 
§ 2º - No caso de revelia, a autoridade processante de ofício 

designará o representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ou advogados para 
incumbir-se da defesa do sindicado revel. 

 
Art. 122 - Tomado o depoimento do sindicado, terá ele vista do 

processo na repartição pelo o prazo de 05 (cinco) dias, para preparar a sua defesa prévia e 
requerer as provas que desejar produzir. 

 
Art. 123 - Encerrada a instrução do processo, a autoridade 

processante abrirá vistas dos autos ao sindicado ou seu defensor, para no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresentar suas razões de defesa final. 

 
              TÍTULO II 

                          DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
Art. 124 - Apresentada a defesa final do sindicado, a autoridade 

processante apreciará todos os elementos do processo, apresentando seu relatório, no qual 
proporá justificadamente a absolvição ou a punição do sindicado, nesta última hipótese a pena 
cabível e seu fundamento legal. 

 
Parágrafo único - O relatório e todos os elementos dos autos 

serão remetidos à autoridade competente que determinou a abertura do processo, no prazo de 
10 (dez) dias a contar da data da apresentação da defesa final. 

 
Art. 125 - A autoridade processante ficará a disposição da 

autoridade competente até a decisão do processo, para prestar os esclarecimentos necessários. 
 
Art. 126 - Recebidos os elementos, a autoridade que determinou 

a abertura do processo apreciará as conclusões do relatório, tomando as seguintes providências 
no prazo de 05 (cinco) dias: 

I - se discordar das conclusões do relatório, designará 
outra comissão ou autoridade para reexaminar o processo, e no 
prazo de 05 (cinco) dias propor o que entender cabível; 

 
II - se acolher as conclusões do relatório no prazo de 05 
(cinco) dias, aplicará a respectiva pena. 



 
§ 1º - Se o processo não for decidido no prazo deste artigo, o 

sindicado reassumirá automaticamente o exercício do emprego, no aguardo do julgamento. 
 
§ 2º - No caso de alcance ou malversação de dinheiro público 

apurado nos autos, o afastamento se prolongará até a decisão final do processo administrativo. 
 
Art. 127 - Até a decisão final do processo, serão admitidos os 

recursos e pedidos de reconsideração previstos em Lei. 
 
Art. 128 - O servidor só poderá ser exonerado à pedido após a 

conclusão definitiva do processo administrativo a que estiver respondendo, desde que 
reconhecida a sua inocência. 

 
Art. 129 - A decisão definitiva em processo administrativo só 

poderá ser alterada através do processo de revisão. 
 

TÍTULO III 
DA REVISÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR 

 
Art. 130 - A qualquer tempo poderá ser requerido a revisão da 

sindicância ou processo administrativo de que resultou a pena disciplinar, quando aduzirem 
fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do requerente. 

 
§ 1º - A revisão só poderá ser requerida pelo servidor punido, 

salvo disposto no artigo anterior.  
 
§ 2º - Tratando-se de servidor falecido ou desaparecido, a revisão 

poderá ser requerida pelo seu representante legal. 
Art. 131 - Não constitui fundamento para revisão, a simples 

alegação de injustiça da penalidade. 
 
Art. 132 - Na inicial o requerente pedirá dia e hora para 

inquirição das testemunhas que arrolar. 
 
Art. 133 - Concluídos os trabalhos a comissão revisora 

encaminhará o respectivo relatório ao Prefeito, que o julgará no prazo de 30 (trinta) dias. 



 
Art. 134 - Julgada procedente a revisão, torna-se sem efeito a 

penalidade imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos. 
 

TÍTULO IV 
DA SUSPENSÃO PREVENTIVA 

Art. 135 - O Prefeito poderá determinar a suspensão preventiva 
do servidor até 60 (sessenta) dias, para que este não venha influir na apuração da falta 
cometida. 

 
§ 1º - Findo o prazo de que trata este artigo, cessarão todos os 

efeitos da suspensão preventiva, ainda que o processo esteja concluído. 
 
§ 2º -  No caso de alcance ou malversação do dinheiro público o 

afastamento se prolongará até a decisão final do processo disciplinar. 
 
Art. 136 - O servidor terá direito: 
 
I -  A contagem do tempo de serviço relativo ao período em 
que tenha estado preso administrativamente ou suspenso 
preventivamente, se do processo não resultar pena disciplinar ou 
esta se limitar à repreensão. 
 
II - A diferença de salário e a contagem de tempo de serviço 
correspondente ao período de afastamento excedente ao prazo de 
suspensão efetivamente aplicado. 
 
          CAPÍTULO XXVIII 

                                DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 137 - Fica assegurado ao integrante do Quadro do 

Magistério o direito à participação em todos os órgãos deliberativos previstos nos regimentos 
internos da Rede Municipal de Educação. 

 



Parágrafo único - A Semana de Planejamento, o Sistema de 
Treinamento e Formação dos Profissionais de Magistério serão implementados através de 
regulamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  

 
Art. 138 - As vantagens e concessões previstas neste Plano não 

implicam prejuízo das demais concedidas a todos os servidores públicos municipais. 
 
Art. 139 - A partir da vigência desta Lei, os atuais servidores 

terão seus empregos reenquadrados de acordo com as nomenclaturas fixadas no artigo 16, 
levando-se em conta as atribuições efetivamente exercidas e observado os Anexos IV e V. 

 
§ 1º - O Poder Público Municipal apostilará todos os servidores 

no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da entrada em vigor da presente lei. 
 
§ 2º - Os Servidores que não apresentarem os documentos em 

tempo hábil, terão exaurido seus direitos para as pontuações necessárias. 
 
Art. 140 - Aplicam-se aos integrantes do Quadro do Magistério, 

no que couber, as disposições constantes da Lei Municipal que trata do Quadro Geral de 
Servidores da Prefeitura de Cesário Lange, em especial, a aplicação do instituto do quinquênio 
e cesta básica atribuída aos demais servidores do Município. 

 
Art. 141 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a baixar atos 

regulamentares, necessários à execução desta Lei Complementar. 
 
Art. 142 - As despesas com a execução desta Lei Complementar 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 143 - Os anexos I (A e B), II (A,B e C), III (A,B e C), IV, V 
e VI passam a fazer parte integrante da presente lei, como se em seu corpo transcritos 
estivessem. 

 
Art. 144 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010. 
 

Cesário Lange, 30 de Dezembro de  2009. 
 
 
 
 

Ramiro de Campos 
Prefeito Municipal 

 
 

Publicado no quadro de avisos instalado no átrio do prédio desta Prefeitura Municipal de Cesário 
Lange e registrado nos livros próprios da secretaria da municipalidade, na data supra. 

 
 

Andréia Cristina Pais Leite  
Resp.p/Exp.da Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I - A 
EMPREGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

MANTIDOS, CRIADOS E TRANSFORMADOS  
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 

QUANT. DENOMINAÇÃO CARGA HOR. REF. QUANT. DENOMINAÇÃO PROVIMENT
O 

CARGA 
HORÁRIA 

CLASS
E 

- - - - 20 Professor de Educação Infantil – Creche Efetivo 34 h/sem 02 
30 Professor Infantil 20 h/sem 05 30 Professor de Educação Infantil – Pré-

escola 
Efetivo 30 h/sem 02 

24 Professor Substituto Ed. Básica I 20 h/sem 02 20 Professor Adjunto I Efetivo 22 h/sem 03 
90 Professor de Educação Básica 

PEB I  
30 h/sem 16 90 Professor de Educação Básica I Efetivo 34 h/sem 03 

79 Professor de Educação Básica 
PEB II  

18 h/sem Esp. 90 Professor de Educação Básica II (Área 
Específica) 

Efetivo 22 h/sem 04 

 
 
 
 
 
 



ANEXO I - B 
EMPREGOS DE PROVIMENTO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

MANTIDOS, CRIADOS E TRANSFORMADOS  

QUAN
T. 

DENOMINAÇÃO REF. QUAN
T. 

DENOMINAÇÃO CLASSE 

4 Coordenador Pedagógico Ensino 
Fundamental 

19 C 12 Coordenador Pedagógico 01 C 

1 Encarregado de Serviços Educacionais 23 C 6 Vice-Diretor de Unidade 
Educacional 

02 C 

5 Diretor de Unidade Escolar 27 C 6 Diretor de Unidade Educacional 03 C 

2 Supervisor de Ensino 23 C 2 Supervisor de Ensino 04 C 

 
Observação: Os empregos de provimento efetivo do Quadro de Magistério ficam com as denominações estabelecidas na conformidade deste 
Anexo, observada as seguintes normas: 
 
a. criados, os que constam somente na “Situação Nova”; 
 
b. mantidos os empregos, que figuram sem modificações nas duas situações; 
 
c. transformados, com as alterações previstas na coluna “Situação Nova”, os constantes nas duas situações acima; 



 

 

ANEXO II – A 
EMPREGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE DENOMINAÇÃO QUANT. FUNÇÃO CARGA 
HORÁRIA 

01 Professor de Educação Infantil - Creche 20 Professor de Educação Infantil - Creche 34 h/sem 
02 Professor de Educação Infantil - Pré-escola 30 Professor de Educação Infantil – Pré-escola 30 h/sem 
03 Professor Adjunto I 20 Professor Adjunto I 22 h/sem 
03 Professor de Educação Básica I 90 Professor de Educação Básica 34 h/sem 
04 Professor de Educação Básica II (em Área 

Específica) 
90 Professor de Educação Básica em Área 

Específica 
22 h/sem 



 
 
 
 

ANEXO II - B 
FUNÇÃO GRATIFICADA - FG 

QUANT. DENOMINAÇÃO 
5 Professor de Educação Básica Especial 

 
 
 

ANEXO III - A 
TABELA SALARIAL DOS EMPREGOS EFETIVOS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO 

DOCENTES 
CLASSE A B C D E F G 

01 R$ 5,94 p/h R$ 6,24 p/h R$ 6,55 p/h R$ 6,88 p/h R$ 7,22 p/h R$ 7,58 p/h R$ 7,96 p/h 
02 R$ 6,32 p/h R$ 6,64 p/h R$ 6,97 p/h R$ 7,32 p/h R$ 7,68 p/h R$ 8,07 p/h R$ 8,47 p/h 
03 R$ 7,17 p/h R$ 7,53 p/h R$ 7,90 p/h R$ 8,30 p/h R$ 8,72 p/h R$ 9,15 p/h R$ 9,61 p/h 
04 R$ 7,25 p/h R$ 7,97 p/h R$ 8,33 p/h R$ 8,80 p/h R$ 9,35 p/h R$ 10,00 p/h R$ 10,70 p/h 
05 R$ 8,00 p/h R$ 8,52 p/h R$ 9,10 p/h R$ 9,29 p/h R$ 9,65 p/h R$ 10,55 p/h R$ 11,30 p/h 

 
 
 



ANEXO III - B 
TABELA SALARIAL DOS EMPREGOS DE PROVIMENTO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA E SUPORTE PEDAGÓGICO E 

ADMINISTRATIVO 
REFERÊNCIA VALOR 

01 C R$ 1.494,34 
02 C R$ 1.548,94 
03 C R$ 1.868,73 
04C R$ 1.960,73 

 
ANEXO III - C 

TABELA DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – (FG) 
REFERÊNCIA VALOR R$ 

FG - Professor de Educação Básica 
Especial 

10% sobre Salário Base do Servidor 



ANEXO IV 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS EMPREGOS DE DOCÊNCIA, REQUISITOS 
PARA PROVIMENTO, RECRUTAMENTO E PERSPECTIVA DE 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL. 

 
 
 
1. Classe: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  

2. Área de atuação: Educação Infantil 
 
3. Atribuições típicas: 
 

• Executar serviços de atendimento às crianças de 4 meses a 3 anos em suas 
necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação; estimula e 
incentiva as brincadeiras em grupo como brincadeiras de rodas, jogos e outras 
atividades lúdicas, para desenvolver física, mental, emotiva e socialmente os 
educandos em creches; auxilia as crianças no banho, no vestir, no calçar, pentear e 
guardar seus pertences, garantindo seu bem-estar; controla os horários de repouso 
das crianças, preparando a cama, ajudando-as na troca da roupa, das fraudas, para 
assegurar seu bem-estar e saúde. 

 
• Executar outras atribuições afins. 

4. Requisitos para provimento: 
Habilitação: Magistério (grau médio), e/ou Normal Superior, Curso Superior de Pedagogia 
com licenciatura plena, com diploma devidamente registrado no MEC ou órgão por ele 
delegado; 
 
5. Recrutamento: 

• Externo - Concurso público 

6. Perspectivas de desenvolvimento funcional: 
• Progressão funcional: Nos termos desta Lei.  

 
1. Classe: PROFESSOR DE EUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 
  

2. Área de atuação: Educação Infantil 
 
 



3. Atribuições típicas: 
 

• Organizar e promove as atividades educativas, levando as crianças de 4 a 5 anos a 
se exprimirem através de desenhos, pintura, conversação, canto ou por outros meios 
e ajudando-as nestas atividades, para desenvolver física, mental, emotiva e 
socialmente os educandos em idade pré-escolar. 

• Executar outras atribuições afins. 

4. Requisitos para provimento: 
Habilitação: Magistério (grau médio), e/ou Normal Superior, Curso Superior de Pedagogia 
com licenciatura plena, com diploma devidamente registrado no MEC ou órgão por ele 
delegado; 
 
5. Recrutamento: 

• Externo - Concurso público 

6. Perspectivas de desenvolvimento funcional: 
• Progressão funcional: Nos termos desta Lei.  

 
 
1. Classe: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 
 
2. Área de atuação: Nas séries iniciais do ensino fundamental, regular ou jovens e 
adultos 

 
3. Atribuições típicas: 

• Ministrar aulas das matérias que compõem as faixas de comunicação e expressão, 
integração social e iniciação às ciências, nas séries iniciais do ensino fundamental, 
transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades, 
para proporcionar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí-los 
sobre os princípios básicos da conduta científica social. 

 
• Executar outras atribuições afins. 

4. Requisitos para provimento: 
Habilitação: Magistério (grau médio), e/ou Normal Superior, Curso Superior de Pedagogia 
com licenciatura plena, com diploma devidamente registrado no MEC ou órgão por ele 
delegado; 
 
 



5. Recrutamento: 
• Externo - Concurso público 

6. Perspectivas de desenvolvimento funcional: 
• Progressão funcional: Nos termos desta Lei.  

 
1. Classe: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (EM ÁREA 
ESPECÍFICA): 
 
 
 2. Área de atuação: Nas classes de séries finais do ensino fundamental, regular ou de 
jovens e adultos e no ensino médio. 

 
3. Atribuições típicas: 

• Ministrar aulas em cursos de ensino fundamental nas séries finais do ensino 
fundamental e no ensino médio, transmitindo os conteúdos teórico-práticos 
pertinentes as disciplinas que compõe a grade curricular, através de explicações, 
dinâmica de grupo e outras técnicas didáticas e desenvolvendo com a classe 
trabalhos de pesquisa. 

 
•     Executar outras atribuições afins. 

4. Requisitos para provimento: 
Habilitação: Magistério (grau médio), e/ou Normal Superior, Curso Superior de Pedagogia 
com licenciatura plena, com diploma devidamente registrado no MEC ou órgão por ele 
delegado; 
 
5. Recrutamento: 

• Externo - Concurso público 

6. Perspectivas de desenvolvimento funcional: 
• Progressão funcional: Nos termos desta Lei.  

 
 
1. Classe: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
 
 2. Área de atuação Educação Especial 

 
 



3. Atribuições típicas: 
• Promover a educação de crianças portadoras de deficiências, aplicando técnicas 

especiais e adaptando métodos regulares de ensino, para levá-los a uma integração 
social satisfatória e realização profissional em ocupações compatíveis com suas 
possibilidades e aptidões. 

•  
•     Executar outras atribuições afins. 

4. Requisitos para provimento: 
Habilitação: Curso Superior de Pedagogia e licenciatura plena com habilitação específica 
em Educação Especial ou especialização em Educação Especial, devidamente registrado no 
MEC ou órgão por ele delegado. 
 
5. Recrutamento: 

• Externo – Função gratificada. 

6. Perspectivas de desenvolvimento funcional: 
• Progressão funcional: Nos termos desta Lei.  

 
1. Classe: PROFESSOR ADJUNTO I 
 
 2. Área de atuação: Nas classes de séries finais do ensino fundamental, regular ou de 
jovens e adultos e no ensino médio. 

3. Atribuições típicas: 
Ministrar aulas em cursos de ensino fundamental nas séries finais do ensino fundamental e 
no ensino médio, transmitindo os conteúdos teórico-práticos pertinentes as disciplinas que 
compõe a grade curricular, através de explicações, dinâmica de grupo e outras técnicas 
didáticas e desenvolvendo com a classe trabalhos de pesquisa. 
 
Executar outras atribuições afins. 

4. Requisitos para provimento: 
Habilitação: Magistério (grau médio), e/ou Normal Superior, Curso Superior de Pedagogia 
com licenciatura plena, com diploma devidamente registrado no MEC ou órgão por ele 
delegado; 
 
5. Recrutamento: 

• Externo - Concurso público 

6. Perspectivas de desenvolvimento funcional: 
• Progressão funcional: Nos termos desta Lei.  



 
ANEXO V 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS EMPREGOS 

DE SUPORTE PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO, REQUISITOS PARA 
PROVIMENTO, RECRUTAMENTO E PERSPECTIVA DE 

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL. 
 
 
 
 
1. Classe: COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 
 2. Área de atuação: Atua no suporte técnico especializado em desenvolvimento 
pedagógico do corpo Docente, nas Unidades Educacionais, referentes à Educação Infantil 
ao Ensino Fundamental, regular ou Ensino de Jovens e Adultos, e na Educação Especial 
dos estabelecimentos municipais de ensino, elaborando, orientando e acompanhando a 
execução do Projeto Pedagógico. 
 

 
3. Atribuições típicas: 
• participar do Projeto Escolar, coordenando e apoiando os docentes nas atividades de 

planejamento curricular, observando as diferentes propostas, articulando-as 
conjuntamente; 

 
• elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, assegurando a sua 

articulação com as demais programações de apoio educacional; 
 
• acompanhar e avaliar o desenvolvimento da programação do currículo; 
 
• prestar assistência técnica pedagógica aos professores visando assegurar eficiência e 

eficácia do desempenho dos mesmos, para a melhoria da qualidade de ensino; 
 
• propor técnicas e procedimentos, selecionar e oferecer material didático aos professores, 

organizando atividades e propondo sistemática de avaliação nas áreas de conhecimento; 
 
• organizar os encontros de trabalho pedagógico com professores; 
 
• garantir os registros da área pedagógica dando continuidade ao processo de construção 

do conhecimento, as atividades de formação permanente de professores e ao 



planejamento do arranjo físico e racional dos ambientes especiais; 
 
• participar e assessorar o processo de Plano Escolar; 
 
• participar da execução do Plano Escolar, juntamente com a equipe escolar do Conselho 

de Escola e Comunitária: coordenando e avaliando as propostas pedagógicas da escola, 
consideradas as modalidades de ensino e turnos em funcionamento na Unidade Escolar; 
participando da definição de propostas de articulação das diferentes áreas de 
conhecimento, visando a superação da fragmentação; garantindo a continuidade do 
processo de construção do conhecimento; estimulando, articulando e avaliando os 
projetos da escola; organizando, com o Diretor e a equipe escolar, as reuniões 
pedagógicas; acompanhando e avaliando junto com o Conselho de Classe ou Série o 
processo contínuo de avaliação, nas diferentes atividades; 

 
• identificar os casos de educandos que apresentem necessidades de atendimento 

diferenciado, cabendo ao Conselho de Classe ou Série orientar as decisões que 
proporcionem encaminhamentos adequados; 

• garantir os registros do processo pedagógico; 
 
• Executar outras atribuições afins. 

4. Requisitos para provimento: 
Habilitação: licenciatura plena em Pedagogia e, no mínimo, 05 (cinco) anos de experiência 
docente, adquirida em grau de ensino na área de atuação em sistema público ou privado; 
 
5. Recrutamento: Emprego de confiança. 

• Externo – Emprego de confiança 

6. Perspectivas de desenvolvimento funcional: 
• Progressão funcional: Nos termos desta Lei.  

 
 
1. Classe: VICE-DIRETOR DE UNIDADE EDUCACIONAL. 
 
2. Área de atuação: Assessora o Diretor de Unidade Educacional. 
 
3. Atribuições típicas: 
 



• Assessorar o Diretor de Unidade Educacional nas questões administrativas, 
financeiras, pedagógicas, elaborando estudos, pesquisas e outros documentos que 
subsidiem a tomada de decisão. 
 
•     Executar outras atribuições afins. 

4. Requisitos para provimento: 
Habilitação: Licenciatura plena em Pedagogia e, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência 
docente, adquirida em qualquer grau de ensino (Infantil, Fundamental e Médio) em sistema 
público ou privado. 

 
 
5. Recrutamento: Emprego de confiança. 

• Externo – Emprego de confiança 

6. Perspectivas de desenvolvimento funcional: 
• Progressão funcional: Nos termos desta Lei.  

 
1. Classe: DIRETOR DE UNIDADE EDUCACIONAL. 
 
 2. Área de atuação: Dirige estabelecimento de ensino infantil e fundamental. 
  
3. Atribuições típicas: 
 
• Dirigir estabelecimento de ensino infantil e fundamental 
planejando, organizando e coordenando a execução dos programas de ensino e os serviços 
administrativos, para possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e discentes. 
 
•     Executar outras atribuições afins. 

4. Requisitos para provimento: 
Habilitação: Licenciatura plena em Pedagogia e, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência 
docente, adquirida em qualquer grau de ensino (Infantil, Fundamental e Médio) em sistema 
público ou privado. 

 
5. Recrutamento: Emprego de confiança. 

• Externo – Emprego de confiança 

6. Perspectivas de desenvolvimento funcional: 
• Progressão funcional: Nos termos desta Lei.  

 
 



                         

 
 
1. Classe: SUPERVISOR DE ENSINO 
 
 2. Área de atuação: Dirige estabelecimento de ensino infantil e fundamental. 
  
3. Atribuições típicas: 
 

• Conhecer e fazer cumprir a legislação de ensino e as determinações superiores; 
• Atividades de suporte pedagógico, voltada para supervisão, orientação, 

acompanhamento e inspeção escolar, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições:  

• Orientar o acompanhamento, o controle e a avaliação das propostas pedagógicas das 
escolas da rede municipal;  

• Assistir tecnicamente aos diretores sobre a elaboração, execução e avaliação das 
propostas pedagógicas das escolas da rede municipal;  

• Analisar os dados relativos às escolas da rede municipal e elaborar alternativas de 
solução para os problemas específicos de cada nível e modalidade de ensino;  

• Cumprir e fazer cumprir as disposições legais relativas à organização pedagógica  e 
administrativa das escolas, bem como as normas e diretrizes emanadas de órgãos 
superiores;  

• Aplicar instrumentos de análise para avaliar o desempenho da rede municipal nos 
seus trabalhos administrativos e pedagógicos;  

• Assessorar a Diretoria Municipal de Educação em sua programação e nas suas 
tarefas administrativas e pedagógicas;  

• Coordenar o processo de construção coletiva e execução da Proposta Pedagógica , 
dos Planos e Regimentos Escolares, além dos seguintes:  

• Investigar, planejar e avaliar o currículo em integração com outros profissionais da 
educação e integrantes da comunidade;  

• Supervisionar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidos 
legalmente;  

• Assegurar processo de avaliação da aprendizagem escolar e a recuperação de alunos 
de menor rendimento, em colaboração com todos os segmentos da comunidade 
escolar, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de 
ensino;  

• Promover atividades de estudo na área educacional, planejar e coordenar atividades 
de atualização no campo educacional;  

• Assessorar a direção da escola quanto às decisões relativas a matrículas e 
transferências, grupamento de alunos, organização de horários de atendimento 
escolar  e do calendário escolar.  



• Executar outras atribuições afins. 

4. Requisitos para provimento: 
Habilitação: Licenciatura plena em Pedagogia e, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência 
docente, adquirida em qualquer nível de ensino (Infantil, Fundamental e Médio) em sistema 
público ou privado. 
 

 
5. Recrutamento: Emprego de confiança. 

• Externo – Emprego de confiança 

6. Perspectivas de desenvolvimento funcional: 
• Progressão funcional: Nos termos desta Lei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM  ESTÁGIO 
PROBATÓRIO 

A pontuação de cada avaliação totalizará de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

                            Cada item deverá receber pontos de 0 a 04.  

I-Aptidão: 

a) iniciativa: 

1. tem perfil inovador, é criativo e tem liderança. Realiza as suas atribuições sem a 
necessidade de intervenção constante do superior. É flexível às exigências 
educacionais, buscando sempre rever sua prática e postura em sala de aula, a fim de 
garantir a melhoria da qualidade de ensino?   

(   ) sempre 

(   ) às vezes 

(   ) nunca 

Justifique a alternativa assinalada, exemplificando. 

b) responsabilidade: 

2. oferece atividades diversificadas para alunos que apresentam dificuldades. 
Apresenta projetos, trabalhos e/ou gráficos de rendimento;  

3. desenvolve habilidades e competências estabelecidas no Projeto Político 
Pedagógico da escola. Justifique; 

4. é assíduo e pontual ao horário de trabalho ou  a atividades escolares previstas? 

c) interação: 

5. Tem controle emocional em situações adversas e é capaz de exercer influências 
positivas? 

(   ) com regularidade 

(   ) às vezes 



(   ) nunca. 

Justifique/ exemplifique 

II- Dedicação ao Ensino: 

a) interesse: 

6. busca novas informações e participa de cursos de capacitação, visando melhoria da 
prática em sala de aula? Apresente relação de cursos e justifique a resposta, se 
afirmativa  

7. tem interesse pelo desempenho do aluno e trabalha nesse sentido? 

     (    ) com constância ;  

(    ) às vezes; 

(    ) raramente.  

Apresentar projetos, trabalhos e/ou atividades  desenvolvidas. 

b) participação: 

8. participa com interesse nas atividades escolares: HTPC, Planejamento, Conselho 
Escolar, Reuniões Pedagógicas,  eventos do calendário escolar ou que tenham 
ligação com a escola . É assíduo a tais atividades?  

(   ) sim      (    )  não 

c) organização: 

9. planeja e prepara as aulas com antecedência com vistas aos objetivos  da disciplina. 
Atualiza, através de replanejamento, o plano de ensino e o cronograma anual? 

(   ) sim 

(   ) às vezes  

           (    )    não 

10. organiza e entrega toda a documentação exigida ( diário de classe, conceitos, 
freqüência, semanários e outros) nos prazos previstos?  



(   ) sim 

(   ) às vezes  

           (    )    não 

11. utiliza os materiais pedagógicos disponíveis na escola?  

(   ) sim 

(   ) às vezes  

           (    )    não 

III – Relacionamento humano 

a) relacionamento com alunos: 

12. respeita as opiniões, o interesse e a individualidade dos alunos, valoriza a participação 
do aluno e esclarece as suas dúvidas sempre que solicitado? 

b) relacionamento com a comunidade 

13. atende com presteza alunos, pais e comunidade escolar sempre que necessário? 

c) espírito de cooperação e solidariedade: 

14. trabalha bem em equipe na busca de atingir objetivos comuns? Relaciona-se bem 
com os profissionais que atuam na escola? 

    15.     contribui para o desenvolvimento de um trabalho coletivo coerente com o Projeto 
Político Pedagógico da escola ? 

 IV- Produtividade 

a) desempenho em sala de aula: 

16. interessa-se pelo desempenho do aluno no decorrer do ano letivo . Apresentar 
trabalhos, atividades in e extra – classe realizados e quadros de rendimento.  

17. procura realizar um trabalho interdisciplinar que ofereça condições para que o aluno 
avance no processo ensino-aprendizagem, respeitando suas diferenças e necessidades 
individuais. Relacionar os trabalhos .  



       b) domínio em sala de aula:  

18. tem didática e boa comunicação (clareza, objetividade e domínio dos conteúdos)?. 
Apresentar gráficos e/ou relatórios que traduzam resultados do trabalho pedagógico.  

19. mantém um clima de entusiasmo, motivação e de disciplina na sala visando sempre os 
objetivos propostos?  

(   ) sim 

(    ) às vezes  

(    )  não mantém  

      d) produções individuais: 

20. planeja, produz e executa trabalhos e projetos com os alunos de maneira independente? 
Arrolar projetos e trabalhos.  

e) produções coletivas: 

21. planeja, produz e executa trabalhos e projetos com os demais profissionais que atuam 
na escola, visando a cooperação e a interação da equipe escolar. Arrolar projetos e 
trabalhos.  

   
 Resultados da avaliação: 

A) de 65 a 80 pontos – excelente 

B) de 50 a 64 pontos  - bom 

C) de 31 a 50 pontos – regular  

D) de 0 a 49 pontos – insatisfatório. 

                                             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


