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Lei 194/98 1998.

Dispüc subi'1.' o riaiio de Carreira e
Kcinuneravãy d» IMagisícriu 1'úblicu
Municipal, de Muntc lloicbc, l^síado
da 1'araíba c dá oulias pi ovidÍMicias.

O PREFEITO CONSTITUCIÓNAL DO MUNICÍPIO DE MONTE IIOREIÍL,
ESTADO DA PARAÍUA, no uso .das alribuiçOcs que llics sao coidciidas pelos Ailigos. 60, Ul, da
Lei Orgânica do Município, cni Consonância com a Lei I-cdcral 9.d2'l/96...

TÍTULO 1
Do Plano de Cai reira e Ucimiiieiação do Magislcrio
CAPÍTULO PIUMEIUO
Do Ingresso, Número de Cargos c Preencliimciilo
SEÇÃO PRIMEIRA
Do Ingresso c Prccncljinicnío de Cargos no Magislcrio

Art. r. - O Plano dc Carreira c Remuneração do Magislcrio, obedecerá aos ciilérios da
presente Lei, seguindo os preceitos estabelecidos na Lei !*cdcral n" 9.'12-1/96, dc 2'l dc üczcmbio dc
1996.

Parágrafo Único - O piano dc (|uc trata o CápUt., do jjrcscnlc ailigo, scia icconlicciilu
igualmente pela sigla "PCRMH", que define o seu titulo a nivcl Nacional, acrescido do icimo
"horebense", como teriniiioiogia nominativa.

Art. 2®. - O preenciiimcnto dos Cargos criados c/ou rcdclinidos nesta Lei, se dará na lorma da
Legislação vigorante, por provimento cm Concurso Público dc Provas, ou dc provas c de I íUilos,
atendidas as exigências da Carta Constitucional Supcrloi', brasileira, por sabcdoiia do Ait. 37, 11,
combinado com o Art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais 1 ransiunias.
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parágrafo úaico - Para „.c..U>...c...o Uas ,.on...»
preencWmento dos Cargos ,.o Grupo Magislcno. obcdccca aos p..»c.,..cs
relatadas no seu Art. 9°, Parágrafos 1° e 2°.

Art. 3». - O Grupo Uspccial dc Administração Superior da Uducação no Município, c
A  composto na seguinte ordem:

r  Parágrafo Primeiro - Um (01). Cargo

profissionalizante para o Magislcno, e comprovada expci icnua no .

4.de Livre nomeação e Lxoncraçao pcio uu i uu^.. . substiluicão iincdiala ao
quilate do Titular da Pasta dc que trata o Parágralo anlcnor, com lunçao clc subslilu.vao
mesmo.

])0 ^
TA

SN

..P^^^Govern^ÍS^d/rimeSn;/ e t 'T-"pciescoii^(lo entre pessoas de Capacidade reconhecida caluaçaodüimda c « . « l
.. .SI ̂ '0 tOiV^

;>AM£f /Tí^ L j . Departamento de Apoio Social Administrativo;
^  'í- II - Departamento de Educação Pisica e Desporto,

111 -Departamento de recreação e lazer;
I  IV -Departamento de Recursos Financeiros.

Paráerafo Quarto - Três (03) diretorias dc atividades técnicas, cm Icrcciiu cscalao dc cslua

escolUdo entre os efetivos de carreira que sejam pessoas dc Capacidade icconiicc
definida na área de elaboração de,projetos educacionais.

f-uriçoes j3

S
1 _ Diretoria de Recursos humanos c pessoais,

 VSV. * -r-

 11 - Diretoria de comunicações sociais

111 - Diretoria de apoio didático e psicológico.

Paráurafo Quinto - Trcs (03), chefias Especiais, de atividades especial mtciníi, se
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gelo Dirigente. Municipal dc Uduçasaq.. ad rclerendu... do ITcIcUo. cscollndo cnirc pcsso
reconhecida atuação na área adininislraliva cducacioiia

I - Chefia de ações administrativas internas;
II - Chefia de estratégias educacionais c cursos dc capac.laçao,
III - Chefia especial de fiscarização adininisli ativa.

Parágrafo sexto - Pica... revogadas as disposivõcs do a..cxo ). i.c. 9 c seus sub-itcs, da Lei
Municipal de n.® 181 /97.

Dofw ü™rcs da Esfc.» Ad...i..is..a.iv.. das U..id..dcs Lscola. cs do
Art. 4«. - O Grupo Ocupacional de Atividades de Ad...i..islraçr.o Lscola. l'ública Mu.i.cpal.

compõe-se de:

-
^preenchimento dentro da seguinte ordem. ,

clL r 1 _ oratificaçâo de 15% (qpinze por cento), do salái io .ní..i."o, ..acio..al.,.c..le ....illcado. c...
se tratando de Escola, com até 100 (cem) alunòs; miincado
II - Gratincação de 20% (vinte por cento), do sala. lo niinnno, nau(j..al.nc

I „ em se tratando dc Escola com no mínimo 150 (cento c cnqucita) alu.ios,jjj _ Gfatilicação dc 25% (vinte o cinco por cento), do sala..o .......mo, i..c <
[unificado, a partir de 151 (cento e cinqüenta c u.n) alu.tos;

Paránrafo Segundo - Cinco (05), Direto.cs Adjuntos dc Unidades Escola, cs, co.n ru..vão c...
Comissão, de Livre nomeação c exoneração pela autoridade a que está ^
Prefeito Municipal, com preenchimento dentro t^os cmcrios estabclcç.dgs,uti„alo
g!^r!..rriZrL Educação c.n vista das necessidades ad.ninistrat.vas, com anuc.c.a do Chcit do

-o p—

assumidos pela Escola beneficiária da vaga. fazendo 10% .(dcz-poj. cc ).
r..m..nffraçan calculada na Iwse do salário nacioijalinçnte mijlicada

^  f -r Parágrafo Terceiro - Cinco (05), Secretái ios dc. Uiridadçs Escak..m co.n função cm



Esl:itlo Uji l*íir«íbii

Prefeitura Municipal de Monte Horebo - PBPreteiiura

H„g; lli-, Pcüio Moicii» Goiiüi". - Cciilio C|>..

DSmc^rol''ws J» Gn.,.o dc n ofcssorcs

Art. 5». - O Gnipo Ocupacioiml Je Atividades do Magistério l'ubl.co Mun.o.pal, co.npo
Parágrafo Único - Cinqüenta (50) ÇaffigLi!ÇJl|i:S^^

Especiaí dlvtda cottto Professor, dentro da segun.te ordent:
1 - Dez U0)> ITolcssoies dc Míycl 1 Síinb^ ^

Lei Federal 9.424/96, que se alinl.am nas seguintes qualilteavoes.

de aula; i« ,,iuv co define por alingiinciiio

u'"S, io sr :u. a. —. .1,. ™.

dos primeiros vinte (20) anos, ue pionv v.
sala de aula; . i. nnp se define por alingimenlo

de aula; i

a cursar o

_  I iiiifv se (ielinc por alinginiLiilo

a) Professor Niveí 2, Sin'b- MAO ' j, «úvidade do Magistério, cm
dos primeiros cinco (05) anos, uc picn
sala dc aula;
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• b) Professor Nível 2, Siinb. MAG II, Calcgorias de "l.", <liie sc define poi aliiisime^iio
dos primeiros dez (10) anos, de pleno c.xercieio de alividade do Magi.sleiio. em .. .
de aula; . .

c) Professor Nível 2, Sinib. MAG II, Calegorias de "e", .|ue se deline |.o. imnenneii o
dos primeiros quinze (15) anos, de pleno excreicio de atividade do Magislcno, c
sala de aula;

d) Professor Nível 2, Simb, MAG II, Categorias de "d", que sc define peu atingnnento
dos primeiros vinlc (20) anos, de pleno excreieio de atividade do Magisteiio, em
sala de aula;

e) Professor Nível 2, Simb. MAG 11, Calegoria "c", ijuc sc delmc por almgimcnlo t e
Vinlc c Cinco (25) anos, de pleno exercido de alivldatles do Magtslei lo, cm sa a t e
aula;

111 - Dez(IO), Professores de Nível 3,|Sinib. MAG íll, composto de cdticadoics que
têm qualifieayão Profissional para o Magistério, cj" pV)

a) Professor Nível 3, Simb. MAG lll, Calcgorias do V\ que sc dclmc por
atingimçnlo dos primeiros cinco (05) anos, dc pleno exercício de alivtdate lo
Magisléi io, em sala de aula;

b) Professor Nível 3, Simb. MAG 111, Calcgorias dc "b", que sc dcfmc por
atingimçnlo dos primeiros dez (10) anos, dc pleno exercido dc atividade to
Magistério, cm sala de aula;

c) Professor Nível 3, Simb. MAG 111, Calcgorias dc "c", que sc dclmc por
atingimçnlo doS primeiros quinze (15) anos, dc pleno exercido dc atividade tio
Magístci io, cm sala de aula;

d) Professor Nivcl. 3, Simb. MAG 111, Calcgorias dc "d", tiiic sc dcfmc por
alingimeiUo dos primeiros vinlc (20) anos, de pleno cxcrdcio dc alividadc do
Magistério, cm sala dc aula; .

c) Professor Nivcl S, Simb. MAG III, Calegoria "c", qlic .se define por atingimçnlo de
Vinte c Cinco (25) anos, dc pleno excreicio dc atividades do Magisléi io, em sala ile
aula;

SEÇÃO QUINTA
Do Número de Cargos do Grupo de Serviços Gerais

Art. 6®. - O Grupo Ocupacional dc^Atividatlés tia Scryiç_QS-ÍJ.cmbi-. do Magisléiio Municipal,
compõe-se de: \

Parágrafo Único - Cinqüenta (50), Auxiliarés de Serviços Gerais cm Provimento bíclivos c
Carreira, em classe definida, dentro da seguinte ordem.
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a) Aiixiliarcs dc Serviços Gerais de Nível 1, de nivcl iniciai;
b) Auxiliares de Sei viços Gerais Nível II, com Cinco anos dc Serviços,

c) Aiixiiiares dc Serviços Gerais Nível 111, com Dez anos dc Serviços:
d) Auxiliaies de Serviços Gerais Nível IV, com Quinze anos de Serviços;
e) Aiixiliares de Serviços Gerais Nível V, com Vinlc anos dc Serviços;
f) Auxiiiarcs dc Serviços Gerais Nível VI, com ViiUe e Cinco anos de Serviços,

—Kg) Auxiliares de Serviços Gerais Nivel VII, com Irinla anos de Serviços, e direito a
aposentadoria, se Mulher;

—^ll) Auxiliares dc Serviços Gerais Nível VIII, com i rinla c Cinco Anos dc Serviços,
com direilo a aposentadoria, quando I tomem.

CAPÍTULO SEG UNDO
Das Disposições Gerais
SEÇÃO ÚNICA
Das Especifícações das Classes Puiicioiiais

Art. 7®. - Cargo cm Comissão, é aquele dc livre nomeação e exoneração pela autoridade a (jiie
está submetido o ocupante, que não será escolliid^obiigatoriainciitc, entre os elcliyqs dc Ça^^

,  . ■ "A
Parágrafo Único - linquadrain-sc para ocijpáção dos Cargos reportados no Capul., deste I

Artigo os Diretores Escolares, seiis adjuntos: o Titular da Sccretaijajile Edt^açàojLÍo MjLmiópJo, seu [
Adjunto; os supervisores Escolares c Titulares de Departamentos da Secretaria Municpal dc 1

I Educação.

Art. 8®. - Os Cargos dc cliefía, c aquele de livre nomeação e exoneração i)cla autoridade a que
está submetido o ocupante, escolhido obrigatoriamente, entre os efetivos da caneiia.

Parágrafo Único - Enquadram-se para ocupação dos Cargos reportados no Caput., deste
artigo os secretários de Unidades Escolares.

TÍTULO II
Do processo de liivestidiirn nos Cargos do Magistério
CAPÍTULO PRIMEIKO
Dos Cargos Efetivos e dc Carreira c outras ordens administrativas.
SEÇÃO PRIMEIKA
Das Denominações respectivas
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Art, 9.® - Os cargos Jlíctivos de carreira isolados do grupo ocupacional do Magistciio
municipal, sâo providos niediaiile concurso público, conibrinc dclinivíio prcscnlc Lei c se aüniiain
na forma a seguir:

I — Cargo efetivo do carreira, süo ac|uclcs escalonados cm classes, para acesso j)iivativo poi
pessoas com qualificação para ocupá-los;

II — Cargo isolado c o (jue se escalona de forma especial por ser único na sua calcgoiia.

TÍTULO U
Do salário do Professor e Crilcrios

CAPÍTULO PKIJMEIUO
Do saldi*io do Professor

SEÇÃO PKIMEIKA
Do salário Base

Art. 10.® - Salário base c o Valor definido conio ganho a que faz jús o Professor, ijue
dentro das normas desta lei, (Ica assim Glassificado:

Parágrafo Primeiro - Ao professor de Nível 1, simb. MAG I, é assegurado o salario mínimo
vigente, podendo acrescentar-se 10% (dez por centó), de diferença, a partir da conquista de uma
formação escolar, tendo como ponto de parüda ̂4^^ serie, da primeira fase dqJJIj^rau.

Parágrafo Segundo - Ao professor de Nível 2, Simb. MAG II, c assegurado o salário iniiiiniü
vigente, mais 20% (vinte por cento), a maior que o ocupante do Grupo que o antecedo.

^  ̂ . ^ g^L
^1 Parágrafo Terceiro - Ao professor de Nivcl 3, Simb. MAG 111, c assegurado o salano mmimu ' sõY
H  vigente, mais 20% (vinte por cento), a maior que o Grupo (iiic o antecede. '"

Parágrafo Quarto - Para os fins dc incentivo a deslocamento de educadores capacitados, com
a finalidade de oferta de mcliioria no Ensino Fundamental, nas áreas de atuação consideradas rurais,
fica concedido benefício, conforme ás especificações abaixo:

1 - Ao professor que propuser-se à atuação em distancia considerada mínima, fora da Zona
Urbana, numa média até 5 Kiiôinelros, é oferecido incentivo de R$ 42,Üü (Quarenta c Dois Keais),
reajustável até o percentual de 100% (cem por cento), por Decreto do Cíielc do Poder Executivo;
^  ii-(Lj-7ao professor que propuser-se à atuação cm distância considerada media, fora da

Zona Urbana; numa média até 10 Kilômelros, é oferecido incentivo de !<.$ 52,00 (CiiK|uciita c Dois
—^Reais), reajustável até o percentual de 100% (cem por cento), por Decreto do Chefe do Poder

Executivo; '
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"tll — Ao^^proíbssor que propusci-sc à alua^ào cni dislância coiistclciaila maxima, Ibra tia Zona
Urbana, numa média até 10 Kilômclros, é oferecido incciilivo dc 62.OU (Scssciilíi c Dois locais),
reajustâvcl até o percentual dc 100% (cem por cento), j)or Decreto do t hclc du Poder Executivo,

SEÇÃO SEGUNDA
Progressões Salariais

Art. II. - A Todo Profissional dc Educação, alinliado nas calcgoiias delinitlas pelo Artigo
anterior, fica assegurado a progressão salarial dentro das seguintes noniuis:

Parágrafo Primeiro - Além do Salário liase, defmidu na Seção, poderá se concedei' incentivo a
capacitação do educador, coiiL basc. .em 10% (Dez pi ouicssà.o salaiial jxn
J.^pp de aljvidadc apurados a cada (05) cnu^anos li abalh^^

Parágrafo Segundo - Assegura-se ao Piofessor dc Nivel 3, Sinib, MAG III, tjue atingir nivcis
de melhorias dentro das suas arcas dc ensino, a cxcinplo de csgcdalizaçOes e oídros, unia pjogressào

^salarialjlc 5% (Cinco por Cento), cin Cada conquista.

Parágrafo Terceiro - Somente os beneficies dc piogrcssõcs salariais relativos a i|uiiK|ucnios, ^
incentivo a qualidade e melhoria de nível funcional, são integrados ao salário base para os fins dc V
aposentadoria funcional por tempo dc serviço.

CAPITULO SEGUNDO

Das Disposições Gerais
SEÇÃO ÚNICA
Das disposições finais

Art. 12. - A Opção feita por ocupante dc Cargos do Giupu Ocupacional especifico do
Magistério, definido como Professor, por outros grupos dc ocupações, mesmo que da mesma esfera,
mas, que não seja sala dc aula, c considerada inlciTupçào na alividadc Magislcriu, o que o

^descreiidencia do direito à aposetitadoria Especial do Prolcssor.

Art. 13, - Todo o Conjunto dc Normas dc que trata csla Lei, será acompanhado c fiscalizado
pelo CONSELHO MUNICIPAL DL ACOMPANHAMENTO L CONTROLE SOCIAL üO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUNDAMLNfAL L
VALOlUZAÇÃO DO MAGlSTÉiUO. ̂  pOf>J í) C F

Art. 14. - Todos os direitos c vantagens tratados nesta Lei, cslão assegurados dc forma
automática aos seus beneficiários, com implanração no prazo mcLho 02 (dois) anos da sua
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Publicação, asseguraiido-sc a parle prejudicada, o dircilo dc pclicioiiar a seu lavor,
independentemente de procurador especializado.

Ari. 15. - A jornada dc trabalho é de 25 horas scinanalincntc.

—^Parágrafo Único - É permitida ao Professor, a ocupíição mínima cm sala dc aula. por Od
(quatro) horas continuadas, c 01 (uma) hora departamental.

Art. 16. -0 Município manterá a adequação da presente Lei, as normas da Legislação
privilegiada da Educação, sob responsabilidade conslmitc do Dcpartaniciito Scc|eUnia
Municipal deEduc^ão e Advocacia Geral do Município.,

Art. 17. - São partes integrantes desta Lei os anexos 1, 11, III, IV, V c VI, i|uc c.xplicitam os
números de Cargos, os níveis Salariais, e outros itens que tornam dc melhor vivência c pratica, os
pressupostos desta Lei. ' >

Art. 18. — Picaivi rcvogadasas disposições da Lei dc cslrulura Administrativa basica do
Município, que trald^a educação, passando a vigorar o disposto na |)icscntc lei.

Art. 19. - Estando o Município sofrendo,insuficiência no quadro dc educadores, lica este
autorizado a realizar^onlralação em reginie ide protcniporc para preenchimento dc yagas, por prazo
de 06 (seis) meses^ renováveis pori^ual período, obrigando-se igualmente a realização dc concurso
público, para o preenchiniciUo derinilivo das vagas iicsla Lei explicitas, ate o prazo máximo das
contratações realizadas por excepcional interesse público.

Parágrafo Único - O período para realização do Concurso 1'iiblico dc que trata o Caput.,
deste artigo, não ultrapassará o exercício de J.998.

Ait. 20. - Esta lé entrará epi vigor na data de sua publicação, ictroagindo os seus efeitos ao
dia 01 de janeiro do ano em curso, ficando revogadas as disposições em contrário revogado o t|ue
define o item 9., anexo 1, da Lei Municipal n® 181/97, que trata, da Lslrutura Administrativa üásica
da Prefeitura Municipal, precisamente da Secretaria Municij)al de Educação.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Monte 1 lorcbe. Estado da Paraíba, em
09 de abril de 1998.

José Dias Palitot

Prefeito


