
LEI     Nº     326/2010/GP,     de     04     de     janeiro     de     2010.  

“Adéqua o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 
Trabalhadores em Educação Pública Municipal de Dom Eliseu 
aos termos da Lei Federal nº 11.738, de 16 de Julho de 2008.”

O Prefeito Municipal de Dom Eliseu, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e publica a 
presente lei:

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta lei reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 
trabalhadores em educação pública municipal, bem como sua gestão.

Art. 2º. Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I. Rede Municipal de Ensino, o conjunto de instituições e órgãos que realizam 
atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, 
Esporte, Cultura e Lazer.

II. Trabalhadores em Educação Pública Municipal, os professores, os funcionários 
técnico-administrativo-educacional e de apoio administrativo educacional que 
desempenham atividades diretas e correlatas às atividades de ensino e 
aprendizagem em unidades escolares ou em órgãos centrais ou intermediários do 
Sistema Municipal de Ensino. 

III. Magistério Público Municipal, o conjunto de profissionais da educação, titulares 
do cargo de professor, que exercem as funções de docência, profissionais que 
oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou 
administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional 
e coordenação pedagógica no âmbito do ensino público municipal.

IV. Técnico-Administrativo-Educacional, o profissional da carreira cujas funções 
abrangem as atividades inerentes à secretaria escolar, alimentação escolar, 
multimeios didáticos e infra-estrutura material e ambiental, conforme resolução nº 
05/05 do Conselho Nacional de Educação - CNE, que cria a 21ª área de formação 
técnica profissional; também fazem parte deste os técnicos em informática e os 
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técnicos em secretaria escolar, estes com nível médio profissionalizante, além 
destes, os técnicos de nível superior;

V. Apoio Administrativo Educacional, o profissional da carreira cujas funções 
abrangem as atividades inerentes a auxiliar de secretaria, digitador, merendeira, 
servente, vigia, motorista e/ou outras correlatas aos níveis de qualificação.

Art. 3º. O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em 
Educação Pública Municipal, tem como finalidade definir e regulamentar as 
condições e o processo de movimentação dos profissionais do ensino na respectiva 
carreira, estabelecendo a progressão e promoção funcional e a correspondente 
evolução da remuneração.

CAPÍTULO II
DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS NO ENSINO PÚBLICO

SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Art. 4º. A carreira dos trabalhadores em educação pública municipal tem como 
princípios básicos:

I. Profissionalização, que pressupõe vocação, dedicação profissional com 
remuneração condigna e condições adequadas de trabalho;

II. Valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;

III. Aprimoramento de qualificação através de cursos e estágios de formação, 
atualização ou aperfeiçoamento e especialização;

IV. Progressão, através de mudanças de níveis de habilitação e de promoções 
periódicas na carreira;

V. Pela igualdade de tratamento para efeitos didáticos e técnicos;

VI. Piso salarial profissional em correção anual definido em acordo coletivo entre a 
entidade representativa da categoria e a administração pública municipal;

VII. Integração do desenvolvimento profissional dos trabalhadores ao 
desenvolvimento da educação no município visando padrão de qualidade;

VIII. Período reservado aos estudos, planejamento e avaliação, incluídos na jornada 
de trabalho;

IX. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos.
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SEÇÃO II
DA ESTRUTURA DA CARREIRA

Subseção I
Disposições Gerais

Art. 5º. A carreira dos trabalhadores em educação pública municipal é composta 
pelos cargos de provimento efetivo de professor, de técnico-administrativo-
educacional e de apoio administrativo educacional, é estruturada em quatro classes 
cada:

§ 1º. Cargo é o lugar na organização do serviço público correspondente a um 
conjunto de atribuições com estipêndio, denominação própria, número certo e 
remuneração correspondente pelo poder público, nos termos da lei.

§ 2º. Carreira é o conjunto de níveis e classes que definem a evolução funcional e 
remuneratória dos profissionais do ensino público municipal e abrange a educação 
básica.

§ 3º. Nível é a hierarquização da carreira, segundo o grau de escolaridade ou 
formação profissional.

§ 4º. Classe é a posição na carreira, decorrente do processo de desempenho e 
qualificação, e essa posição corresponde a graus crescentes de vencimentos.

§ 5º. Referência é o diferencial da posição horizontal do servidor efetivo na escala 
de vencimento.

§ 6º. Vencimento é a retribuição pecuniária paga ao servidor cujo valor corresponde 
ao nível do cargo e nas devidas referências das classes.

§ 7º. Remuneração é o correspondente ao vencimento de cargo efetivo, acrescida 
de vantagens pecuniárias pessoais e das vantagens especificas do cargo.

§ 8º. Evolução funcional é o crescimento do servidor na carreira, através de 
procedimentos de progressão e promoção.

§ 9º. Constitui requisito mínimo para ingresso na carreira, habilitação específica para 
cada cargo, obtida com:

I. Curso Superior de Licenciatura Plena para o exercício das funções de magistério;

II. Curso Técnico de nível médio com formação profissional específica, definida pelo 
órgão normativo do Conselho Nacional de Educação, para o funcionário técnico 
administrativo educacional;

III. Ensino fundamental para o cargo de funcionário de apoio administrativo 
educacional, sendo este referente ao nível I; Ensino Médio, para o funcionário de 
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apoio administrativo educacional, sendo este referente ao nível II e com Ensino 
Superior referente ao nível III com atividades correlatas.

Subseção II
Das Classes e dos Níveis

Art. 6º. As classes constituem a linha de promoção da carreira dos profissionais do 
ensino público municipal e são designadas pelas letras A, B, C e D.

Art. 7º. Os níveis do cargo de professor são quatro:

Nível 1 – Formação em área própria, de nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena ou formação superior em área própria correspondente com 
complementação nos termos legais;

Nível 2 – Formação em nível de Pós-Graduação Lato Sensu, com especialização na 
área de docência, obtida em cursos com duração mínima de 360 (trezentas e 
sessenta horas) em Instituição de Ensino Superior credenciada pelo Ministério da 
Educação;

Nível 3 – Mestrado na área de educação em Instituição de Ensino Superior 
credenciada pelo Ministério da Educação;

Nível 4 –  Doutorado na área de educação em Instituição de Ensino Superior 
credenciada pelo Ministério da Educação.

Parágrafo único – O concurso público para professor será realizado por área de 
atuação, não sendo alterada em função da mudança de nível.

Art. 8º. Os níveis do cargo de apoio administrativo educacional são três:

Nível 1 – Funcionário operacional de serviços diversos do sistema de ensino, com o 
Ensino Fundamental, escolaridade mínima para o exercício da função;

Nível 2 –  Funcionário auxiliar administrativo de unidades escolares e de órgãos 
central ou intermediário do sistema de ensino, com o ensino médio como 
escolaridade mínima para o exercício da função;

Nível 3 –  Profissional de áreas diversas, com o ensino superior como formação 
mínima para suprir necessidades pontuais do sistema de ensino.

Art. 9º. Os níveis do cargo de técnico administrativo educacional são dois:

Nível 1 – Profissional com formação técnica de nível médio, em área especifica da 
esfera técnica educacional, definida pelo órgão normativo do Conselho Nacional de 
Educação;
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Nível 2 –  Profissional com formação superior, em área especifica do sistema de 
ensino.

SEÇÃO III
DA PROGRESSÃO

Art. 10. Progressão é a mudança de um nível para outro de uma determinada 
carreira.

§ 1º. A progressão do professor ocorrerá de forma automática após ser requerida 
pelas vias legais e comprovada a nova habilitação.

§ 2º. A progressão funcional dos demais cargos ocorrerá de forma automática após 
ser requerida pelas vias legais e comprovada a nova habilitação.

§ 3º. A progressão é automática e passa a produzir efeitos jurídicos válidos a partir 
do Exercício seguinte ao do deferimento do requerimento.

SEÇÃO IV
DA PROMOÇÃO

Art. 11. Promoção é a mudança dentro da carreira a que pertence e se dará por:

I. Promoção Vertical –  é o deslocamento do servidor, de uma classe para outra 
imediatamente superior, dentro do mesmo nível, observando-se o seu 
aperfeiçoamento profissional e obedecendo ao interstício mínimo de 5 (cinco) anos;
II. Promoção Horizontal –  é o deslocamento do servidor de uma referencia para 
outra imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, observando-se o 
interstício mínimo de 3 (três) anos.

§ 1º. A promoção decorre de avaliação de desempenho do servidor e deve 
considerar o desempenho e a qualificação acadêmica certificada por Instituição de 
Ensino Superior credenciada pelo Ministério da Educação, nos termos e na forma da 
lei.

§ 2º. A promoção observará o número de vagas da classe seguinte e a classificação 
dos integrantes da classe que tenha cumprido o interstício mínimo de 5 (cinco) anos.

§ 3º. A avaliação de desempenho do servidor será realizada nos termos do que 
prevê a legislação local vigente e aplicável.

§ 4º. A pontuação necessária para a promoção será apurada pela média da 
pontuação obtida nas últimas 5 (cinco) Avaliações Anuais, observados os seguintes 
parâmetros:
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a) A média aritmética das avaliações anuais de desempenho, com peso 6 (seis).
b) A pontuação da qualificação acadêmica, com peso 2 (dois).
c) A pontuação pelo tempo de exercício da docência, com peso 2 (dois).

SEÇÃO V
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 12. A qualificação profissional tem como objetivo o aprimoramento permanente 
do ensino com a progressão e a promoção na carreira.

Parágrafo único – A qualificação descrita no caput do artigo será assegurada 
através de cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, em Instituições 
credenciadas, de programas de aperfeiçoamento em serviço e de outras atividades 
de atualização profissional, observados os programas prioritários.

Art. 13. A licença para qualificação profissional, que será remunerada, consiste no 
afastamento do membro da carreira de suas funções, computando o tempo de 
afastamento para todos os fins de direito, e será concedida:

I. Para freqüência a cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização lato 
sensu e stricto senso, em Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo 
Ministério da Educação;

II. Para participação em congressos, conferencias e fóruns referentes á educação e 
ao magistério.

§ 1º. A licença para qualificação profissional poderá deferida no interesse da 
Administração, observadas as circunstâncias orçamentárias e fiscais.

§ 2º. A licença para qualificação profissional deverá ser solicitada pelo trabalhador 
acompanhada de parecer da Comissão de Gestão do Plano.

Art. 14. A jornada dos professores do ensino público municipal terá duração entre 20 
(vinte) e 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º. Será definido pela Secretaria Municipal de Educação cronograma da jornada 
de trabalho por cargos e funções.

§ 2º. A definição estabelecida no parágrafo primeiro deste artigo não poderá dispor 
contrário ao estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

§ 3º. A jornada de trabalho em atividades exclusivamente docentes inclui uma parte 
de horas aula para docência e uma parte dedicada à hora/atividade a ser 
desenvolvida conforme o PPP e o PDE da respectiva Unidade Escolar.
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§ 4º. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 
(dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com 
os educandos.

§ 5º. As horas atividades corresponderão ao total de 1/3 (um terço) da jornada e 
serão destinadas a preparação e a avaliação do trabalho didático, a colaboração 
com a administração da escola, a reuniões pedagógicas, a articulação com a 
comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta 
pedagógica da escola.

§ 6º. A jornada de 40 (quarenta) horas semanais do professor em função docente 
inclui 27 (vinte e sete) horas de aula e 13 (treze) horas de atividades, as quais serão 
destinadas ao trabalho coletivo.

§ 7º. As horas de atividades serão cumpridas na escola em conformidade com a 
Proposta Político-Pedagógica da Unidade de Ensino.

§ 8º. O número de cargos a serem preenchidos para cada uma das jornadas será 
definido no respectivo edital de concurso público.

§ 9º. O professor em função não docente, não fará jus à hora atividade, podendo 
sua jornada ser de 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais.

§ 10. O titular do cargo de professor licenciado em pedagogia exercerá de forma 
alternada ou concomitante com a docência, atividades de suporte pedagógico direto 
ao exercício da docência, direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica no âmbito do ensino 
público municipal, sendo que cada uma não deverá ser superior a 20 (vinte) horas 
semanais.

§ 11. Os demais profissionais do ensino público municipal terão jornada de 30 
(trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único. Vigias e serventes da carreira farão jus à percepção de adicional 
noturno e de final de semana, conforme sua jornada de trabalho, garantindo a 
proporcionalidade por exercício da função.  

SEÇÃO VI
DA REMUNERAÇÃO

Subseção I
Do Vencimento

Art. 15. A remuneração dos trabalhadores em educação pública municipal 
corresponde ao vencimento relativo à referência da classe e ao nível de habilitação 
em que se encontra, acrescido das vantagens pecuniárias a que faz jus.
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§ 1º. Considera-se vencimento básico da carreira fixado para a referência inicial, da 
classe a que pertença e no nível mínimo de habilitação.

§ 2º. O vencimento de que se trata o parágrafo anterior consta das tabelas 
apresentadas nos anexos I, II, III e IV, parte integrante desta Lei.

§ 3º. O reajuste dos vencimentos iniciais e da remuneração básica da carreira será 
periódico, de modo a preservar o poder aquisitivo dos educadores, com ganhos 
adicionais proporcionais ao crescimento da arrecadação dos tributos vinculados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 4º. O vencimento básico não deverá ser inferior ao salário mínimo nacional.

Parágrafo único – Fica estabelecido o dia 1º de janeiro como data-base para 
reajuste salarial, conforme a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

Subseção II
Das Vantagens

Art. 16. Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes 
vantagens:

I. GRATIFICAÇÕES:

a) Pelo exercício da função de Direção ou Vice-Direção de Unidades Escolares;
b) Pelo exercício em Escola de Difícil Acesso ou Provimento, assim definido por 

ato do Poder Executivo Municipal, em conjunto com o Conselho Municipal de 
Educação;

c) Pelo exercício da função de Secretário de Unidade Escolar.
d) Pelo exercício de Suporte Pedagógico.

II. ADICIONAIS:

a) Insalubridade, Periculosidade de/ou Atividades Penosas;
b) Tempo de Serviço;
c) Trabalho em Regime de Dedicação Exclusiva na Docência.
d) Incentivo Profissional ao Exercício da Docência.

§ 1º. As gratificações e os adicionais incidirão sobre o vencimento da referência na 
classe e nível do trabalhador em educação pública municipal.

§ 2º. As gratificações não são cumulativas.

§ 3º. A incorporação do adicional pelo trabalho em Regime de Dedicação Exclusiva 
dar-se-á na proporção de um 1/30 (trinta avos), se professor, de 1/25 (um vinte e 
cinco avos), se professora, para cada ano de efetivo exercício do cargo.
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Art. 17. A gratificação pelo exercício da função de Direção de Unidades Escolares 
observará a tipologia das escolas e corresponderá a:

I. 40% (quarenta por cento) para as escolas de pequeno porte;

II. 50% (cinquenta por cento) para as escolas de médio porte;

III. 60% (sessenta por cento) para as escolas de grande porte.

§ 1º. A gratificação pelo exercício da função de vice-direção de unidades escolares 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) da gratificação devida à função de 
direção da respectiva Unidade Escolar.

§ 2º. A classificação das unidades escolares segundo a tipologia será estabelecida 
anualmente por proposta da Comissão de Gestão do Plano de Carreira, observada a 
legislação vigente e aplicável à espécie.

Art. 18. A gratificação pelo exercício em escola de difícil acesso ou provimento 
corresponderá a uma escala de 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), 20% 
(vinte por cento), 25% (vinte e cinco por cento) ou 30% (trinta por cento) do 
vencimento base, conforme as condições individuais de cada Unidade Escolar, 
assim definida por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal em conjunto com o 
Conselho Municipal de Educação e com o SINTEPP,

Art. 19. A gratificação do trabalhador em educação pelo exercício da função de 
Secretário de Unidades Escolares autorizado é de 20% (vinte por cento) para 
Escolas de Pequeno Porte, Médio e Grande Porte.

Art. 20. A Gratificação de Suporte Pedagógico corresponde a 60% (sessenta por 
cento) do valor do vencimento base, não cumulativa com o Adicional de Incentivo ao 
Exercício da Docência prevista no artigo 24.

Art. 21. Os servidores que trabalham em locais insalubres ou em contato 
permanentes com substâncias tóxicas ou com risco de morte, farão jus a um dos 
Adicionais sobre o vencimento base.

§ 1º. O servidor que fizer jus aos Adicionais de Insalubridade de Periculosidade 
deverá optar por um deles;

§ 2º. O direito ao Adicional de Insalubridade ou Periculosidade cessará com a 
eliminação das condições ou dos riscos que deram causas a sua concessão 

Art. 22. O Adicional por Tempo de Serviço (Progressão Horizontal) será concedido 
no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do vencimento básico da carreira dos 
trabalhadores em educação pública municipal, a cada 3 (três) anos de efetivo 
exercício, observando o limite de 31% (trinta e um por cento).

9



Art. 23. O Adicional pelo Trabalho em Regime de Dedicação Exclusiva na Docência 
será concedido exclusivamente aos professores da Rede Municipal, observado o 
interesse da Administração, para realização de projetos específicos de interesses do 
ensino, bem como realizar atividades inerentes ao bom funcionamento das unidades 
escolares e do órgão da Secretaria Municipal de Educação.

§ 1º. A percepção do Adicional pelo Trabalho em Regime de Dedicação Exclusiva 
pressupõe um acréscimo de 2 (duas) horas de labor na jornada de trabalho do 
docente, como contrapartida do trabalhador pela vantagem.

§ 2º. O Adicional pelo Regime de Dedicação Exclusiva implica, além da obrigação 
de prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, acrescida das outras 2 (duas) 
horas a que se refere o parágrafo anterior, o impedimento do professor em exercer 
qualquer outra atividade remunerada pública ou privada.

§ 3º. A convocação para prestação de serviços neste regime deverá ter a anuência 
do trabalhador em educação, não lhe podendo ser imposto.

§ 4º. O Adicional pelo Trabalho em Regime de Dedicação Exclusiva na docência 
corresponde a 30% (trinta por cento) do seu vencimento básico.

Art. 24. O Adicional de Incentivo Profissional ao Exercício da Docência, 
correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento, devida exclusivamente ao 
professor em efetivo exercício da docência.

Subseção III
Das Férias

Art. 25. O período de férias anuais dos trabalhadores em educação pública 
municipal será de 30 (trinta) dias, sempre no mês de Julho, quando em função 
docente e suporte pedagógico direto ao exercício da docência.

§ 1º. Fica assegurado aos professores o direito aos recessos estipulados pelo 
Calendário Anual.

§ 2º. Os períodos de férias e recessos escolares serão concedidos de acordo com o 
Calendário Anual de forma a atender às necessidades didáticas do estabelecimento.

Art. 26. O período de férias anuais nas demais funções será de 30 (trinta) dias de 
modo a atender às necessidades pedagógicas, técnicas e administrativas do 
estabelecimento, devendo-se elaborar planejamento para a referida concessão, 
observado o interesse da Administração.
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SEÇÃO VII
DA CESSÃO

Art. 27. Cessão é o ato através do qual o trabalhador em educação é posto à 
disposição de entidade ou órgão não integrante da rede municipal de ensino.

§ 1º. A cessão será sem ônus para o ensino municipal e será concedida pelo 
máximo de um ano, renovável anualmente segundo a necessidade e interesses das 
partes.

§ 2º. Em casos excepcionais, a cessão dar-se-á com ônus para o ensino municipal 
nos seguintes casos:

I. Quando se tratar de instituições privadas sem fins lucrativos, especializados e com 
atuação exclusiva em educação especial;

II.  Quando se tratar de dirigente de entidade de representação sindical;

III. Quando a entidade ou órgão solicitante compensar a Secretaria Municipal de 
Educação com serviço de valor equivalente ao custo anual do cedido.

§ 3º. Os trabalhadores em Educação que prestaram concurso público, conforme 
edital nº 001/2004, para o cargo de pedagogo, em conformidade com o disposto no 
Art. 6º da lei 239/2004/GP de 08 de junho de 2004, serão cedidos permanentemente 
por Decreto do Chefe do Poder Executivo para a Secretaria Municipal de Educação, 
Esporte, Cultura e Lazer.

 
SEÇÃO VIII

DA COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA

Art. 28. Fica instituída a Comissão de Gestão do PCCR – Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação, com a 
finalidade de orientar sua implantação e operacionalização.

§ 1º. A comissão a que se refere o caput deste artigo terá a seguinte composição:

I. Quatro representantes da Secretaria Municipal de Educação nomeados pelo 
Prefeito Municipal, incluindo-se neste quantitativo o titular da secretaria, que será o 
coordenador da mesma;

II. Quatro representantes dos servidores da área da educação, eleitos em 
Assembléia Geral pela representação sindical;

§ 2º. A Comissão de Gestão do PCCR, dentre as suas competências, servirá de 
organismo consultivo e sugestivo ao Conselho Municipal de Política de 
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Administração e remuneração de pessoal, conforme dispõe a Lei Orgânica do 
Município.

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

SEÇÃO VI

Art. 29. O primeiro provimento dos cargos de carreira dos trabalhadores em 
educação pública municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos, atendida a 
exigência mínima de habilitação prevista nesta Lei.

§ 1º. Os trabalhadores em Educação serão enquadrados no PCCR correspondentes 
à respectiva qualificação nas classes por aperfeiçoamento e na devida referência a 
cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício da função.

§ 2º. Caso o vencimento decorrente do provimento do Plano de Carreira seja inferior 
ao percebido pelo trabalhador, ser-lhe-á assegurada a diferença como vantagem 
pessoal.

§ 3º. Os trabalhadores em Educação regidos pela Lei nº 214/2002, de 18 de outubro 
de 2002, serão enquadrados nesta Lei, respeitando sua classe, nível e tempo de 
serviço correspondente à sua qualificação, permanecendo nas áreas de atuação 
para a qual prestaram concurso.

§ 4º. Tendo em vista o impacto financeiro da implantação deste PCCR nas contas 
do Município, com a necessidade de assegurar o cumprimento das metas fiscais e o 
estabelecendo um critério justo e democrático para contemplar os legítimos 
interesses dos trabalhadores em educação do município de Dom Eliseu, o 
enquadramento dos servidores neste Plano, assim como o termo inicial para o 
pagamento dos novos vencimentos e vantagens devidas a cada trabalhador, 
ocorrerá conforme o cronograma ut infra e se dará por ordem de antiguidade:

TEMPO DE SERVIÇO DO
TRABALHADOR EM EDUCAÇÃO

MÊS E ANO DE 
ENQUADRAMENTO

De 20 até 15 de tempo de serviço Março de 2010
De 14 até 10 anos de tempo de serviço Setembro de 2011
De 09 até 05 anos de tempo de serviço Março de 2012

SEÇÃO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30. Para realizar o provimento do Plano de Carreira os trabalhadores serão 
nomeados para cargos da classe inicial, em nível correspondente à respectiva 
formação.
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Art. 31. Fica permitida a contratação por tempo determinado, através de forma 
simplificada de seleção de candidatos, coordenada pela Comissão de Gestão do 
Plano, para atender a eventual necessidade de substituição de trabalhadores em 
educação.

Art. 32. O valor dos vencimentos correspondentes ao Nível I da carreira dos 
Trabalhadores em Educação Pública Municipal será obtido pela aplicação dos 
coeficientes seguintes ao vencimento básico da carreira referente às classes 
conforme anexo parte integrante da Lei:

Classe A................1.00
Classe B................1.10
Classe C................1.20
Classe D................1.30

§ 1º. É fixado em R$ 475,00 o valor do vencimento básico do professor, no nível ‘1’ e 
na classe ‘A’ da referência ‘1’, por 20 (vinte) horas semanais.

§ 2º. É fixado em R$ 475,00 o valor de vencimento base do funcionário de apoio 
administrativo educacional, no nível ‘1’ e na classe ‘A’ da referência ‘1'.

§ 3º. É fixado em R$ 475,00 o valor do vencimento básico do funcionário técnico 
administrativo educacional, no nível ‘1’ e na classe ‘A’ da referência ‘1’.

Art. 33. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis do magistério público 
municipal será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes ao vencimento de 
cada classe:

Nível 1 ................1.00
Nível 2 ................1.50
Nível 3 ................1.80
Nível 4 ................2.10
Nível 5 ................2.50

Art. 34. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis do funcionário de 
apoio administrativo educacional do Município será obtido pela aplicação dos 
coeficientes seguintes ao vencimento de cada classe:

Nível 1 ................1.00
Nível 2 ................1.50

Art. 35. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis de técnico 
administrativo educacional municipal será obtido pela aplicação aos coeficientes 
seguintes ao vencimento de cada classe:

Nível 1 ................1.00
Nível 2 ................1.50
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Art. 36. O exercício das funções de direção e vice-direção de unidades escolares é 
reservado aos integrantes do magistério público municipal com, no mínimo, de 2 
(dois) anos de docência.

Art. 37. A função de secretaria escolar será exercida por funcionário efetivo 
integrante da carreira do magistério, que tenha no mínimo nível médio.

Art. 38. As funções de direção e vice-direção serão preenchidas a partir do processo 
eletivo direto e secreto do qual participe o corpo docente, discente a partir de 12 
(doze) anos, funcionários e pais dos alunos não votantes, nas escolas com 300 
(trezentos) alunos ou mais.

Parágrafo único –  O Conselho Escolar conduzirá todo o processo eletivo e 
encaminhará ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, a 
ata de eleição contendo os nomes dos eleitos, para efeitos de nomeação por 
decreto.

Art. 39. Os titulares do cargo de professor integrantes da carreira poderão perceber 
outras vantagens pecuniárias devidas aos servidores municipais nessa condição, 
quando não conflitantes com o disposto na Lei.

Art. 40. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de 
dotações próprias consignadas no orçamento municipal.

Art. 41. Concluído o 1º Quadrimestre do Exercício de 2010, o Poder Executivo 
Público, apoiado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - 
SINTEPP, pelo Conselho Municipal de Educação e pela Câmara Municipal, 
procederá a avaliação do impacto da implementação deste PCCR nas contas 
públicas municipais e a satisfação dos requisitos da Lei Federal para a valorização 
dos profissionais do magistério, promovendo a nova adequação conforme 
recomendar a referida avaliação.

Art. 42. Esta Lei entra em vigor em 31 de dezembro de 2009, revogando a Lei 
Municipal nº 214, de 10 de Outubro de 2002, e demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 04 de janeiro de 2010.

Joaquim Nogueira Neto
Prefeito Municipal
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ANEXO I
Professor

C
A
R
G
O

N
Í
V
E
L

C
L
A
S
S
E

REFERÊNCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P
R
O
F
E
S
S
O
R

I

A 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50
B 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60
C 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70
D 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80

II

A 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
B 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10
C 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20
D 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30

III

A 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30
B 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40
C 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50
D 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60

IV

A 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60
B 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70
C 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80
D 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90

V

A 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95 3,00
B 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95 3,00 3,05 3,10
C 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20
D 2,80 2,85 2,90 2,95 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30
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ANEXO II
Pessoal de Apoio e Técnico Administrativo Educacional

16

C
A
R
G
O

N
Í
V
E
L

C
L
A
S
S
E

REFERÊNCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
D
M
I
N
I
S
T
R

I

A 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50

B 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60
C 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70
D 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80

II

A 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
B 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10
C 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20
D 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30



ANEXO III
Professor

C
A
R
G
O

N
Í
V
E
L

C
L
A
S
S
E

REFERÊNCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P
R
O
F
E
S
S
O
R

I

A 475,00 498,75 522,50 546,25 570,00 593,75 617,50 641,25 665,00 688,75 712,50

B 522,50 546,25 570,00 593,75 617,50 641,25 665,00 688,75 712,50 736,25 760,00

C 570,00 593,75 617,50 641,25 665,00 688,75 712,50 736,25 760,00 783,75 807,50
D 617,50 641,25 665,00 688,75 712,50 736,25 760,00 783,75 807,50 831,25 855,00

II

A 712,50 736,25 760,00 783,75 807,50 831,25 855,00 878,75 902,50 926,25 950,00
B 760,00 783,75 807,50 831,25 855,00 878,75 902,50 926,25 950,00 973,75 997,50
C 807,50 831,25 855,00 878,75 902,50 926,25 950,00 973,75 997,50 1021,25 1045,00

D 855,00 878,75 902,50 926,25 950,00 973,75 997,50 1021,25 1045,00 1068,75 1092,50

III

A 855,00 878,75 902,50 926,25 950,00 973,75 997,50 1021,25 1045,00 1068,75 1092,50

B 902,50 926,25 950,00 973,75 997,50 1021,25 1045,00 1068,75 1092,50 1116,25 1140,00

C 950,00 973,75 997,50 1021,25 1045,00 1068,75 1092,50 1116,25 1140,00 1163,75 1187,50

D 997,50 1021,25 1045,00 1068,75 1092,50 1116,25 1140,00 1163,75 1187,50 1211,25 1235,00

IV

A 997,50 1021,25 1045,00 1068,75 1092,50 1116,25 1140,00 1163,75 1187,50 1211,25 1235,00

B 1045,00 1068,75 1092,50 1116,25 1140,00 1163,75 1187,50 1211,25 1235,00 1258,75 1282,50

C 1092,50 1116,25 1140,00 1163,75 1187,50 1211,25 1235,00 1258,75 1282,50 1306,25 1330,00

D 1140,00 1163,75 1187,50 1211,25 1235,00 1258,75 1282,50 1306,25 1330,00 1353,75 1377,50

V

A 1187,50 1211,25 1235,00 1258,75 1282,50 1306,25 1330,00 1353,75 1377,50 1401,25 1425,00

B 1235,00 1258,75 1282,50 1306,25 1330,00 1353,75 1377,50 1401,25 1425,00 1448,75 1472,50

C 1282,50 1306,25 1330,00 1353,75 1377,50 1401,25 1425,00 1448,75 1472,50 1496,25 1520,00

D 1330,00 1353,75 1377,50 1401,25 1425,00 1448,75 1472,50 1496,25 1520,00 1543,75 1567,50
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ANEXO IV
Pessoal de Apoio e Técnico Administrativo

C
A
R
G
O

N
Í
V
E
L

C
L
A
S
S
E

REFERÊNCIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O

I

A 475,00 498,75 522,50 546,25 570,00 593,75 617,50 641,25 665,00 688,75 712,50

B 522,50 546,25 570,00 593,75 617,50 641,25 665,00 688,75 712,50 736,25 760,00

C 570,00 593,75 617,50 641,25 665,00 688,75 712,50 736,25 760,00 783,75 807,50

D 617,50 641,25 665,00 688,75 712,50 736,25 760,00 783,75 807,50 831,25 855,00

II

A 712,50 736,25 760,00 783,75 807,50 831,25 855,00 878,75 902,50 926,25 950,00

B 760,00 783,75 807,50 831,25 855,00 878,75 902,50 926,25 950,00 973,75 997,50

C 807,50 831,25 855,00 878,75 902,50 926,25 950,00 973,75 997,50 1021,25 1045,00

D 855,00 878,75 902,50 926,25 950,00 973,75 997,50 1021,25 1045,00 1068,75 1092,50
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