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LEI N9 70 ,DE 04 DE SETEMRO DE 1990. 

INSTITUI 0 ESTATTJTO DO P]AGISThRIO 
POBLICO MUNICIPAL DE 12 GRAU, DE 
RIO BRANCO. 

	

0 PEEFEITO MUNICIPAL DE RIO. BNCO, Estado de 	Mato 
Grosso, faz saber que a CSnRA MUNICIPAL APROVOU e ELE SANCIONA a so 
guinte LEI: 

• TtTULO I 

DISF0SIcOES FRL1INARES 

CAFIfTULO I 

DOS OBJETIVOS DO ESTATUTO 

Artigo 1.2 - 0 prsente Estatuto organiza e estrutura 
nos termos da Lei Federal n2 5.692 de 11 de agosto de I.971 a iespec 
tiva carreira e estabelece o regime juridico de sou pessoal..do Magis 
trio Pblico Municipal de Rio Branco, Estado de Mate Grosso 

Farágrafo nico - De acordo corn este Estatuto aplica-
se 0 Sistema de Classificaç.o S Qualificaço do Pessoal do MagLt6rio 
Püblico Municipal de 19 Grau. . 

Artigo 2.2 - Para fins deste Estatuto, considerai-se-ár 

- 	 . 	I 	- per Magistrio Pâblico Municipal de 12 Grau, o 
conjunto de professores e especialistas de edu 
caco que desempenham atividades ou de direço, 
supervisão, orientaç.o e:inspeco escolar; 

II 	- per professor o cupante do cargo de docncia;. 
III - por especialista de educaçao, .0 mombro do . ma 

gist6rio que, possuindo a respectia häbili±a 
ço, exerce ati -vidades de: diretor, supervisor, 
orientador e inspetor escolar. . . . 

. 	 CAFtTULOII 

MAGISTRIO COMO PROFISSAO 

Artigo 3.2 - A Adrninistraço Municipal, atravs dos or 
gãos cornpetentes, dave proporcionar ao pessoal do MagistOrio: 

I 	- rernuneraço condigna pare, assegarar efetivaço 
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dos ideals e dos fins da educago; 

II - Promoço por antiguidado o morocimento; 

III - vaiorizaço, mediante cursos de atua1izaço, apor 
feicoamento ou especialização na area de educaçao. 

TiTUIO II 

DA ESTFTJTUEA DO MA.GISTERIO 

CAPITUL0 I 

DA CONSTITUIcA0 DO QUADRO DO MAGISTERIO 

Artigo 4.2 - 0 Quadro do Magist6rio, 6 constituIdo pe 
10 conjunto do servidores para provimento efetivo e provisSrio 
que atuam nas unidades escolares e demais 6rgos de edudacd. 

Artigo 5.9 - Os integrantes do Quadro Permanents do Ma. 
gist6rio ficam assira constituldos: 

I - Professor; 

II - Especialista do Educaç.o. 

§ 1 - 0 cargo de provimento efetivo, s.o inerentes as 
atividades docentes do professor quo intogTam a categoria funcio 
nal do onsino de 19 grau. 

§ 22 - Os cargos quo intograin a categoria flmcional de 
especialistas do oducaço s.o: 

I - Dirotor Escolar; 

II - Supervisor Escolar; 

III - Oriontador Educacional; 

IV - Inspetor Escolar. 	. 

Artigo 6.2 - Os professoros o ospociajAstas de 	educa 
ção, so constituldos em classes, dosignadas pelas letras: A,B, 
D,E,F,G,H,I,J o comportaro os niveis de habi1itaço. 

Artigo 7.9 - A mudança do uma classe para outra, sort 
feita por prbmoQo automática. 

Fargrafo Onico - A promogão do quo so trata esto arti 
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go sera ao inteante do Quadro do Magist4rio, por 	antiidado,. 
automaticamente, sempre quo completer 03 (tras) nnbs na classe. 

P Artigo 8.2 - Os nivois constituern a linha do 	habilita 
go dos professores corn as seguintos caracteristicas: 

F - lFrofessor leigo (não habilitadd) 
p F - 2 Habilitaçao espocifica do 2 9  grau, obtida em 	03 

(trs) 	series; 

T F - 3 }rabilitao especifica do 22 gnu, obtida em 	04 
(quatro) s6rie, ou em 03 (tras) sguidas do estudos 	adicionais, 
correspondents a urn (01) aito letivo. 

F - 4 Habilitaçao especifica do Grau Superior, ao t1Te1 
do graduagao, representada por liconciatura do 12 Grau. 

F - 5 Rabiiitação espocifica, dbtida em cursos superior 
ao njvel do graduacao, corrospondente a Liconciatura Plena. 

P - 6 Habilitaço especifica do curso superior, corres 
pondncia a licenciatura plena, corn especializaço a nivel depth- 
graduacão, atendendo as normas do Consolho Federal do Educaço. 

F - 7 Ffabilitagão ospecifica mais curso do •rnestrado ou 
doutorado, na area do oducação 

TT H 	 Faraafo tnico - 0 professor loigo embora considerado 
na linha do habilitaçao doste artigo, n.o podera prostàr 0 concur 
so piiblico do provas e titulos, pois 0 mesmo no 4 habilitado. 

Artigo 9.2 - A rnudanga do nivel sera' feita ap6s a 	corn 
provação do nova habilitaço, observando-se o artigo 82 desteosta 
tuto. 

Artigo 10 - As classes intograntes da catooria 	fun 
cional de Especialista do Educaçâo constituir-so-.o do 05 (cinco) I 
nivej.s, assim distribuidos 

N - 3 Frofessoros corn exporincia minima de 02 (dots) 
anos, portador do habilitag.o em curso superior do Liconciatura 
do 19 Grau em Fedagogia, para exercicio do cargo do ospecialista. 

N - 4 Professor corn oxperiancia minima de 02 	(dais) 
anos portador do habilitaçao em curso superior do Licenciature do 
12 grau en Fedagogia, mais curso do ospecializaco pan o oxerci 
cio do especialista. 
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N - 5 Professor corn experincia minima .de 02 (dole) erw 
portador da habi1ltago en curso superior de licenciatura plena em 
Fedagogia, para a exercicio do cargo de especialista. 

N - 6 Professor corn experiancia minima do 01 (urn) ano, 
T portador de habi1itag.o em curso superior de licenciatura plena em 
-' Fedagogia, male eëpecia1izago a nIvel do P6s-graduagão. 

N - 7 Professor cern experiancia minima do 01 (urn) .ano, 
nais curso de Mestrado e/ou Doutorado na area de Educaçao. 

CAPITULO II 

DA NATZA DA ATIVIDADE 

Artigo 11 - Entendor-se-a por atividades docentes 	as  
integrantes no desenvolvirnento do Ensino do 1. 2  G-rau 

Artigo 12 - As atividades do Especialistas de Educação 
so as relacionadas corn a direçao, orienteço e inspeco do proces 
so adninistrativo e educacional, a as de suporviso do processo di- 
dático. 	 • 	 -: 

TITUL0III 	 • 	 -H- 

DO SISTA F(CI0NAL DO MAGISTERIC 

CAFXTUIO i 

DO INGEESSO 

Artigo 13 - Para o ingresso na categoria funcional 	do 
professor, far-se-a' por norneaçao, rnediante concurso piiblibo de pro, 
vas e titulos, regulamentado por Decreto Municipal. 

Artigo 14 - Os requisitos pan o ingresso na ca.tegoria 
funcional do professor, 	sg.o: 	 • 

1.2 - Grau do escolaridade correspondente as 	habilita 
goes previstas no artigo 82 dete estatuto, observadas- as 	conside 
rac6es do par.grafo iinico db.rnosmo artigo. 

2.2 - Demais exigncias constantes das instruç6es regu 
ladoras do concurso. 	 • 

- 	 Artigo 15 - Os cargos do rnagistrio serão 	.promoyidos 
do acordo con o n6rneros de vagas criadas por lei municipal, e 	con 

N  

N 

dizontes corn as necessidades da Rede Municipal de Ensino. 
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FardgTafo 	nico - 	case do nao proenchimento das 	va,- 
gas per docentos habilitados, far-so--a contrataço do professorob- 
intorinos, modianto prova do so1oço, olaboradas deacordo corn as 

T •norrnas baixadas polo 6rgao municipal do oducaçao. 

sEcAo I 

- DO CONOTJRSO FIIIBLICO 

Artigo 16 - 0 concurso 	piiblico do rnagistrio 	dovor. 
ser roalizado no porlodo ndxirno) do 02 (dois) anos, quando 	houverH 
vagas no 	Quath'o do Magistfrio Municipal. 

§ 19 - As nomas quo oriontarn os concursos p-dblicosse -: - 
rao baixada atravs do edital pola Secrotaria do 	Adrninistraço, 

.apSs ouvida a Socrotaria do Dosonvolvinonto Social, Divisg.o deEdu- 

T cacao o Oultura. 

§ 22 	Aos aprovados no concurso piiblibo, terao asse u :: 
radas 20 (vinto) ou 40 (quarenta) horas semanais do trabalbo 	quo 
corrospondom a urn ou dois cargos, contorrno proscriç6os 	pro-vistas 
no Edatal 

Artigo 17 - 0 prazo do validado do concurso, parâ 	in 
gesso na carroira do nagistrio, sera' do 02 (dois) ones pare, 	o: 
candidates aprovados o quo, per sua classificagão, nao lograramva 
ga no Sistoma Municipal do Educação 

CAFITOLO II 

DAB FORMAS DE FROVIMENTO 

sEgKo I 

DANOMEAcA0 

-n 	 ,-- 	 - 
Artigo lb - Apes 0 concurso publico, Os candldatosaprO:, 

vados sor.o nomoados orn caMber ofotivo, obedocondo rigorosarneite.-
a ordom do classificaçao -- 

- 	 Fargrafo finico - A ostabilidado no cargo, fica .assogu - 
rada ao professor o especialista do oducaçào, ap6s 02 (dois) alios 
do ofotivo oxorcIcio no cargo. 	 - 	 - 	 - 

- 	Artigo 19 - 0 professor intorino s6 sore. admitido, ätxa: 
vs do Fortaria do socrotario do Desonvolvimento Social, Dara as 
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funç6es do Magistrio :ilico Municipal, quando a oferta dos 	pro 
fessores efetivos no forem suficientes para atend-1a. 

Fardgrafo inico - Na falta do professor inierino, admi 
- tir-se-a professor leigo, seguindo as normas deste artigo. 

sEcAoII 

BA POSSE E DO EThRCCIO 

Artigo 20 - Posse 4 a investidura inicial em cargo 	Qu 
funço do Magistrio. 

Artigo 21 - E as competancia do titular do Orgão 	Muni 
cipal de Educaço dar posse aos candidatos aprovadoA em 	concurso 
pliblico, para o Magistrio Fiiblico Municipal de 1LI Grau. 

Artigo 22 - No ato da posse, o candidatonorneado 	pros 
tana compromisso, forma de bern desempenhar os sons deveres funcio 

7 nais, assinando, corn a autoridade competente, 0 respectivo tomb, 
obedecendo as normas estatutdrias. 

7 § 19 - A posse deverá efetiar-se no prazo de 30 	trin 
dias a contar da publicaco do ato de provirnento atravs de 	EdL 
tal, fixado no Orgão Municipal de Educaçilo. 

§ 22 - Caso o interessado não tomar posse, dentro 	do 
prazo previsto no pargrafo 1 0  deste artigo, tornar-se--d cern efei 
to a sua norneaçao. 

§ 32 - ApSs a convocaço do Orgao Municipal de 	Educa 
çao, o candidato tomar. posse no cargo e entrará irnediatamente em 
exercicio. 

sEci(o III 

BA MOVmIENTAcAO 

Artigo 23 - 0 servidor do Magistrio podera ser.removi 
do de urna pare, outra escola municipal, se for efetivo: 

I - A pedido do professor desde quo haja vaga e, quo o 
professor n.o esteja em perlodo probatSrio; 

IT - por permuta; 

III - para acompanhar a c6njuge que fixar residgnpiaen 
outra localidade. 
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§ 1. P - A remogFso per ponnuta so processa a podido do am 
bos Os intorossados. 

§ 2. - A pennuta no pode so roalizar quandoum dos in 
teressados tivor condig6es do aposentadoria per tempo de servico, thi 
tro do 01 (urn) ann, a contar da data do pedido. 

T 	 Artigo 24 - A remogao s6 poder sor eoncedida ao profes  
soy após o cumprimento do periodo probat6rio. 

Artigo 25 - 0 pedido do remogao s6 poderá ser efetuado 
floe periodos oficiais do frias. 

Artigo 26 - A Escola ter diroito do colocar a disposi 
gao da Disão do Educagao e Cultura da Secretaria do Desenvolvirnen 
to Social, em qualquer perIoao, o professor ou rnembro da oquipe. de 
apoio t6cnico quo nao tiver desompenho considorado satisfatório. 

Fará-afo Urco - A Escola s6 poderá colocar 	disposi 
gao o professor ou inoiubro da oquipo do ajioio tcnico que no tiver 
o dosomponho considorado satisfatório, dopois do rëunir cm assorn 
b1ia, a oquipe do apoio técnico, profossores, funcionrios e pals 
Pu responsáveis pelos alunos do periodo em quo lociona. 

I - farao parto da assomblia apenas os pais perton 
contss a srie quo o professor locionar, profes 

-m 	 soy o fimcionãriwdo mosmo tin-no. 
II - outros critrios serão estabolocidos omRirnento 

Interne. 

CAFtTULO III 

DO REGIME IDE Ti?ABALIIO 

Artigo 27 - A catogoria funcional do professor, na car 
roira do Magistrio terA 0 regime do trabalbo do: 

a) 20 (vinte) horas do trabaiho, correspondents a 	01 
(urn) cargo do professor; 

b) 40 (quaronta) horas sernanais do trabalho, corroson 
dente a 02 (dde) cargos do professor. 

Artigo 28 - Seri do 40 (quaronta) horas somanais do ira 
bálho o regime da Categoria Funcional do Espocialista do Educagao, 
in carroira do Magistrio. 



ESTADO CE MATO GROSSO 

Preteitura Municipal de Rio Branco 
GABINETE DO FREFEITO 

U. 08 

TfTIIIIJO 11/ 

DOS DEVERES E RESFONSABIIJIDADES 

E DOS DIIREITOS E VANTAGENS 

CAFXTULO i 

DOS DEVERES E RESFONSABILIDADES 

Artigo 29 - Este Estatuto define come deveres e respon 
sabjlidades dos docentes e demais serdores do Magistrio Pdblico 
Municipal: 

19) - Assiduidade; 

22) - Fontualidade; 

32) 
- Disciplina; 

42) - Eficincia; 

Artigo 30 - Ounipre ainda ao rnembro do Mag1strio Fijuli 
co Municipal: 

19) - Colaborar c pnxtic±par do atividados prograrnaclns 
in comuandide escolar, nsando ao tnnbmio iLmdll i-esco1a-comumde, 

22) - Farticipar das atividades educacionais, sociais e 
cult-urais, escolares e extra-escolares, em benefIcio dos alunos e 
da coletividade a que serve a escola. 

Farágrafo tnico - Alrn desses requisites o membro do Ma 
gistrio deverd conduzir o seu trabalbo corn vista ao alcance dos ob 
jetivos da educaço. 

CKPITULO II 

DOS DIFEITOS E VANTAGENS 

Artigc 31 - Urna vez aitido no Quadro do Msstio P 
blico Municipal o servidor ter. assegurado por Lei os direitos do: 

a) - Frias, 

- Licença, 

sEcAcI 

DAS F]iRIAS 
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Artigo 32 - 0 professor e o especialista de educaco em 
efetivo exercIcio do cargo em unidade escolar, gozarão de 60 (sessen 
ta) dias de frias anuais, de acordo corn o calendrio escolar. 

sEcAoII 

PAS LICENAS 

Artigo 33 - As professor ou especialista de educação se 
rd concedido licenga: 

a) - Especial; 

- Para qjxalificaç.o profissional; 

c) - For motive de saüde; 

d) - For gestaco; 

e) - Para tratar de interesses particulares. 

sEçAo In 

BA LICENA ESPECIAL 

Artigo 34 - Será concedido ao niembro do magëtéiio 1± 
cença de 03 (trs) nieces, correspondente a cada qu±nqunio, ip.inter 
rupto de servicos corn todas as vantagens do cargo. 

Fardgrafo nnico - Nio gozard licença espebial o membro. 
cpie tiver 40 (quarenta) faltas, que no estejam relacionadas ao pro 
blema de sailde. 

Artigo 35 - 0 I;e.rnpo de liccnça especial niio gozada Se 
a pedido do inembro do magistrio, contado em dobro, para eteito 

de aposentadoria. 

sEçAo iv 

BA flOENcA DARk QuALIFICAcA0 FROFISSIONA]3 

Artigo 36 - A licença Para qualificaçào profissionaim 
carreira do rnagistrio, se dard com pr&via autorizagão do titular 
da Secretaria de Desenvoivimento Social - Divisão de Educacão e Cal 
tura, e consiste no ajustamento do menfbro do magistrio, .para fre 
quncia a oursos de fonnaç.o, aperfeiçoamento e especialização pro 
fissional, sern prejuizo dos seus vencirnentos e sua efetividade para 
todos Os efeitos de carreira. 
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FardRTafo Unico - Corn referenciaao urtigo 36 cleste e 
tatuto, fica ainda assegurado ao membro do Quadro do Magist6rio, ii 
cença para particifpar de congresso e outras reuni6es relacionadas 
coma area de educaçâo. 

SEcAOV 

BA LICENQA FARA TRkTAR DE INTEIftESSES FARTICUIARES 

Artigo 37 - Foderd ser concedida ao professor efetivo 
licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de ate' 2 
(dois) anos consecutivos, sent remuneraço. 

§ l. - 0 professor s6 poderá 	 p afastar-se do cargo, a& 
ser autorizado pelo titular da Secretaria. 

§ 2.Q - A licença podera ser interrompida a qualquer 
tempo, a pedido do timciondrio ou no interesse do service. 

sEcXOvI 

DO VENCIMENTO 

Artigo 38 - 0 caicuio do veñcimento correspondents as 
classes e niveis constantes deste estatuto, do Quadro Fennanente da 
Carreira do Magist6rio Fi5Thlico Municipal, seth feito multiplicando 
o valor do vencirnento básico do Quadro, que 6 o da Classe A, pelo 
respective coeficiente na forma seguinte: 

I - Quanto a categoria funcional do professor e a do 
especialisba de educaç.o: 

a) Em relação as classes: 

Classe 	 Coeficien-te 

A 1 9 00 

B 1,05 

C 1,10 

D 1,15 

E 1,25 

F 1,30 

1,35 

H 1,40 

Km 

Km 

Km 

Km 

Km 

Km 

Km 

Km 

Km 

'-S 
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I 
	

1,49 

CI 
	

1,50 

b) - Em re1aç.o aos nIveis dos professores corn (0*) urn 
cargo. 

Nlvel 	 coficiente 

1 	 1,00 

2 	 1,40 

3 	 1,50 

4 	 1,65 

5 	 1,85 

6 	 2,10 

7 	 2,30 H 

Artigo 39 - 0 venciniento base do professor e do especia 
lista de educaç.o, serd fixado pelo Foder Executio, e no poderd ser 
interior ao saidrio minimo -vtgente no pals. .. 

Artigo 40 - A1ni do vencimento mensal, o professor fará 
ills a seguintes vantagens: 	 : 

I 	- Trinio a cada perlodo de 03 (tr) anos de exer 
cicio consecutivos, corffonne Artigo 37, ailnea a (em reiacao as clas 
ses). 

IT - saldrio-famulia; 

III - 139 salário; 

IV - Polo exercicio em escola de dlfIcil acesso, assirn 
considerada pelo Titular da Secretaria de Desenvolvimento Social,. Di 
visão de Educaço e Cultura, uma gratificaçao de 25% (vinte e cindopr 
cento) sobre 0 seu vencimento. 

sEçAo vii 

DA AFOSENTADORIA 

Artigo 41 - 0 professor ou especialista de eduoagão se 
rá aposentado: 

I 	- For invalidez 

II - Coinpulsorieniente 

III - For tempo de ser-vico. 
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§ l. - A aposentadoria por invaiidez se da, quando corn 
provada a incapacidade do servidor para o exercicio do cargo, porpic 
hierna de sadde. 

§ 2.2-A aposentadoria compulsória Be dá, quando 0 ser 
vi.dor atinge os 70 (setenta) anos de idade. 

§ 3.2 - A aponentadoria por tempo deserviço se dá quan 
do o ser -v-idor atinge 30 (trinta) anos de exercicio em funiáo doma4s 
trio se for do sexo masculine e 25 (vinte e cirico) anos se for do 
sexo feminino. 

TXTOV 

DAS DISF0SIQES GEIS 	 . 
CAFITULO I 	 . 

BA DIREcA0 BA ESOO]IA 	 . 

Artigo 42 - diretores de unidades escolarep muni.cipais 
ocTxperao cargo do confiança do o .. ecuftivo. 

Artigc 43 - 0 valor da rernunerago da função de diretor, 
serA de acordo corn a tabela do cargo da tabela de especialista de edu 
caço. 

Artigo 44 - A escola teM diretor se o rn5inero de &mo ex 
ceder a 05 (cinco) salas ou classes. 

Artigo 45 - N.o havendo pessoas habilitadas para o cargo 
de direco, poder{t assurnir a funco em caráter provisónio urn profes 
son do.nii.vel do 22 grau, corn oxponiEncia rnInirna do 02 (dots) unos de 
rnagistnio corn os direitos e vantagens de espeoialista, de nivel 03. 
e Olasse A. 

CAPIITUIJO II 

BA ASSOCIAçAO BE CL&SSE 

Artigo 46 - 0 pessoal dogrupo do Magistério de 12 Grau, 
poderé. congregar-se em associaçes, na defesa de seus interesses. 

TITULO VI 

DAS DISFOSIQOES FINAlS E TRANSITORIAS 

Artigo 47 - Fica oriado o Quadro de Carreira do Magisté 
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rio Fdblico Municipal quo ser(L constituido do cargos (10 proi,ossor' 
e especialista de educação, 1106 termos deste estatuto. 

Artigo 48 - Aos integrantes do Grapo do Magistrio, apti 
car-se-,o sijbsidjariamente as disposiç6es do Estuto dos Puncion. 
rios Füblicos Municipais. 

Artigo 49 - A implantaco deste Estatuto,a critrio do 
Foder Executive e em funço das possfbilidades financeiras do Muni 
cipio, poderá ocorrer do forma gradativa, ficando a cargo da Adini 
nistracào Municipal a sua execuçio, cabendo a Secretaria de Boson 
volvimento Social, Diviso do Educação e Cultura, baixar as instru 
ç6es que so façwn necessárias e do sua competncia. 

Artigo 50 - Este Estatuto ontrard em vigor na data de. 
sun publicaço. 

Gabinete do Frefeito, em Rio Branco, 04. do 	seteñibro 
do 1990. 
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