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Parágrafo Unico. A Secretaria Municipal de Educaçao, Desporto e Lazer deve proporcionar aos 
Profissionais da Educaçao Bâsica valorizaçäo mediante formaçao continuada, rnanutenção do piso 
salarial nacional aos profissionais da educaçao básica, garantia de condiçOes de trabaiho, 
condiçOes básicas para a aurnento da produçao cientifica dos professores e curnprimento da 

aplicaçao dos recursos constitucionais .4 4; 
 a educação. 
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rTh 	 LEI MUNICIPAL No 666, DE 28 DE ABRIL DE 2015. 
cm 

DispOe sobre a Reformuiaçao do Piano do Carreira 
cm 	 dos Pro fissionais da Educe cáo PUblica Bàsica do 

Municipio de Rio Branco - MT. 

cm 

cm 	 A CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - MI, no uso de suasatribuiçöes legais, aprovou e eu 
cm 	 AntOnio Xavier de Araüjo Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Municipal: 
cm 

cm 

TITULDI 
DAS DI8POSIcOES PRELIMINARES 

cm 	 CAPITULOI 
cm 	 Da Finalidade 

cm 

Art. 1 0 , Esta Lei Municipal cria a carreira estratégica dos Profissionais da Educação Basica do 

cm 	 Municiplo de Rio Branco - MT, tendo por finalidade organizá-la, estrutura-la e estabelecer as 

cm 	 normas sobre o regime juridico de seu pessoal. 

Parágrafo Unico - Entende-se por carreira estratégica aquela essencial para o oferecirnento do 
cm serviço pUblico, priorizado e mantido sob a responsabilidade do Municipio, corn adrnissao 

exciusiva por concurso pUblico, não podendo ser terceirizado, transferido a organizacão de direito 
phvado ou privatizado, corn revisäo obrigatôria da rernuneraçäo a cada 12 (doze) rneses. 

	

cm 	
CAPITULO II 

	

cm 	 DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAçAO BASICA 
cm 

Art. 2 1 . Para Os efeitos desta Lei Municipal entende-se por Profissionais da Educaço Bàsica o 
cm conjunto de profissionais que exercern atividades de docéncia e/ou suporte pedagOgico e material a 

tais atividades e que desernpenham suas funçOes nas unidades escolares e na administraçao 
central do Sisterna PUblico Municipal de Educaçao Básica. 

cm 
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CAPITLJLO Ill 

DOS PRINCIPIOS BASICOS 

Art. 31. A carreira dos Profissionais da Educaçao Básica tern corno principios básicos: 

I - a proflssionalizaçao, que pressupOe vocaçao e dedicaçao ao rnagistério e qualificaçao 
proflssional, corn rernuneraçao condigna e condiçOes adequadas de trabaiho; 

II - a valorizaçao do desempenho e da qualificação; 
III - a progressão atravOs de rnudança de classe e nivel; 

TITULO II 
DA ESTRUTURA DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAcA0 BASICA 

CAPITULOI 
Da Constituiçao da Carreira 

-Th 

Art. 4 0. A Carreira dos Profissionais da Educaçao PUblica Bâsica Municipal é constituida de trés 

classes de cargos, de provirnento eletivo, corn seus respectivos perfis, corn seus quantitativos de 
cargos constante do Anexo I: 

I. Professor - cornposto das atribuiçoes inerentes as atividades de docéncia, de 
coordenaçao e assessorarnento pedagogico e de direçao de unidade escolar; 

II. Tecnico Administrativo Educacional - cornposto de atribuiçOes inerentes as 
atividades de adrninistraçao escolar, de rnultirneios didâticos, técnico de desenvolvirnento infantil e 
outras que exijarn forrnaçao minima ern nivel de ensino rnOdio e profissionalizacao especifica; 

III. Apoio Administrativo Educacional - cornposto de atribuiçoes inerentes as 
atividades de nutrição escolar, de rnanutenção de irifraestrutura e de transporte ou outras que 
requeirarn forrnaçao minima ern nivel de ensino fundamental e profissionalização especifica. 

§ 1 0 . As funçOes de dedicaçao exclusiva de Diretor de Unidade Escolar e Secretaria 
Escolar são privativas de servidor efetivo ou estável, pertencentes a carreira dos profissionais da 
Educaçao Bâsica Municipal, atendidos os requisitos estabelecidos para a sua designaçao, a serern 
regularnentados por Lei Especifica. 

§ 20 . A funçao de Coortlenador Pedagôgico Escolar é considerada eletiva e deverâ recair 
sempre ern integrante da função de docéncia, escolhido entre seus pares. 

§ 
30, A quantidade total de vagas referente as funçOes de confiança de dedicaçao exciusiva 

fica estabelecida de acordo corn a tabela no Anexo X desta Lei Municipal. 

CAPITULO II 
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DAS SERIES DE CLASSES DOS CARGOS DA CARREIRA 
cm 

Seçãol 
Da Série de Classes de Professor 

cm 

Art. 51 . 0 cargo de Professor é estruturado em linha horizontal de acesso, identificada por letras 

cm 	 maiUsculas. 

§ 10. As classes são estruturadas segundo Os graus de formação exigidos para o 
provirnento, de acordo com seguinte: 

- Classe A - habilitaçao especifica de rilve! medio - magistério; 
II - Classe B - habilitação especifica de grau superior em nivel de graduaçao, representado 

por licenciatura plena e/ou formaçao P05 esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de 
Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970; 

Ill - Classe C - requisito da Classe B mais curso de especializacao, atendendo as normas 
do Conselho Nacional; 

IV - Ciasse D: requisitos da Classe C mais curso de mestrado na area de educaçao 
relacionada corn sua habilitação; 

V - Ciasse E: requisitos da Classe D mais curso de doutorado na area de educaçao 
relacionada corn sua habilitaçao. 

§ 21. Cada classe desdobra-se em niveis, indicados por algarismos arabicos de 01 a 12 
que constituem a linha vertical de progressao. 

§ 31. São atribuiçOes especificas do professor: 
- Participar da forrnulaçao de Politicas Educacionais nos diversos ãmbitos do Sistema 

Püblico de Educação Municipal; 
II - elaborar pianos, programas e projetos educacionais no ambito especifico de sua 

atuação; 
Ill - participar da elaboraçao do Projeto Politico Pedagôgico; 
IV - desenvolver a regOncia efetiva; 
V - controlar e avahar o rendimento escolar; 
VI - executar taref a de recuperação de alunos; 
VII - participarde reunião de trabalho; 
VIII - desenvolver pesquisa educacional; 
IX - participar de açoes administrativas e das interaçOes educativas com a comunidade; 
X - buscar formaçao continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e 

investigativa; 
XI - cumprir e fazer cumprir as determinaçOes da Iegislação vigente; 
XII - curnprir a hora-atividade no ãrnbito da unidade escolar; 
XIII - manter a cota minima de produção cientifica, que serã estabelecida por rneio de ato 

adrninistrativo regularnentar. 
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§ 40. Sera emitida Portaria polo Secretarlo titular da pasta sobre as atribuiçOes especificas 
dos professores corn titulo do doutorado. 

Seçäo II 

Da Serie de Classes dos Cargos de Técnico Administrativo Educational e 
Apoio Administrativo Educacional 

Art. 6°. 0 cargo de Técnico Administrativo Educacional estrutura-se ern linha horizontal do acesso, 
identificada por letras maiUsculas. 

§ 1 0. As classes são estruturadas segundo os graus de formaçao exigidos para o provimento, de 
acordo corn seguinte: 

- Classe A, escolaridade de ensino rnédio cornpleto, profissionalizante ou nao; 

II - Classe B, requisito da Classe A rnais curso superior; 

III - Classe C, requisitos da Classe S mais curso de especiahzaçao lato sensu relacionada a area de 
habilitaçao, ao cargo ou outro curso do especialização left' sensu na area de gestao/adrninistraçao 
escolar; 

IV - Classe D, requisitos da Classe C mais curso de rnestrado ou doutorado na area de educação 
ou relacionado as atribuiçOes do cargo. 

§ 20. Cada classe desdobra-se ern niveis, indicados por algarisrnos arâbicos de 01 a 12 quo 
constituem a linha vertical de progressão. 

§ 30 . A estrutura, o conteUdo e a carga horaria dos cursos de qualificaçao profissional serão 
regularnentados conforrne Resoluçao do Conseiho Estadual de Educaçao. 

Art, 7°. 0 cargo do Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha horizontal de acesso 
identificada por letras maiUsculas: 

§ 1 0 . As classes são estruturadas segundo os graus de formaçao exigidos para o provimento, de 
acordo corn seguinte: 

- Classe A: habflitaçao ern nivel de ensino fundamental completo; 

-\ 	 II - Classe B: habilitaçao em nivel de ensino rnédio completo. 

§ 21. Cada classe desdobra-se ern niveis, indicados por algarisrnos arábicos de 01 a 12, qua 
constituern a Iinha vertical de progressão. 

Art. 8 0. São atribuiçOes especificas do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio 

Av. Cereleiras n° 90— Fone (065) 3257-1197/3257-1146 - Rio Branco-MT 
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Administrativo Educacional: 

I - Tecnico Administrativo Educacional: 
a) Adrninistraçäo Escolar, cujas principals atividades são: escrituração, arquivo, 
protocolo, estatistica, atas, transferOncias escolares, boletins, relatorios relativos ao funcionarnento 
das secretarias escolares; assistencia e/ou adrninistração dos serviços de almoxarifado, dos 
serviços de planejarnento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e 
controle da infraestrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de rnanutençao, guarda e 
controle dos materials e equiparnentos pare a prática de esportes nas unidades escolares e outros; 
b) Multimeios Diciáticos, cujas principais atividades são: organizer, controlar e operar 
quaisquer aparelhos eletrônicos tais corno: rnirneógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, 
computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bern como outros recursos didâticos de uso 
especial, atuando ainda, na orientaçao dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, 
Iaboratôrios e sales de ciências; 

C) 	 Desenvolvimento Infantil - cujas principals atribuiçOes são: auxiliar e apolar nas 
atividades pedagogicas e recreativas da Educação Infantil, em sala de aula e dernais espaços 
escolares colaborando no processo de desenvolvimento integral da criança flog aspectos afetivos, 
fisicos, motores, intelectuais e psicolOgicos; promover e zelar pela higiene, alirnentaçao, segurança 

- e saUde das crianças; participar de formaçao continuada, reuniOes e dernais atividades formativas 
realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, zelar pelo curnprirnento dos direitos da criança, 
estabelecidos no Estatuto da Criança e Adolescente - ECA. 

II Apolo Administrativo Educacional: 

a) Nutriçao Escolar, cujas principals atividades são: preparar os alimentos que 
cornpOern a merenda, manter a limpeza e a organização do local, dos materials e dos 
equiparnentos necessârios ao refeitorio e a cozinha, manter a higiene, a organização e o controle 
dos insurnos utilizados na preparaçao da merenda e das demais refeiçOes; 

b) Manutençao de lnfraestrutura Escolar, cujas principals atividades são: limpeza e 
higienização das unidades escolares, execução de pequenos reparos eletricos, hidráulicos, 
sanitários e de alvenaria, execução da limpeza das areas externas incluindo serviços de 
jardinagem; 

C) 	 Transports Escolar, cujas principals atividades são: conduzir Os veiculos 
pertencentes a Secretaria Municipal de Educação de acordo corn as disposiçOes contidas no 
Código Nacional de Trãnsito, manter os veiculos sob sue responsabilidade em condiçoes 
adequadas de uso e, detectar, registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos 
mecãnicos, eletricos e de funilaria anorrnais que ocorrarn corn o veiculo durante o uso; 

d) 	Vigilãncia Escolar, cujas principals atividades são: fazer a vigilãncia das areas 
internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades 
escolares todas as situaçOes de risco a integridade fisica das pessoas e do patrimOnio publico; 
§ 1°. 	0 desenvolvirnento das atribuiçOes e atividades do Técnico e do Apoio Adrninistrativo 
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Educacional dar-se-a dentro das unidades escolares, nas quais serão lotados de acordo corn as 
necessidades e convenléncia da Unidade Escolar e da Secretaria Municipal de Educação, bern 

como do estabelecido no lotacionograma S cada unidade escolar, 

§ 20 . 	Os Profissionais de TOcnico Adniinistrativo Educacional e de apoio adrninistrativo 

educacional deverao ser capacitados para executar as atribuiçOes estabelecidas nos incisos I e II 

deste artigo. 

TITULO III 

Do Regime Funcional 

CAPITULO I 
Do Ingresso 

Art, 90. Para ingresso na Carreira dos Profissionais da Educação PQbllca Básica Municipal, serao 
obedecidos os seguintes critOrios: 
I - Ter a habHitaco especifica exigida para provimento de cargo püblico; 
II - Ter escolaridade compativel corn a natureza do cargo; 
IN - 'for registro profissional expedido pci ôrgo competerite, quando assirn o exigir. 
IV - Ser aprovado em Concurso PUblico de Provas e/ou Provas e Titulos. 

Seçao I 
Do Concurso PUblico 

Art, 10. 0 concurso pQblico pare provimento dos cargos S Carreira dos Profissionais da Educaçäo 

POblica Básica Municipal reger-se-O ern todas as suas fases pelas normas estabelecidas na 
legislaçäo que orienta os concursos pUblicos, em edital a ser baixado polo ôrgão competente 

atendendo as demandas do municipio. 
§ 10, 	0 julgarnento dos tltulos seré efetuado do acordo corn os critérios estabelecidos polo 

Edital de Abertura do Coricurso. 

§ 2
0 . 	Será assegurada para fins de acornpanhaniento, a participaçao de representantes dos 

Profissionais da Educaço PUblica Municipal Básica na organizaçäo dos concursos, ate norneação 

dos aprovados. 

Art. 11. As provas do concurso publico para a carreira dos Profissionais da Educaçäo PUblica 

Básica Municipal deverao abranger os aspectos de forrnaçào geral e forrnação especifica, de 

acordo corn a habilitação exigida polo cargo, 

CAPITULO II 
Das Formas de Provimento 

Av. Gerejeiras n° 90— Fone (065) 3257-119713257-1146 - Rio 
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Seçao I 
Da Nomeação 

cm 

Art. 12. Nomeaçao é a forma de investidura inicial em cargo pOblico. 

§ 1 0 . A nomeaçäo em caréter efetivo obedecera dgorosamente a ordem de classilicaçao dos 
candidatos aprovados em concurso. 

§ 21 . 0 nomeado adquirirâ estabilidade após o cumprirnento do estágio probatorlo nos termos da 
Constituiçao Federal, mediante aprovaçao na avaliação especial de desempenho. 

§ 31 . A nomeação terâ efeito de vinculaçäo permanente na mesma unldade, salvo o disposto nesta 
Lei Municipal. 

§ 40. 0 profissional norneado para a carreira dos Profissionais da Educaçäo Básica serà 
enquadrado na classe a nivel inicial da habilitaçao exigida para o cargo. 

Seçao (I 
Da Posse 

cm 

Art. 13. Posse é o ato da investidura em cargo pOblico, mediante a aceitaçäo expressa das 
atribuiçOes do serviços e responsabilidades inerentes, corn o compromisso de bern servir, 
formaUzada corn a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. 

Art, 14. A posse deverã ser efetuada no prazo màximo de ate so (trinta) dias, a contar da 
publicaçao do ato de provimento em Diãrio Oficial ou jornal do major circulaçäo local. 

§ 1 0 . A requerimento do interessado, pot motivo de força major ou caso fortuito, a prazo da posse 
poderâ ser prorrogado par mais 30 (trinta) dias. 

§ 20 . No caso do interessado nao tomar posse no prazo previsto no caput deste artigo, ressalvado o 
previsto no parágrafo anterior, tornar-se-ã sem efeito a sua nomeaçäo. 

§ 30 . No ato da posse o Profissional da Educaçao Básica apresentarâ, obrigatoriarnente, declaraçäo 

dos bans e valores quo constituem seu patrirnOnio e declaraçao quanto ao exercIcio ou näo de outro 

	

cm 	 cargo, emprego ou funçao pUblica. 
cm 

Art. 15. A posse em cargo pibDco dependerá do comprovada aptidäo fisica e mental para a seu 
exercIcio, mediante inspeçao médica oficial, observados as casos permitidos para as portadores do 
necessidades especials na forma da tel. 

cm 

 

S0950 111 

	

- 	 Do Exercicio 

cm 
Art. 16. Exercicio e o efetivo desempenho do cargo para qual o Profissional da Educaçäo PUblica 

cm 

	

cm 	
Bâsica Municipal foi nomeado e empossado. 

cm 

cm 
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Parãgrafo Unico. Se o Profissional da Educaçao PUblica Básica Municipal näo entrar em exercicio 
no prazo de 30 (trinta) dias apôs a sua posse, tornar-se-á sem efeito a sua nomeação. 

Seçao IV 
Do Estáglo Probatório 

Art. 17. Ac entrar em exercicio, o servidor pblico nomeado para o cargo de provimento efetivo 
ficaré sujeito ao estágio probatOrio por periodo de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua 
aptidao e capacidades seräo objeto de avaliaçao para o desempenho do cargo, observado os 
seguintes fatores: 
I - 	 zelo, eficiencia e criatividade no desempenho das atribuiçOes de seu cargo; 
II - 	 assiduidade e pontualidade; 
III- produtividade; 
IV- capacidade de iniciativa e de relacionarnento; 
V - 	 respeito e compromisso corn a instituiçáo; 
VI - 	 participação nas atividades promovidas pela instituição; 

- VII - 	 responsabilidade e disciplina; e 

VIII - 	 idoneidade moral, 

§ 1 0  0 estâgio probatôño ficarâ suspenso nas situacOes abaixo, sendo retomado a partir do tOrmino 
dos irnpedirnentos per: 
- Iicença por rnotivo de doença em pessoa da familia; 

II - Iicença por motive de afastamento do cônjuge, per prazo indeterminado e sem remuneraçäo; 
III - Iicença para atividade politica; 

IV - afastamento para rnissão no exterior para servir em organisrno internacional de que o Brasil 
parUcipe ou corn o qual coopere, corn a perda total da remuneração. 

C' 	
§ 20  Para aquisiçao da estabilidade no service pUblico é obrigatoria a avaliação especial de 

desempenho, onde o Profissional da Educaçao Bâsica deverá obter na media das avaliaçOes 
C' 	 percentual acima de 80% da pontuacào total considerada. 
C' 

Art. 18. Durante o periodo do estâgio probatorio, serâ realizada, de forma permanente, a avaliaçao 
do desempenho do servidor pUblico, de acordo corn o que dispuser a legislaçao ou regulamento 
pertinente, devendo ser subrnetida a hornologaçao da autoridade competente quatro meses antes 
de findo este periodo, sern prejuizo da continuidade de apuraçao dos fatores enurnerados nos 
incises do artigo anterior desta Lei Municipal, assegurado ampla defesa, 

§ 1 0 . Para avaliaçao prevista no caput deste artigo será constituida Comissão de Avaliaçao corn 
participação de servidores do Orgao da educaçao e Orgao da administração. 

§ 21 . 0 Profissional da Educaçäo Básica Municipal näo aprovado no estâgio probatorio será 
exonerado, cabendo recurso ao dirigente mâximo do municiplo, assegurado o contraditório e arnpla 
defesa. 

Av. Cerejeiras n° 90— Fone (065) 3257-1197/3257-1146 - Rio Branco-MT 
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SeçaoV 
Da Estabilidade 

Art. 19. 0 Profissional da Educação a Basica Municipal, habilitado em concurso pUblico e 
empossado em cargo da carreira adquihrá estabilidade no serviço pUblico ao completar 03 (trés) 
anos de efetivo exercicio, condicionada a aprovaçao no Estàgio ProbatOrio. 

Art. 20. 0 Profissional da Educaçâo POblica Básica Municipal estavel so perdera o cargo: 
- Em virtude de condenação criminal em sentença judicial transitada e julgada; 

II - mediante processo administrativo disciplinar no qual Ihe seja assegurada o contraditório e a 
ampla defesa; 
III - mediante procedimento de avaliaçao periodica de desempenho, na forma da lei, assegurada a 
contraditorio e a ampla defesa; e 
IV - em conformidade corn as normas gerais a serem obedecidas na efetivaçao do disposto no § 40-

cm 	 do art. 169 da Constituiçao Federal. 
cm 

SeçaoVl 
C-. 	 Da Readaptaçâo 

-Th 

Art, 21. Readaptaçao e o aproveitarnento do Profissional da Educaçao PUblica Basica Municipal em 
cargo de atribuiçao e responsabilidades compativeis corn a limitaçao que tenha sofrido em sua 
capacidade fisica ou mental, verificada em inspeçäo mOdica. 

§ 1 0 . 	Se julgado incapaz para o serviço püblico o readaptando será aposentado nos termos • 	
da lei vigente. 

§ 20 . 	A readaptaçao serâ efetivada em cargo da carreira de atribuiçOes atins, respeitada a 
habilitaçao exigida. 

cm 	
§ 30 	Em qualquer hipótese, a readaptaçao não podera acarretar reduçao da remuneração 
do Profissional da Educaçao Püblica Bàsica Municipal. 

Em 

Seçao VII 
Da Reversao 

Em 

Art. 22. Reversão é o retorno a atividade do Profissional da Educaçäo PUblica Básica Municipal 
aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os 
motivos determinantes da aposentadoria e o PREVIRS determinar o seu retomo ao serviço. 

Art. 23. A reversäo far-se-a a pedido, e no mesmo cargo ou no cargo resultant 
transformaçao, corn remuneração integral. 

cm 
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Paragrafo Unico. Encontrando-se provido este cargo, o servidor pOblico exerceré suas atribuiçOes 
coma excedente, ate a ocorréncia de vaga 

cm 

Art. 24. Nao poderâ reverter a aposentado qua ja liver completado 70 (setenta) anos de idade, 

C 

Seçao VIII 

C 	 Da Reintegracão 

Art. 25. Reintegraçao è a reinvestidura do servidor pUblica estãvel no cargo anteriormente ocupado 

ou no cargo resultante de sua transformaçao, quando invalidada a sua demissäo par decisâo 
administrativa ou judicial, corn ressarcimento de todas as vantagens. 
§ 1°. Na hipôtese do cargo ter sido extinto, o servidor pUblico ocuparé outro cargo equivalente ao 
anterior cam todas as vantagens. 

§ 20. 0 cargo a que se refere caput deste artigo somente paderà ser preenchido em carãter 
precário ate a juigarnento final. 

C 

C 	 SeçaolX 
Da Reconduçao 

Art. 26. Reconduçào e a retorno do Profissional da Educaçao PUblica Básica Municipal estável ao 
cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: 

C 	 I - inabilitaçao em estágio probatôrio relativo a outro cargo; 
II - Reintegraçao do anterior ocupante. 

Paragrafo (Jnico. Encontrando-se, provido o cargo de origem, a profissional da Educaçao Bàsica 
será aproveitado em outro cargo. 

SeçaoX 
C. 	 Da Disponibilidade e do Aproveitamento 
C 

Art. 27. Aproveitamento é a retomo do Protissional da Educaçao PUblica Bâsica Municipal em 
disponibilidade ao exerciclo do cargo pUblico. 

C 

Art. 28. Extinto a cargo ou declarada a sua desnecessidade, o Profissional da Educaçao P(iblica 
Bâsica Municipal estàvel frcará em disponibilidade, corn direito a percepçao de remuneraçao 

C 	 proporcional ao tempo de serviço no cargo. 

Art. 29. 0 retorno a atividade do Profissional da Educaçao PUblica Bãsica Municipal em 
C. 	

disponibilidade far-se-6 mediante aproveitamento obrigatOrio ern cargo de atribuiçOes e 
remuneraçOes compativeis corn a anteriorrnente ocupado. 
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Paragrafo (Jnico. A Secretaria Municipal de Educaçao determinarâ o imediato aproveitamento do 
Profissional da Educaçao Pübhca Basica Municipal em disponibilidade, em vaga que vier a ocorrer 
nos orgaos da administraçäo püblica, na localidade em qua trabalhava anteriormente ou em outra, 
atendendo ao interesse püblico. 

Art. 30. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibDidade se o Profissional da 
Educação PUblica Bãsica Municipal näo entrar em exercicio no prazo legal, salvo doença 
comprovada por junta medica oficial. 

Art. 31. Havendo mais de um concorrente a mesma vaga, terâ preferéncia o de maior tempo de 
disponibilidade e, no caso de empate, ode maior tempo de serviço pUblico. 

CAPITULO III 

Da Vacância 

Art. 32. A vacância do cargo püblico decorrerã de: 
- exoneraçäo; 

lI - demissao; 
ill - acesso; 
IV - transferOncia; 

V - readaptaçao; 

VP - aposentadoria; 
Vu - posse em outro cargo inacumuiável; e 
Viii - falecimento. 

Art. 33. A exoneraçäo de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor püblico, ou de oficio. 

Parâgrafo Unico. A exoneração de oficio dar-se-á: 

- quando nào satisfeita as condiçOes do estágio probatório; 
Ii - quando por decorréncia do prazo, ficar extinta a punibilidade para demissao por abandono de 
cargo; 
lii - quando, tendo tomado posse, nao entrar no exercicio no prazo estabelecido. 

Art. 34. A exoneraçao de cargo em comissäo dar-se-â: 
I - a juizo da autoridade competente, salvo os cargos ocupados mediante processos eletivos; 
II - a pedido do próprio servidor pQblico. 

- 

I-' 
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CAPITULO IV 

Do Regime de Trabaiho 

Seçao I 
Da .Jornada de Trabaiho 

Art. 35. 0 regime de trabaiho dos Profissionais da Educação POblica Básica Municipal será de 30 
(trinta) horas semanais, 

Paragrafo (mica. A jornada especificada no caput deste artigo não so aplica aos cargos de Apaio 
Administrativo Educacional - perth Vigilância Escolar, cuja jornada de trabalho seré de 120 

horas mensais; Apoio Operacional Educacional - perth Agente de Transporte Escolar e 

Motorista, cuja jornada de trabaiho sera de 40 horas semanais. 

Art, 36. A distribuição da jornada do trabaiho do Profissional da Educaçao PUblica Básica 

Municipal é do responsabilidade da Unidade Escolar ou administrativo a homologada pela 
Secretaria Municipal de Educaçao, devendo estar articulada ao Piano de Desenvolvimento 

Estratégico em so tratando do Unidade Escolar. 

Paragrafo Unico. A jornada do trabalho dos ocupantes do cargo do Apoio Administrativo 
Educacional - Vigiiãncia Escolar será cumprida em turnos ininterruptos do revezamento do 12 
horas corñdas de trabaiho por 48 horns do descanso, salvo em disposicao em contrârio em razão 
de interesse pQblico 

Art. 37. 0 Professor, quando na efetiva regéncia do classe, terã 33,33% (trinta e trés inteiros e 
trinta e trés centésimos por cento) do sua carga horâria destinada a hora-atividade relacionada ao 
processo didático-pedagogico. 

§ 1 1 . Entende-se por hora-atividade aquela destinada a preparação a avaliaçäo do trabalho 
didâtico, a colaboração com a administraçao da escola, as reuniOes pedagOgicas, a articulaçao com 
a comunidade e ao aperfeiçoarnento profissionai de acordo com a proposta pedagOgica da escola. 

§ 21 . Dentro do urn percentual de ate 10% do quadro do professores, podera a Unidade Escolar nos 
termos de regulamentacão especica, desUnar percentual superior ao previsto no "caput" deste 
artigo. 
§ 3° Na aplicaçao do preceito contido no parAgrato anterior, sera observado o limite de ate 50% 
(cinquenta por cento) da jornada do trabaiho para professoros em regéncia qua desenvolverem 
atividades articuladas e previstas no projeto politico pedagógico, aprovado pela Associaçao do 

Pals a Mestres - APM e ratificado pela Secretaria Municipal do Educação. 

§ 40. São considerados requisites básicos para a distribuiçao referida no paràgrafo anterior: 
- Apresentacão de urn projeto individual ou coletivo do natureza cientifica ou cultural e de funcao 

pedagôgica, sintonizado corn o Projeto Politico PedagOgico da escola; 
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II - Impedimento de outro vmnculo empregaticio, pUbhco ou privado; 
Ill - Apresentaçao periôdica para a apreciação e aprovaçäo da equipe técnico-pedagOgica de 
relatOrio descritivo e anautico dos resultados parciais alcançados, de forma a garantir a 
continuidade de execuçäo do projeto; 

IV - Realizaçao de pesquisa e participação em grupos de estudo ou de trabalho conforme o Projeto 
Politico PedagOgico da escola. 
§ 50, As condiçOes e normas de avaliaçao da hora-atividade serão de responsabilidade dos 

membros da Associaçao de Pais e Mestres - APM, dos Diretores, Coordenadores das Unidades 
Escolares e da Secretaria Municipal de Educaçao, Desporto e Lazer, 

Art, 38. Ao Profissional da Educaçao PUblica Básica Municipal no exercicio da funçao de Direço 

da Unidade Escolar, Coordenador Pedagógico e Secretàrio Escolar será atribuldo o regime de 
trabaiho de Dedicaçäo Exclusiva, nao incorporável pare fins de aposentadoria cam impedimenta de 
exercicio de outra atividade remunerada, seja pUblica ou privada. 

Art. 39. 0 Professor detentor de um Unico cargo poderá prestar serviço em regime suplementar, ate 

o máximo de 20 (vinte) horas semanais, em função docente, em substituiçao ao afastado, caso näo 
haja profissionais disponIveis pare a mesma, sendo näo computáveis para efeito de férias e décimo 
terceiro salârio. 

TITULO IV 
Da Movimentaçao na Carreira 

CAPITULOI 
Da Movimentaçäo Funcional 

Art. 40. A movimentaçào funcional do Profissional da Educaçao Pblica Básica Municipal dar-se-A 
em duas modalidades: 

- par progressao horizontal; 

II - por progressão vertical, 

Seçao I 
Da Progressao Horizontal• Classe 

Art, 41. A progressao horizontal do Profissional da Educaçäo POblica Bàsica Municipal, de uma 
classe para outra, imediatamente superior a que ocupa, na mesma sOrie de classes, dar-se-á em 
virtude da nova habilitaçao especIfica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, 
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observado o intersticio de 03 (trés) anos entre urna classe e outra. 

§ 1 1 ! 0 profissional nomeado para a carreira dos Profissionais da Educação PUblica Bésica 
Municipal serâ enquadrado na classe e nivel inicial, salvo o norneado para o cargo do professor, 
que poderâ ser enquadrado na classe B, conforme o caso. 

§ 20 . Os coeficientes para os aurnentos salarials de uma classe para a subsequente ficam 
estabelecidos de acordo corn o seguinte: 

- para as classes do cargo do Professor: 
a) classe A: 1,00; 
b) classe B: 1,50; 
C) 	 classe C: 1,70; 
d) classeD: 1,85; 

e) classe E: 2,30; 
/Th 

II - para as classes do cargo de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado e Não 
Profissionalizado: 
a) classeA: 1,00; 

b) classe B: 1,50; 

C) 	 classe C: 1,70; 
d) 	classe 0: 2,00; 

Ill - para as classes do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado e Nao 
profissionalizado. 

a) ciasse A: 1,00; 
b) ciasse B: 1,25; 

§ 30 , 0 efeito financeiro serâ contado a partir do recebimento do pedido corn a cornprovação da 
nova habilitação. 

Seçao II 
Da Progressao Vertical - NIvel 

Art, 42, 0 Profissional da Educação POblica Bâsica Municipal obtera progressao vertical, do urn 
nivel para outro, rnediante aprovaçäo ern processo continuo e especifico de avaliaçao, observado 
o intersticlo de 03 (trés) anos. 

§ 1 1 . Para a prirneira progressao o prazo será contado a partirda data em quo se dero exercicio do 
profissional no cargo observando-se, sempre, a aprovação na avaliaçao de desempenho anuai. 

§ 21. Decorrido o prazo previsto no "caput"; e não havendo processo de avaiiaçao, a progressäo 
funcional dar-se-â automaticamente. 

§ 31. As dernais norrnas da avaliaçao processual referida no "caput" deste artigo, incluindo 
instrumentos e critério, terao regularnento prOprio, definidos por Cornissao constftuida pela 
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Secretaria Municipal de Educaçao. 

§ 40. Os coeficientes para Os aumentos salañais de urn nivel para o subsequente ficarn 
estabelecidos de acordo corn a seguinte: 
I- 1,00; 
II- 1,04; 
III - 	109; 
IV- 1,14; 
V- 1,19; 
VI - 	1,25; 
VII- 1,32; 
VIII- 1,41; 
IX- 1,50; 
X- 1,53; 
XI- 1,56; 
XII- 1,59. 

Seçao III 
Da Remoçâo 

Art, 43. Remoçao e a deslocamento do Profissional da Educação FUblica Basica Municipal, do urn 
órgào para outro no Municipio, observada a existOncia de vagas. 

§ 1 0. A rernoçao processar-se-â: 
I - apedido; 
II - par permuta; 
III - par rnotivo de saUde; 
IV - por transferencia de urn dos cOnjuges, quanta este for servidor püblico; 
V - par interesse publico. 

§ 20 . 	A remoção por rnotivo do sade dependera de inspeçäo médica oficial, cornprovando 
as razOes apresentadas pelo requerente. 

§ 30 . 	A remoção par perrnuta poderâ ser concedida quando as requerentes exercerern 
atividades da rnesrna natureza, do mesrno nivel e grau de habilitaçào. 

§ 40 . 	0 rernovido terâ a prazo do 48 (quarenta e oito) horas para entrar em exercicio na nova 
unidade. 

§ 50 . 	A rernoçao para outra iocalidade, baseada no interesse püblico, deverá ser 
devidamente fundarnentada, 

TITULOV 
Dos Subsidios, Direitos, das Vantagens e das concessOes 
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CAPITULO I 
Do Subsidio 

Art. 44. 0 sistema remuneratOrio dos Profissionais da Educação Bâsica é o estabelecido através do 

subsidlo, fixado em parcela ünica, estruturado em tabelas remuneratorias contendo padrOes fixados 
em razào cia natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisites exigidos para 

ingresso no service pUblico. 

Paragrafo Unico. Subsidio e parcela Unica de remuneração, fixado em lei, vedado o acréscirno de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representaçao, ou outra espécie 
remuneratOria, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, cia Constituiçao Federal. 

Art. 45. 0 subsidio dos Profissionais cia Educação Básica estão dispostos, no Anexo III para o cargo 
de Professor, Anew IV e V para o cargo de Técnico Administrative Educaclonal, Anexo VI a IX para 
o cargo de Apoio Administrativo Educacional, em tabelas constituldas por: 
I - Classes - é a divisao da carreira, em letras quo variam de A ate E, para os cargos do Professor, 
do A ate D para o cargo de Técnico Administrativo Educacional e A ate B para o cargo do Apoio 
Administrative Educacional, que demonstra a amplitude funcional do cargo no sentido horizontal, 
relativamente aos graus de escolaridade; 
II - Niveis - a divisäo da carreira, em nUmeros que variam do 1 a 12 que demonstra a amplitude 
funcional do cargo no sentido vertical, relaUvamente ao tempo de serviço pUbflco municipal. 

Art. 46. 0 valor do piso salarial dos Profissionais da Educaçao Bâsica é o correspondente ao nivel 
1, Classe A do cada categoña funcional e obedecerâ as tabelas anexas, devendo ser revisto, a cada 
12 (doze) moses, corn data base no rnês janeiro. 

Art. 47. 0 valor do subsidlo referente aos niveis e classe dos Profissionais da Educaçao Básica sore 
obtido pela aplicaçao dos coo ficientes sabre o valor do piso se/arial básico cia carreira em relação a 
classes e niveis conforms as tabelas do subsidio constantes desta Lei Municipal. 

-N 

-N 

CAPITULO U 
Dos Direitos 

Seção I 
Da Licença para Qualificação Profissional 

Art. 48. A licença para qualificaçào profissional se darâ corn prévia autoñzaçäo do Chefe do 
Executivo Municipal através do publicagao do ato na imprensa oficial do MUniciplo e consiste no 
afastamento do Profissional cia Educaçao PUblica Básica Municipal do quadro de provimento 
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efotivo, sern prejuizo de sous subsidios, assogurada a sua efetividado para todos os efeitos da 
carreira, que sorâ concedida para frequOncia a cursos de pOs-graduaçao, no Pals ou exterior, e 
será concedida: 
I - para frequOncia do cursos de atualizaçao, em conformidade corn a Politico Educacional ou corn 
Piano de Desenvolvirnento Estrategico; 
H - para frequência a cursos de forrnaçao, aperfeiçoarnento e especiahzação profissional ou a nivel 
de pos-graduaçao, e estágio, no pals ou no exterior, se do interesse da unidade; 
Ill - para participar do Congressos e outras reuniOes do natureza cientifica, cultural, técnica ou 
sindical, inerentes as funçOes desempenhadas pelo Profissional da Educaçao PUblica Básica 
Municipal. 

Art. 49. São requisitos para a concessao de licença para aperfoiçoamento profissional: 
- exercicio do 03 (trés) anos ininterruptos na funçao; 

II - curso correlacionado corn a area do atuação, orn sintonia corn a Politica Educacional e corn 
Projeto Politico PedagOgico da escola; 

III - disponibilidade Orçamentária e Financeira. 

Art. 50. 0 Profissional do Educaçao Püblica Bãsica Municipal licenciado para fins de que trata o 
Ad/go 48, obrigarn-se a prestar sorviços no árgao de lotaçao, quando de seu retorno, por urn 
periodo minirno igual ao do seu afastarnento. 

Paragrafo Unico, Ao servidor pUblico boneficiado polo disposto neste artigo não serà concedida 

exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido periodo igual ao do 
afastamento, 	ressalvada a hipóteso do 	ressarcirnento da despesa havida corn o rnesrno 
afastarnento. 

Art. 51. 0 nürnoro do licenciados para qualiflcaçao profissional não poderâ oxcedor 1/6 (urn soxto) 
do quadro de Iotaçao da unidade. 

§ 	1°A 	licença de que trata o 	caput deste artigo serâ 	concedida 	mediante 	requerirnonto 
fundarnentado o projoto de ostudo apresentado para apreciação da Associação de Pais e Mestros - 
APM e anuéncia do Chefo do 	Executivo Municipal, corn, 	no minirno, 3 (trés) 	moses de 
antecodéncia, 

§ 2 0  Em se tratando de profissional do ôrgão central, o requerirnento e o projeto de estudo doverão 
ser apresentados a autoridade rnáxima da lnstituiçâo para anuOncia do Chefe do Executivo 
Municipal, corn no rnmnirno 3 (trés) moses do antecedOncia. 

Seçaoll 
Das Ferias 

Art. 52. Os Profissionais da Educação PUbhca Bâsica Municipal ern efetivo exorcicio do cargo 
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gozarão do férias anuais: 

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, do acordo corn a calondàrio escolar; 
If - de 30 (trinta) dias para Os TOcnicos e Apoios Administrativos Educacionais, do acordo corn a 
escala do férias; 

§1 0  Os Profissionais da Educaçáo PUblica Bãsica Municipal, em exercicio fora da unidade escolar 
gozarao do 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme onde estiver prestando sorviço. 

- 	 §2 0  E vedado levar a conta do férias, qualquer falta ao serviço. 

§3° E proibida a acurnulaçao de ferias, salvo par absoluta necessidade do service e pela praza 
maxima de 02 (dais) anos. 

Art. 53. Independente de salicitaçao será pago aos Prafissionais da Educaçao Püblica Bãsica 
Municipal, par ocasiäa das fOrias, urn adicional de 1/3 (urn terco) da rernuneração correspondonte 

tm 	 ao perioda de férias. 

Art. 54. Aplicarn-se aos Profissionais da Educaçao Básica Municipal contratadas ternporariamente, 
a disposto nesto Capitulo. 

Seçao ill 
Da Licenca-premio por Assiduidade 

Art. 55. ApOs cada quinquénio ininterrupto do exercfcio, o servidor estável fará jus a 03 (trés) nieses 
de licença,a titulo de prêrnio par assiduidade, a ser gozada corn a romunoraçáa do cargo paga nos 
meses da licença. 

§ 1 0 . Ern caso de interrupção do periodo aquisitivo par qualquer razão, a contagem do novo 
quinquènio cornoçarâ no dia ern quo o sorvidor reassurnir a oxercicia. 

§ 21. A Liconça-prèmio não podera ser convertida em pecUnia e nom poderâ sor contada em dobro 
para fins de aposentadoria. 

pm 

Art. 56. Nao so concodera licença-prernio aos Profissionais da Educação PUblica Básica Municipal 
quo, no periodo aquisitivo: 
- Sofrer penalidade disciplinar de suspensäo; 

II - Afastar-se do cargo em virtude de: 
a) Licença par motivo de doença em possoa da familia, som rernuneraçao; 
b) Licença para tratar do interesse particular; 
C) 	 Condenaçao a pona privativa de libordado par sontença definitiva; 
d) 	Afastamonto para acompanhar cOnjuge ou companhoiro. 

Paragrafo Unico. As faltas injustificadas ao serviço retardarao a concossão da licença prevista 
neste artigo, na proporçao do 01 (urn) rnOs para cada trés faltas. 

pm 
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Art, 57. 0 nUmero de Profissionais da Educaçao Pübhca Básica Municipal em gozo simultâneo de 
Licença-prernio, nao poderá ser superior a 1/3 (urn terço) da Iotaçao da respectiva unidade 
administrative do órgao ou entidade. 

§ 1 0 0 servidor nao poderá curnular duas Iicencas-prernio, 

§ 21  0 servidor deverá gozar a licença-prernio concedida, obrigatoriamente, no periodo aquisitivo 
subsequente. 

§ 3° Caso nào usufrua no periodo subseqüente, entrarà, automaticamente, em gozo da referida 
Iicença a partir do primeiro dia do terceiro periodo aquisitivo. 

Art. 58. Pare possibilitar o controle das concessOes da Iicença, o Orgão de lotação deverà proceder 
anualrnente a escala dos Profissionais da Educaçao PUblica Básica Municipal que estarão em gozo 
de Iicença-prêmio por assiduidade. 

CAPITULO Ill 

	

7-.. 	 DasVantagens 

Art. 59. Os profissionais da Educaçao Basica em exercicio das funçOes de Dedicaçao Exciusiva de 
Diretor de Unidade Escolar, Coordenador PedagOgico e Secretário Escolar farao jus ao recebirnento 
de urn percentuai sobre seus respectivos subsIdios, estabelecido em Lei Especifica. 

§ 1 0 . 0 ocupante de funçao gratificada de dedicaçao exclusiva que exercer outra atividade 
remunerada, seja publica ou privada, cuja designagao decorra de eleiçao ou seleçao para atender 
convOnio, perderá o direito a percepcao da gratificacao da funçao, ficando apenas corn o subsidio. 

§ 20 . Quando urn Profissional da Educaçao Básica for ocupar urn cargo de Diretor de Unidade 
Escolar, Coordenador PedagOgico ou Secretário Escolar ficarã assegurado a sue vega na unidade 
de origern. 

CAPITULO IV 
Das Concessoes e dos Afastamentos 

Seçao I 
Das Concessoes 

Art. 60. Sern qualquer prejuizo, poderâ a profEssional da Educaçao Pübflca Bâsica Municipal, 

	

- 	 ausentar-se do serviço: 
- Por 01 (urn) die, pare doaçäo de sangue; 

II - Por 02 (dais) dias para se alistar como eleitor; 
Ill - 08 (oito) dies consecutivos em razão do: 

-Th 
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a) Casamento; 

b) Falecirnento do cOnjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, 
manor sob guarda ou tutela, irrnão e avOs. 

Art. 61. Serã concedido horário especial ao Profissional da Educaçao PUblica Bâsica Municipal, 
estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horârio escolar e o do Orgão, sem 
prejuizo do exercicio do cargo. 

Parágrafo Unico Para efeito do disposto neste artigo, serâ exigida a cornpensaçao de horàrios na 
reparticão, respeitada a duraçao sernanal do trabaiho, 

Seçäoll 
Dos Afastamentos 

Art. 62. Aos Profissionais da Educaçao Basics de Rio Branco serão permitidos Os seguintes 
afastarnentos: 

I - para exercer atribuiçoes em outro ôrgäo ou entidade dos poderes da União, do Estado, do 
Distrito Federal e do prOprio Municipio, sern onus pars a Orgäo de origern; 
II - para exercer funçao de natureza tecnico-pedagOgica em Orgo da Uniao ou do Estado sern Onus 
pars o órgão de origem; 

Ill - pars exercicios de mandatos eletivos, corn direito a opção de subsfdio; 
IV - em licença para quaflfrcaçao profissional em cursos ou atualizaçao ern conformidade corn a 
politica educacional ou corn o Piano de Desenvolvirnento EstratOgico; 
V - para estudo ou missão no pals ou no exterior. 

Art. 63. Na hipótese do lnciso V do artigo anterior, o Profissional da Educaçao Püblica Basics 
Municipal näo poderâ ausentar-se do Estado ou do Pals para estudo ou missao oficial, sern 
autorizaçào do Chefe do Executivo Municipal, 

§ 1 .°- 0 afastarnento não excederá 4 (quatro) anos e, finda a rnissão ou a estudo, sornente 
decorrido igual periodo, seré permitido novo afastarnento, 

§ 2 1- Ao Profissional da Educaçao Básica beneficiado pelo disposto neste artigo não será 
concedida exoneração ou Iicença pars tratar de interesse particular antes de decorrido perfodo 
igual so do afastamento, ressalvada a hipótese do ressarcirnento da despesa havida corn o rnesrno 
afastarnento. 

Art. 64. 0 afastarnento do Profissional da Educaçao Básica para servir ern organisrno internacional 
de que o Brasil participe ou corn a qual coopere dar-se-â corn direito a opção pelo subs!dio. 

Seçao III 

Av. Cerejeiras n° 90— Fone (065) 3257-1197/3257-1146 - Rio Branco-MT
,_ Prefeitura Municipal de Rio Branco 



ESTADO DE MATO CR0550 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

GABINETE DO PREFEITO 

Da Cessão 

Art. 65. A cessäo é o ato através do qual o titular de cargo de Profissional da Educaçào Básica 6 
posto a disposição de entidade ou ôrgäo nao integrante da Rede Municipal de Ensino, renovâvel 
anualmente, segundo a necessidade e a possibilidade das partes. 
§ 10. A cessäo poderA ocorrer: 

- quando o profissional desempenhar atividades em projetos educacionaiis em outro ôrgão ou 

entidade näo integrante da Rede Municipal de Ensino através de convênio aprovado pela SMEC; 
II - quando se tratar de instituiçoes privadas sem fins lucrativos, especializadas e corn atuaçao 
exclusive em educação especial; 
Ill - quando a entidade ou órgäo solicitante compensar a Rede Municipal de Ensino corn urn servidor 
com o mesmo grau de escolaridade. 
IV - para exercer atividade ern entidade sindical de classe; sendo este profissional escolhido ern 

Assernbléia Geral pelos filiados da Entidade Sindical e Diretoria da Subsede do SINTEP-MI; 
V - A conveniéncia da Adrninistraçao 

§ 20  A cedencia ou cessão para exercicio de atividades estranhas ao magistério suspende o 
intersticio para a progressao. 

CAPITULO V 

Do Regime Previdenciário e da Aposentadoria 

Art. 66. Os Profissionais da Educação Básica da Rede de Ensino POblico do Municipio de Rio 
Branco se vinculam obrigatoriamente ao Regime PrOprio de PrevidOncia Social - RPPS/PREVIRB. 

Parâgrafo (mica. Os beneficios previdenciarios e os criterios de sua concessao seguiro o que 
dispOe a regulamento do regime previsto no caput deste artigo. 

Art. 67. 0 Profissional da Educaçao PUbhca Basica Municipal será aposentado: 
I - Por invalidez perrnanente, sendo Os proventos integrals quando decorrentes de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurével, especificada em lei, e 
proporcional nos demais casos; 

II - Cornpulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, corn proventos proporcionais ao tempo de 
serviço; 

Ill - Voluntariamente: 

a) Aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, corn proventos 
integrals; 
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b) Aos 30 (trinta) anos do efetivo exercicio em funçOes de rnagistério, se professor, e 25 (vinte e 
cinco), se professora, corn proventos integrals; 

c) Aos 30 (trinta) anos de serviço, se homern, e aos 25 (vinte e cinco), se muiher, corn proventos 

proporcionais a esse tempo; 

d) Aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, so hornern, e aos 60 (sessenta), se rnulher, corn 
proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

Art. 68. A aposentadoria compulsoria será autornática e declarada por ato, corn vigéncia a partir do 
dia imediato àquele em que o servidor pUblico atingir a idade Iirnite de perrnanência no serviço 
ativo. 

Art. 69, A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicaçao do 
respectivo ato. 

§ 1 0- A aposentadoria por invalidez será procedida de licença para tratamento de saüde, por 
periodo não excedente a 24 (vinte e quatro) rneses. 

§ 2 1- Expirado o periodo de hcença e não estando em condiçOes de reassumir o cargo ou de ser 
readaptado, p  Profissional da Educaçâo PUblica Básica Municipal serâ aposentado. 

§ 3 0- 0 lapso do tempo cornpreendido entre o terrnino da flcença e a publicaçao do ato de 
aposentadoda será considerado corno de prorrogação de Iicença. 

Art, 70. 0 provento de aposentadoria será calculado com observancia do disposto nos artigos 43, 
44 e 45 desta lei Municipal, revisto na mesrna data e proporção, sernpre que se modificar o valor do 
subsidio dos Profissionais da Educaçao Püblica Básica Municipal ern atividade. 

CAP1TLJLO VI 

Dos Direitos e Deveres Especlais dos 
Profissionais da Educaçao Básica 

Seçao I 
Dos Direitos Especlais 

pm 

Art. 71. AlOrn dos direitos previstos nesta Lei, são direitos dos Profissionais da Educaçao PUblica 
Básica Municipal: 

- ter a seu alcance inforrnaçOes educacionais, biblioteca, material didãtico-pedagogico, 

instrumentos de trabalho, bem corno contar corn assistencia tOcnica que auxilie e estimule a 
melhoria do seu desempenho profissional e arnpliaçao de seus conhecimentos; 

pm 

pm 

pm 
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II - dispor, no ambiente de trabalho, de instalaçOes adequadas e material técnico e pedagOgico 
suficiente e adequado para que possa exercer corn eficiOncia as suas funçoes; 

III - ter liberdade de escolha e utilizaçao de materials e procedimentos didãticos e de instrurnento 

de avaliação do processo ensino aprendizagem, dentro dos principios psicopedagógicos, 
objetivando alcançar o respeito a pessoa hurnana e a construção do bern cornum; 

IV - ter acesso a recursos para a publicaçao de trabaihos e Iivros didáticos ou técnico-cientificos; 

V - não sofrer qualquer tipo de discriminaçao moral ou material decorrente de sua opção 
profissional, ficando o infrator sujeito as penalidades previstas na Constituiçäo Federal, Art. 5 0 , 

incisos V e XII; 

VI - reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos de interesse da categoria e da educação 
em geral, sem prejuizo das atividades escolares. 

Seçaoll 
Dos Deveres Especiais 

Art. 72. Aos integrantes do grupo dos Profissionais da Educaçao Pübflca Básica Municipal no 
desempenho de suas atividades, além dos deveres cornuns aos servidores pUbUcos civis do 
Municiplo, cumpre: 

I - preservar as finalidades da Educação Nacional inspiradas nos principios da liberdade e nos 
!deals de solidariedade hurnana; 

II - promover efou participar das atividades educacionais, sociais e culturais, escolares e 
extraescolares em beneficio dos alunos e da coletividade a que serve a escola; 

Ill - esforçar-se em prol da educaçao integral do aluno, utilizando processo que acompanhe o 
avanço cientifico e tecnolOgico e sugerindo também medidas tendentes ao aperfeiçoamento dos 
servigos educacionais; 

IV - comparecer ao local de trabalho corn assiduidade e pontualidade e executando as tarefas corn 
zelo e presteza; 
V - fornecer elementos para perrnanente atualizaçao de seus assentamentos junto aos Orgãos da 
Adrninistraçao; 

VI - assegurar o desenvolvirnento do censo critico e da consciéncia politica do educando; 
VII - respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprorneter-se corn a eficácia do seu 
aprendizado; 

VIII - comprometer-se corn o aprirnoramento pessoal e profissional através da atualizaçao e 
aperfeiçoarnento dos conhecirnentos, assirn como da observancia aos principios morais e éticos; 

IX - rnanter em dia registro, escrituraçoes e docurnentaçao inerente a funçao desenvolvida e a vida 
p ro Iiss ion a I; 

X - preservar os principios dernocrâticos da participaçao, da cooperaçào, do diálogo, do respeito a 
liberdade e da justiça social, 
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CAPITULO VII 
DAS NORMAS GERAIS DE ENQUADRAMENTO 

Art. 73. 0 Chefe do Executivo Municipal designarâ Comissäo Paritâria de Enquadrarnento cornposta 
por servidores da Secretaria Municipal do Administraçao, representantes da Secretaria Municipal do 
Educaçäo, Desporto e Lazer e representantes do Sindicato dos Profissionais da Educaçao Bâsica, 
presidida polo primeiro. 

§ 1 1  - As normas e critêrios para enquadramento serão instituidas pela Cornissao Paritâria de 
Enquadrarnento e homologado através de decreto pela Autoridade Superior. 

§ 20  • A Comissao Paritãria de Enquadramento terà urn prazo de 60 (sessenta) dias, apôs a 
publicaçäo desta Lei Municipal, pam elaborar as norrnas de enquadrarnento e submetO-las a 
apreciaçao da autoridade competente, prazo este podendo ser prorrogado por ate 30 (trinta) dias, 
quando solicitado e devidarnente justificado pela Cornissao, e autorizado pela autoridade superior. 

-Th 

Art. 74 Do enquadramento nao poderá resultar em reduçao de vencirnento. 

/Th 

Paragrafo Unico. Em caso de reduçao salarial fica garanfida a irredutibilidade através de 
cornplemento constitucional. 

Art. 75. Os atuais Profrssionais da Educaçao Básica que se encontrarem, afastados, cedidos e/ou 
em licença rernunerada ou näo legalmente autorizados, na data da pubhcaçao dosta Lei Municipal, 
somente serão enquadrados quando oficialmente reassumirern o cargo do provimento efetivo. 

Art. 76. 0 Profissional da Educaçäo Bâsica que se julgar prejudicado corn o enquadrarnonto por 

considerá-lo em desacordo corn as normas desta Lei Municipal poderà encarninhar petição 
fundarnentada a Secrotaria Municipal de Adrninistraçao, solicitando revisao do ato quo o enquadrou, 
no prazo do 30 (trinta) dias da publicacao do enquadramento. 

Em 

Art. 77. 0 pedido de revisão sorâ encaminhado a Secretaria Municipal de Adrninistraçao para 
anâlise e parecer sobre a procedéncia ou não do mosmo, quo encaminhara dentro de 30 (trinta) 
dias o parecer ao Prefeito Municipal para a aprovaçäo ou não do pleito. 

Em 	Art. 78. A emonta da decisao serâ publicada no prazo de 30 (trinta) dias a contar do término do 
prazo da decisão. 

TITULOVI 

Das DisposiçOes Gerais 
Em 

Em 
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Art. 79. A funçao de Diretor é considerada eletiva e deverâ recair sempre em integrante da carreira 

dos Profissionais da Educaçao PUblica Bàsica Municipal, escolhido pela comunidade escolar. 

§ 1 0 .  A eleição, as atribuiçOes e os demais critérios para escolha de diretores de que trata este 
artigo serão estabelecidos em Lei Especifica. 

§ 21 . Os intograntes da Carreira dos Profissionais da Educação POblica Básica Municipal eleitos 
para funçao de direção das unidades escolares deixam de ser enquadrados em cargos em 
comissão. 

Art. 80. A função de coordenador pedagógico escolar é considerada eletiva e deverä recair sempre 
em integrante da funçäo de docéncia, escolhido entre seus pares. 

Art. 51. Os Profissionais da Educaço Publics Bâsica Municipal poderão congregar-se em sindicato 
ou associaçao de classe, na defesa dos seus direitos, nos termos da Constituiçäo Federal. 

Paragrafo Unico - 0 Profissional da Educaçao Püblica Básica Municipal eleito e que estiver no 

exercicio de funçao diretiva e executiva em Associação de Classe do Magistério, de ârnbito 
Municipal, Estadual ou Nacional, poderâ, a conveniOncia da administraçao, ser dispensado pelo 
Chefe do Poder Executivo do suas atividades funcionais, sem qualquer prejuizo e direitos e 
vantagens. 

Art, 82. A Secretaria Municipal do Educaçao, Cultura, Desporto e Lazer, realizará anualmente 
processo seletivo para contrataçOes temporárias, com justiflcativas da necessidade através de 
comissão especialmente designada. 

§ 1 0 .  A contratação de quo Irate este artigo deverà observar as habilitaçoes inerentes ao cargo do 
profissional substituldo, priorizando o candidato corn o melhor nivel do classificaçao, conforme teste 
seletivo. 

§ 20. 0 Profissional da Educaçao PUblica Bãsica Municipal temporariarnente perceberá 
remuneração compativel com o cargo e area de atuaçäo. 

Art. 83. E assegurado ao Profissional da Educaçao PUblics Básica Municipal ativo ou inativo o 
recebimento de 13 0  Salario integral, garantida a proporcionalidade aos contratados 

temporariamonte. 

TTULO VI, 
DAS DlsPOslçOEs TRANSITORIAS 

Art. 84. 0 primeiro provirnento dos cargos da carreira dos Profissionais da Educaçao Bésica dar-so- 
a com as atuais titulares do cargo pUblico efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Educação, 

Desporto e Lazer e nas Unidades Escolares do municipio atendidas a exigéncia minima de 
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habifltaçao especifica para cada cargo e observado o quantitativo de cargos previstos no Anexo 
destalel. 

§ 1 0 . Os atuals ocupantes do cargo de Auxiflar de Educaçao Infantfl serão enquadrados no cargo de 
Técnico Administrativo Educacional, desempenhando as atribuiçOes de Desenvolvirnento Infantil, 
previstas no art. 8 1 , inciso I, alinea "C". 

§ 20 . Os atuais ocupantes dos cargos de Apoio Administrativo Educacional - Manutençao da 
Infraestrutura Escolar, Apoio Administrativo Educacional - Nutriçao Escolar, Apoio Administrativo 
Educacional - Vigiläncia Escolar (Masculino), Apolo Operacional 	Educacional - Agente de 
Transporte Escolar serão enquadrados no cargo de Apoio Administrativo Educacional - Manutenção 
da InfraestrUtura, desempenhando as atribuiçoes de Manutençao de Infraestrutura, previstas no art. 
80 , inciso II, alinea "b'. 

§ 31 . Os atuais ocupantes dos cargos de Motorista, desde que estejam lotados no ôrgäo 
especificado no caput deste artigo, e de Apoio Operacional Educacional - Agente de Transporte 
Escolar, serão enquadrados no cargo de Apoio Administrativo Educacional, desempenhando as 
atribuiçOes de Transporte, previstas no art. 8 0 , inciso II, alinea "c'. 

§ 40 . Os atuais ocupantes dos cargos de Apoio Administrativo Educacional - Vigilãncia Escolar, 
lotados na Secretaria Municipal de Educaçao, Desporto e Lazer e nas Unidades Escolares do 
municipio, serao enquadrados no cargo de Apoio Administrativo Educacional, desernpenhando as 
atribuiçOes de Vigiläncia, previstas no art. 8 0 , inciso II, aimnea 'd". 

§ 511 . Os demais servidores serão enquadrados conforme quadro de transformaçao descrito no 
Anexo II e de acordo corn regras contidas em regulamentaçao especifica. 

§ 61 . Caso o nUrnero de servidores de que trata o caput, seja superior ao quantitativo do cargos 
previstos no Anexo I, terá prioridade de escolha pelo enquadrarnento na presente carreira, àquele 
corn major tempo de serviço em cargo de provimento efetivo no serviço pUblico municipal do Rio 
Branco/MT, 

§ 70 . Os servidores não enquadrados nesta lei Municipal, serão aproveitados em cargos de 
atribuiçOes e remuneração compativel e lotados em outros ôrgãos da Administraço Municipal, nos 
termos do Estatuto dos Servidores Pblicos do Municipio de Rio Branco/MT. 

i-N 

TITULO VIII 
Das Disposiçoes Finals 

pm 

At 85. Os efeitos financeiros desta Lei Municipal correräo por conta do Orçarnento Anual vigente 
pare o Exerciclo de 2015 e subsequentes. 

• 	Art. 86. Os demais critOrios para enquadramento funcional 	seräo objetos de regulamentaçao 
especifica. 

Art, 87. Fica o Poder Executivo autorizado a regularnentar a presente Lei Municipal, no que so fizer 
necessário, no prazo de ate 30 (trinta) dias apOs a sua publicaçäo. 
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Art, 88. Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicaçào. 

Art. 89. Revogam-se as disposiçOes em contrârio, em Especial a Lei Complementar no 008, de 09 
de Abril de 2012. 

Gabinete do Prefeito do Municipio de Rio Branco - MI, 28 de Abril de 2015. 

tujo 
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ANEXO I 
QUANTITATIVO DE CARGOS 

CARGO QUANTITATIVO 
PROFESSOR 	 j 34 

[ 	
TECNICOADMINJSTRAIIVOEDUCACIONAL 14 

APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 38 

ANEXO II 
QUADRO DE TRANSFORMAçAO 

CARGO ANTERIOR CARGO ATUAL ESCOLARIDADE 
Professor 

Professor de Ciencias e Programas de Saüde 
Professor de Educaço Artistica 

Professor de Geografia 
Professor de 1-listoria PROFESSOR Ensino Superior Completo 

Professor de Lingua Inglesa 
Professor de Lingua Portuguesa 

Professor de Maternática 
Professor de_Educaçao_Fisica  

Técnico Administrativo Educacionai 
Apoio Operacional Educacional - Agente de 

TECNICO ADMINISTRATIVO 
Jransporte Escolar 

EDUCACIONAL 
Ensino Mêdio Completo 

Auxdiar de Educaçao Infantil 
Auxiliar de recursos humanos 

Apoio Administrativo Educacional - Manutençao 
da lnfraestrutura Escolar 

Apoio Administrativo Educacional - Nutriçao 
Escolar APOIO ADMINISTRATIVO Ensino Fundamental 

Apoio Administrativo Educacional - Vigilancia EDUCACIONAL Completo 
Escolar (Masculino) 

Apoio Operacional Educacional - Agente de 
Transporte Escolar 
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ANEXO III 

____________ TABELA DOS PROFESSORES -30 HORAS SEMANAIS  

S.LSWJL&I 
;:: t: -: :: -: :: 

P51.567,78 PS 2.351,67 P5266523 PS 2.900,39 PS 3.60589 

2 ,. PS 1.639,70 R$ 2.459,55 PS 2.787,49 PS 3.033,45 R$ -3.771,31 

P52.567,41 PS 2.909,74 P53.166,48 PS 3.936,70 
. - P51.797,91 PS 2.696,86 P53.056,45 PS 3.326,33 P$ 4.135,19 

P52.847,88 P53.227,60 P53.512,39 PS 4.366,76 

P52.028,04 P53.042,06 P53.447,69 P53.751,84 P54.664,49 

P52.157,49 P53.236,23 P53.667,73 P53.991,36 P54.962,23 

- 	P52.200,64 PS 3.300,96 Ps 3.741,09 PS 4.071,18 PS 5.061,47 

-. . 	. 
. 

P52.243,79 P53.365,68 P53.814,44 P54.151,01 P55.160,72 - 
P52.286,94 P53.430,41 Ps 3.887,80 P54.230,84 P55.259,96 

oy 
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EMPRESA(S) FORNECEDORA(S); 

PPR INSTRUMENTOS MUSICAlS EIRELI - EPP 

CNPJ: 19.211.00610001-36 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA 00 CABAçAL 
	

VALOR DO CONTRATO 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RESERVA DO 
	R$ 20.880,00 

CABAçAL 
	

DATA DA ASSINATURA: 27/02/2015 
PORTARIA 

VIGENCIA: 27/02/2015 a 31/12/2015 

Em 

Em 

Em 

Em 

rm 

Em.  

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em. 

Em 

PORTARIA N°. 8, DE 05 DE MAIO DE 2015. 

"NOMEIA A COMISSAO DE INVENTARIO, REAVALIAcA0 E DEPRE-

CIAcA0 CE DENS MOVEIS E IMOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE 

RESERVA DO CABAcAL - MT. PARA 0 EXERCICIO DE 2015" 

A Prosidenta da Câmara Municipal do Reserve do Cabaçal - MT. Versa-

done Eva Marra da Silva Castro, no uso do suas atribuiçoos logais, Resol-
ve: 

Art, 10  Fica norneada a Comissao do Roavaliacão/Doprociaçao do Dens 

Movois a ImOvois da Crnara Municipal do Reserve do Cabaçal - MT, pare 

a exorcicio do 2015. 

Art. 20  Ficarn designados as Senhores Edson Games da Silva - Servidor 

Efetivo da Câmara Municipal, Elcio Teixeira Maclab - Servidor Efetivo da 

Camara Municipal e Adao VuIp Santana - Veroador, pare comporem a 

presonto Cornissäo, sob a presidéncia do prirnoiro nomoado. 

Art. 30  Esta Portaria ontra em vigor na data do sua publicaçAo. 

Reserve do Cabaçal - MT, 05 de maio do 2015. 

EVA MARRA CA SILVA CASTRoPresidenta. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIaEIRAOZINIIO 

EXTRATO DE CONTRATO 026/2015 

NUMERO 00 CONTRATO: N°, 026/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Procos5o 00912015 

CARTA CON VI TE 008/2045 

FUNDAMENTO LEGAL: Lab n°. 8.665/93 

CONTRATANTE: Prefoitura Municipal de Riboiräozinho 

CONTRATADO: Elcione Trojan do Agular 

OBJETO: Contrataçao de Prostaço de Sorviços do graduado em educa-

güo fisica corn aptidéo em dance pars ministrar aulas pare criangas, Jo-

vans e adultos, 03 (trés) vozos por somana durante 11 (onze) mesos, do 

fovereiro a dozembro do 2015, pare usuários dos programas sociais, atra-

yes do programs PAlE. 

PRAZO: 10 moses 

EXTRATO DE CONTRATO 02512015 

NUMERO DO CONTRATO: N°. 025/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Processo 00912015 

CARTA CON VI TE 008/2015 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei no. 8,666/93 

CONTRATANTE: Prefoitura Municipal do Ribeiräozinho 

CONTRATADO: Adäo Silva de Oliveira 

OBJETO: Prestaçao de Serviços coma Professor de Capooira pars minis-

trar aulas pare crianças, jovons e adultos 02 (duas) vezes por sernana du-

rante 10 (dez) moses, de marco a dezombro do 2015, pare usuários dos 

programas sociais atraves do prograrna do PAlE 

PRAZO 

:10 moses 

VALOR DO CONTRATO: R$ 15.600,00 

DATA DAASSINATUR,A: 02/0312015 

VIGENCIA: 02/03/2015 a 3111212015 

RESULTADO DE LICITAçAO 

TOMADA CE PREçO N°. 00312015 

O Municiplo do Ribeirozinho - MT, tome pUblico aos interessados o RE-

SULTADO da licitação em opigrafe roalizada no die 13/05/2015, as 09:00 
horas, na sedo da Prefoitura Municipal, a Rua AntOnio Joao n°, 156, Cen-

tro, na modalidado Tomada de Preço n°. 003/2015, quo tom pot objeto: 

Contrataçao de empress espocializada na Area de construcão civil, pare 

pavimentacão asfaltica da Avenida Sonador João Was Boas, de acordo 

corn o Convénio NO 78708612013-MI. Tendo por voncedora do certame a 

Empresa Matrix Construçoes LTDA ME, CNPJ: 11,987.066/0001-99. 

Rbboiräozinho - MT. 15 de rnaio do 2015. 

Maria Auxiliadora Cardoso Souza - Pros. da Cornissäo do Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL OE RIO BRANCO 
Em 

Em 
	 LEI MUNICIPAL No 666, DE 28 DE ABRIL CE 2015, 

Em  Dispoe sabre a Reformuiaçao do Piano de Carreira dos Pro fissionais c/a Educaçao Póblica Básica do Municiplo do Rio Branco - MT. 

Em 
 A CAMARA MUNICIPAL DL RIO 8RANCO - MT, no uso do sues atñbuigOos logais, aprovou 0 eu AntOnio Xavier de AraUjo Profoito Municipal, sanciono 

a seguinto Lei Municipal: 

Em T'FTULOI 

<-' DAS DISPOSIcOES PRELIMINARES 

Em CAPITULOI 

Da Finalidade 
Em 

Art. 10.  Esta Lei Municipal cria a carroira estratégica dos Profissionais da Educaçäo Bésica do Municipio do Rio Branco - MT, tendo por flnalidado 
Em 

 organizá-la, estrutura-la a ostabelecor as norrnas sobro a regime juridico do sou pessoal. 

Em 
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cm 

Paragrafo ünico - Entende-se por carreira estratègica aquola essoncial pare 0 oforecimonto do serviço püblico, priorizado e mantido sob a responsabili-
dade do Municipio, corn admissao exclusive por concurso pUblico, nao podendo Sec terceirizado, transferido a organizaçäo de direito privado ou privati-
zado, corn revisão obrigatoria da rernunoração a cada 12 (doze) mesos. 

cm 
CAPITLJLO II 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAQAO BASICA 

	

<' 	Art. 20 . Para Os efeitos dosta Lei Municipal ontonde-se por Profissionais da Educação Bãsica o conjunto do profissionais quo exercern atividados do 
docencia e/ou suporte podagOgico o material a this atividades 0 quo desemponharn suas funçbes nas unidades escolaros e na adrninistraçao central do 
Sisterna Püblico Municipal do Educação Basica. 

	

tTh 	
Parágrafo Unico. A Secrotaria Municipal do Educação, Desporto o Lazar dove proporcionar aos Profissionais da Educaçao Básica valorizaçao rnediante 

	

,-.. 	formação continuada, manutonçao do piso salarial nacional acs proflssionais da oducação basica, garantia do condiçoes do trabaiho, condiçoes basicas 
pars o aurnento da produçao ciontifica dos professores 0 cumprirnonto da aplicacao dos recursos constitucionais dostinados a oducação. 

C' 
CAPITULO Ill 

DOS PRINCIPIOS BASICOS 

Art. 30  A carroira dos Profissionais da Educacao Basica tern como principios básicos: 

- a protissionalizaçao, quo prossupOe vocação e dedicação ao rnagistério e qualiticação profissional, corn remunoração condigna 0 condiçöos adequa-
das do trabaiho; 

II - a valorizaçao do dosomponho o da qualificaçao; 

	

(Th 	
Ill - a progressão airaves de rnudança de classe e nivel; 

	

cm 	TITULOII 

	

"Th 	DA ESTRUTURA DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA9AO BASICA 

brIiao 

Da Constituiçao da Can-oira 

Art. 4°. A Carreira dos Profussionais da Educaçao PUblica Basica Municipal é constituida do três classes de cargos, do provimento efotivo, corn seus 
respoctivos perils, corn seus quantitativos de cargos constanto do Anoxo I: 

	

C' 	I. Professor - composto das atribuiçoes inerentes as atividades de docencia, de coordenaçäo e assessoramento pedagOgico e de direçao de unidade 

	

pm 	escolar; 

II. Tecnico Adrninistrativo Educacional - cornposto do atribuiçôes inerentos as atividados de administraçao escolar, do multirneios didaticos, tecnico de 

	

'Th 	desenvolvimento infantil e outras quo exijam formaçuo minima em nivel de ensino medio o profissionalizaçao especifica; 

Ill. Apoio Administrativo Educaclonal - composto de atribuices inerentos as atividades de nutriçao escolar, do rnanutonção de infraestrutura o de trans- 

	

-> 	porto ou outras qua requeiram formaçao minima em nivel de onsino fundamental e proflssionalizaçao espocifica. 

§ 1 0. As funçOes do dedicaçao exciusiva de Diretor de Unidade Escolar e Secretaria Escolar são privativas de servidor ofetivo ou estãvol, portencontes 

	

C' 	
a carreira dos profissionais da Educaçao Basica Municipal, atendidos Os requisites estabelecidos pare a sua designaçâo, a serern regularnontados por 
Lei Especifica. 

§ 20. A funçao de Coordonador PodagOgico Escolar e considerada eletiva e dovorá recair sompre em intogranto da função do docencia, escolhido entro 
seus pares. 

§ 30. A quantidade total do vagas roforento as funçoos do confiança de dedicaçao exclusive fica ostabelecida do acordo corn a tabola no Anexo X dosta 
cm 

 

Lei Municipal. 

	

pm 	CAPITULOII 

DAS SERIES DE CLASSES DOS CARGOS DA CARREIRA 
cm 

Seçao 
Em 

Da Séiio do Classes do Professor 

Art. 5 0. 0 cargo de Professor e estruturado em linha horizontal de acesso, identificada par tetras maiüsculas. 

	

. 	§ 1 0 . As classes são ostruturadas sogundo os graus do formaçao exigidos pars o provimento, de acordo corn soguinte: 

I - Classe A - habilitacão ospocifica do nivel médio - magistério; 

II - Classo B - habilitaçao ospecifica de grau superior am nivel do graduação, ropresentado por licenciatura plena o/ou formacao nos osquemas I o II, 
conforms Parecer 151/70 do Ministério de Educaçao, aprovado em 05 de fevereiro de 1970; 

Ill - Classe C - roquisito da Classe B mais curso do espocializaçSo, atondendo as norrnas do Conseiho Nacional; 

	

•'m 	v - Classo D: roquisitos da Classe C mais curso do mestrado na Area de educaçao rolacionada corn sua habilitação; 

	

,m 	V - Classo E: requisitos da Classo D rnais curso do doutorado na area do oducacao rolacionada corn sua habilitação. 

§ 20. Cade classo desdobra-se ern nivois, indicados por algarismos arébicos do 01 a 12 quo constituom a linha vertical do progressäo. 

Em. 
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§ 3 0 . São atribuicoes especificas do professor: 

- Participar do fomniulaçao de Politicas Eduosojonais nos diversos âmbitos do Sistema PUblico de Educação Municipal; 

II - elaborar pianos, programas e projetos educacionais no árnbito especifico de sua atuação; 

Ill - participar do elaboraçao do Projeto Politico Pedagogico; 

IV - desenvolver a regência efetiva; 

V - controlar e avaliar o reridimento escolar; 

VI - executor tarefa de recuperaçao de alunos; 

VII - participar de reuniao de trabaiho; 

Th 	VIII - desenvolver pesquisa educacional; 

.—, 	IX - participar de açOes administrativas e dos interaçoes educativas corn a cornunidade; 

X buscar formaçao continuada no sentido de enfocar a perspective do ao retlex(iva e investigativa; 

Xl - cumprir e fazer curnprir as determinaçOes do Iegislaçao vigente; 

XII - cumprir a hora-atividade no arnbito da unidade escolar; 

XIII - rnanter a cota minima de produção cientrfica, qua sera estabelecida por rneio de ato adrnunistratuvo regularnentar. 
C. 	

§ 4 0. Serã ernitida Portaria Palo Secretario titular da pasta sobre as atribuiçUes especificas dos professores corn titulo de doutorado. 

'm 	Seçao II 

Da Série de Classes dos Cargos de Tecnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional 

Art. 6°. 0 cargo de TOcnico Administrativo Educacional estrutuma-se em linha horizontal de acesso, identificada por tetras maiUsculas. 

§ 1 0. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos pars 0 proviniento, de acordo corn seguinte: 
cm 

- Classe A, escolaridade de ensino rnOdio completo, profissionalizante ou não; 
cm 

II - Classe B, requisito da Classe A mais curso superior; 
cm 	

Ill - Classe C, requisitos do Classe B rnais curso de especializaçao Iato sensu relacionada a area de habilitaçao, so cargo cu outro curso de especializa- 
.._.,, 	çao lato sensu na area de gestãofadministraçao escolar; 

IV - ClasseD, requisitos da Classe C rnais curso de mestrado ou doutorado no area de educaçao ou relacionado as atribuiçães do cargo. 

§ 20. Cade classe desdobra-se em niveis, indicados por algarisrnos arébicos de 01 a 12 que constituem a linha vertical de progressao. 
C' 

§ 30 . A estrutura, o conteUdo e a carga horaria dos cursos de qualificação profissional serão regularnentados conforrne Resolução do Conseiho Estadual 
<' 	de Educação. 

— 	Art. 70.0  cargo de Apoio Adrninistrativo Educacional estrutura-se em linha horizontal de acesso identificada por letras rnaiUsculas: 

§ 1 °. As classes são estruturadas segundo as graus de forniação exigidos pare 0 provirnento, de acordo corn seguinte: 

I - Classe A: habilitaçâo em rival de ensino fundamental completo; 

II - Classe B: habilitaçao em rival de ensino rnedio completo. 
cm 

§ 20. Cada classe desdobra-se em niveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12, que constituem a linha vertical de progressão. 

Art. 8 0 . São atribuiçOes especificas do TOcnico Adrninistrativo Educacional edo Apoio Administrativo Educacional: 

I - Tecnico Administrativo Educacional: 

—k 	 a) Adrninistmação Escolar, cujas principals atividades ago: escrituraçao, arquivo, protocolo, eslatistica, atas, transferencias escolares, boletins, relatOrios 

relativos so funcionamento dos secretarias escolares; assistência e/ou administraçao dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejarnento e 
Th 	

orçarnentarios, dos serviços flnanceiros; dos serviços de manutençäo e controls da Infraestrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manuten- 

ção, guarda e controls dos materials e equipamentos pare a pratica de esportes nos unidades escolares e outros; 

b) Multimeios Didäticos, cujas principals atividades são: organizer, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrOnicos tais como: mimeografo, videocas-

sete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bern como outros recursos didaticos de usa especial, atuando 

ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escalares, laboratOrios e salas de clencias; 

C) Desenvolvimento Infantil - cujas principals atmibuiçôes são; auxiliam e apoiar nas atividades pedagOgicas e recreativas da Educação Infantil, em sale 

de aula e demais espacos escolares colaborando no processo de desenvolvimento integral da criança nos aspectos afetivos, fisicos, motores, intelectu-

ais e psicolOgicos; promover e zelar pela higiene, alimentaçao, segurança e saüde dos crianças; participar de formaçao continuada, reuniOes e demais 

atividades fomiativas realizadas polo Secretaria Municipal de Educaçao, zelar pelo cumprimento dos direitos do criança, estabelecidos no Estatuto do 
Criança e Adolescents - ECA. 

II - ApoioAdrninistrativo Educacional: 

' a) Nutriçao Escolar, cujas principals atividades são: preparar as alimentos qua compöem a merenda, manter a limpeza e a organizayão do local, dos 

materials e dos equipamentos necessãrios ao refeitorio e a cozinha, manter a higiene, a organização a o controle dos insurnos utilizados na preparação 
do rnerenda e das demais refeiçöes; 
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cm 

J) Manutençao de lnfraestrutura Escolar, cujas principals atividades são: limpeza e higienizaçao das unidades escolares, execucao de pequenos repros 

elétrlcos, hidraulicos, sanitários e de alvenaria, execucão da limpeza das areas externas incluindo serviços de jardinagem; 

c) Transporte Escolar, cujas principals atividades ago: conduzir Os veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação de acordo corn as dispo-
siçöes contidas no (3Odigo Nacional de Trãnsito, manter os velculos sob sue responsabilidade em condiçöes adequadas de uso e, detectar, registrar e 

,cm 
 

relater so superior hierarquico todos Os eventos mecãnicos, elétricos e de funilaria anormais qua ocorrarn corn o veiculo durante o uso; 

d) Vigilancia Escolar, cujas principals atividades são: fazer a vigilância das areas intemas e externas das unidades escolares e orgão central, comunicar 
so diretor das unidades escolares todas as situaçSes de risco a integridade fisica das pessoas edo patrimOnio publico; 

§ 1 0. 0 desenvolvirnento das atribuiçOes a atividades do Técnico a do Apolo Administrativo Educacional dar-se-a dentro des unidades escolares, nas 

quals seräo lotados de acordo corn as necessidades e conveniência da Unidade Escolar a cia Secretaria Municipal cia Educaçao, bern como do estabe-
lecido no Iotacionograrna de cada unidade escolar. 

cm 
§ 20. Os Profissionais de Técnico Administrativo Educacional e de apoio administrativo educacional deverao ser capacitados pars executar as atribuiçOes 
estabelecidas nos incisos I e II deste artigo. 

	

cm 	TITULO Ill 

Do Regime Funcional 

CAPITULO I 

Do Ingresso 

Art. 90. Para ingresso na Carreira dos Profissionais cia Educacao POblica Bãsica Municipal, serão obedecidos Os seguintes criterios: 

I - Ter a habilitaçao especlfica exigida pars provimento de cargo pUblico; 

II - Ter escolaridade compativel corn a natureza do cargo; 

Ill - Ter registro profissional expedido por Orgão competente, quando assirn 0 exigir. 

	

,- 	IV - Ser aprovado ern Concurso PCjblico de Proves e/ou Proves e Titulos. 

Seção I 
cm 

Do Concurso Publico 

Art. 10. 0 concurso pCiblico pars provimento dos cargos cia Carreira dos Profissionais da Educação PQblica Básica Municipal reger-se-a em todas as 

	

•-m 	suas fases pelas norrnas estabelecidas na legislação qua orients Os concursos püblicos, ern edutal a ser baixado pelo Orgao competente atendendo as 
demandas do municiplo. 

cm 

§ 1 0. Ojulgarnento dos titulos sera efetuado de acordo corn Os critérios estabelecidos pelo Edital de Abertura do Concurso. 

§ 20. Sera assegurada pars fins de acompanharnento, a participacão de representantes dos Profissionais da Educaçao PUblica Municipal Basica na 

	

•cm 	organizagäo dos concursos, ate nomeação dos aprovados. 

	

cm 	Art. 11 . As proves do concurso pblico para a carreira dos Profissionais da Educação PCjblica BEsica Municipal deverão abranger Os aspectos de forrna- 
gao geral e formaçäo especifica, de acordo corn a habilitagão exigida pelo cargo. 

cm 
CAPITULO II 

Des Forrnas de Provimento 

	

cm 	Segão I 

Da Norneagão 

	

,_. 	Art. 12. Norneagao é a forma de investidura inicial em cargo pUblico. 

	

cm 	§ 1°-A norneação em caraterefetivo obedecerá rigorosamente a ordem de classificagao dos candidatos aprovados em concurso. 

§ 20- 0 nomeado adquirira estabilidade apôs 0 cumprlmento do estAgio probatOrio nos termos da Constituiçao Federal, rnediante aprovagão na avaliacão 

	

cm 	especial de desempenho. 

	

cm 	§ 30 A nomeagao tera efeito cia vinculagao permanente na mesma unidade, salvo o disposto nests Lei Municipal. 

§ 40. 0 profissional nomeado para a can'eira dos Profissionais da Educagao Básica sera enquadrado na dasse e nivel inicial cia habilitagao exigida para 
o cargo. 

cm 
Segão II 

cm 
Da Posse 

cm Art. 13. Posse 6  ato da investidura em cargo publico, rnediante a aceitagao expressa das atribuigoes de services e responsabilidades inerentes, corn 
0 compromisso de bem servir, formalizada corn a assinatura do terrno pals autoridade competente a palo ernpossado. 

Art. 14. A posse devera ser efetuada no prazo maxirno de ate 30 (trinta) dias, a contar da publicagao do ato de provirnento ern Diario Oficial ou jamal de 

	

" 	maior circulação local. 

cm 
§ 1 0. A requerirnento do interessado, por motivo de forge malor ou caso fortuito, 0 prazo da posse podera ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias. 

cm § 20. No caso do interessado não tomar posse no prazo previsto no caput deste artigo, ressalvado 0 previsto no paragrafo anterior, tomar-se-a sem 
efeito a sua norneagäo. 

cm 

cm 

diariomunicipal.org/mt/amm  www.amm.org.br 	 169 	 Assinado Digitalmente 

cm 



Mato Grosso, 19 de Maio de 2015 'Jornal Oficial Eletronico dos Municiplos do Estado de Mao Grosso • ANO X IN' 2.228 

§ 30. No ato da posse o Profissiorial da Educaço Basica apresentará, obrigatoriamente, declaraçao dos bans e valores que constituem seu patrirnOnio 
a declaraçao quanto ao exercicio ou näo de outro cargo, ernprego ou função pOblica. 

Art. 15. A posse em cargo pibIico dependerá de comprovada aptidao fisica e mental pare o seu exerc!cio, mediante inspeçäo mOdica oficial, observados 
os cases permitidos pare os portadores de necessidades especiais na forma da lei. 

" 	Seçäo Ill 

	

r" 	Do Exercicio 

Art. 16. Exercicio e 0 efetivo desempenho do cargo pare qua! a Profissional da Educaçao Publica Bàsica Municipal foi nomeado a empossado. 

Parágrafo Unico. Se o Profrssional da Educaçao PUblica Basica Municipal näo entrar em exercicio no prazo de 30 (trinta) dias apOs a sue posse, tornar-
se-a sam efeito a sue nomeaçao. 

' 	
SeçãolV 

Do Estágio ProbatOño 

	

,-' 	Art. 17. Ao entrar em exercicio, o servidor pOblico norneado pare o cargo de provimento efetivo ficarA sujeito ao estágio probatOrio por periodo de 36 

(trinta a seis) meses, durante o qual a sue aptido e capacidades seräo objeto de avaliaçao pare o desempenho do cargo, observado os seguintes 
fatores: 

I -zelo, eficiencia e criatividade no desempenho das atribuiçOes de seu cargo; 

	

c-' 	H - assiduidade e pontualidade; 

Ill - produtividade; 

IV - capacidade de inicjativa e de relacionamento; 

V - respeito a compromisso corn a instituiçao; 

VI - partic!paçoo nas atividades promovidas pela instituiçâo; 

VII - responsabilidade e discipline; e 

VIII - idoneidade moral. 

§ 1 0 0 estâgio probatorio frcarã suspenso nas situacaes abaixo, sendo retomado a partir do termino dos impedimentos por: 

I - licence por motivo de doença em pessoa da famflia; 

If - Jicença por motive de afastamento do cOnjuge, por prazo indeterrninado e sem remuneraçäo; 

III - licença pare atividade politics; 

IV - afastamento Para missäo no exterior pare servrr em organismo internacional de qua o Brasil participe ou corn o qual coopere, corn a perda total da 

	

<' 	remuneraçao. 

	

,- 	§ 20  Pare aquisiçao da estabilidade no serviço pOblico e obrigatoria a avaliaçao especial de desernpenho, onde 0 Profissional da Educaçao Básica 
deverá obter na media des avaliaçoes percentual acirna de 80% da pontuaçäo total considerada. 

Art. 18. Durante 0 perlodo do estâgio probatOrio, sera realizada, de forma permanents, a ava!iaçao do desempenho do servidor publico, de acordo corn 
o qua dispuser a Iegislaçao ou regulamento pertinente, devendo ser submetida a homologaçao da autoridade competente quatro meses antes de findo 

este periodo, sem prejuizo da continuidade de apuragao dos fatores enumerados nos incises do artigo anterior desta Lei Municipal, assegurado ample 
defesa. 

§ 1 0. Para avaliaçao prevista no caput deste artigo sara constitulda Comissao de Avaliação corn participaçäo de servidores do Orgäo da educagâo $ 
Orgâo da administraçao. 

§ 20. 0 ProtIssional da Educaçao Basica Municipal não aprovado no estãgio probatorio sera exonerado, cabendo recurso ao dirigente maximo do muni-
cIpio, assegurado o contraditOrlo e ample defesa. 

SeçooV 

Da Estabilidade 

	

- 	Art. 19. 0 Profissional da Educaçao a Básica Municipal, habilitado em concurso pUblico a empossado em cargo da carreira adquirirá estabilidade no 

serviço püblico ao completer 03 (trés) anos de efetivo exercicio, condicionada a aprovação no Estágio ProbatOrio. 

Art. 20- 0 Profissional da Educacâo Poblica Básica Municipal estável so perderâ o cargo: 

- Em virtude de condenação criminal em sentenga judicial transitada e julgada; 

H - mediante processo administrativo discipliner no qual the seja assegurada 0 contraditório a a ample defesa; 

Ill - mediante procedirnento de avaliaçao periodica de desempenho, na forma da lei, assegurada 0 contraditorio e a ample defesa; a 

	

-. 	IV - em conforrnidade corn as normas gerais a serern obedecidas na efetivacäo do disposto no § 4o- do art. 169 da Constituiçao Federal. 

SeçaoVl 

Da Readaptaçao 

Art. 21. Readaptaçao a 0 aproveitamento do Profissional da Educacao Püblica BEsica Municipal em cargo de atribuiçao e responsabilidades compativeis 

	

' 	com a lirnitaçao qua tenha sofrido em sue capacidade fisica ou mental, verificada ern inspeção médica. 
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" 	§ 1 0 . Se julgado incapaz para 0 serviço pblico o readaptando sera aposentado tics termos da lei vigente. 

r 	§ 20. A readaptaçao sera efetivada em cargo da carreira de atribuiçOes afins, respeitada a habilitaçao exigida. 

§ 30. Em qualquer hipOtese, a readaptacäo nSo podera acarretar reduçSo da remuneraçao do Profissional da Educaçao POblica Básica Municipal. 

, 	Sego VII 

Da Reversao 

Art. 22. Reversào é o retomo a atividade do Profissional da Educaçuo Püblica Bâsica Municipal aposentado per invalidez quando, per junta medics 
C\ 	oficlal, forern declarados insubsistentes Os motives determinantes da aposentadoria e o PREVIRB determinar 0 seu retorno ao serviço. 

V- 	Art. 23. A reversäo far-se-6 a pedido, e no mesmo cargo ou no cargo resultants de sua transformaçao, corn remuneracao integral. 

Parãgrafo Cinico. Encontrando-se provide este cargo, o servidor pUblico exercera suas atribuiçOes come excedente, ate a ocorréncia de vaga. 

Art, 24. Não poderá reverter o aposentado que jã tiver completado 70 (setenta) anos de idade. 

Seçao VIII 

Da Reintegraçao 

Art. 25. Reintegracao e a reinvestidura do servidor pUblico estãvel no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultants de sua transformaçao, quando 
invalidada a sua demissSo per decisSo administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

§ 1 0 . Na hipotese do cargo ter side extinto, o servidor püblico ocuparA outro cargo equivalents so anterior corn todas as vantagens. 

§ 20. 0 cargo a que se refere caput deste artigo somente poderA ser preenchido em carãter precário ate 0 julgamento final. 

Seçao IX 

Da Recondução 
r' 	

Art. 26. ReconduçSo e o retorno do Profissional da Educação PbIica Básica Municipal estevel so cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: 

I - Inabilitaçao em estagio probatOrio relative a outro cargo; 

II - ReintegraçSo do anterior ocupante. 

Paragrafo ünico. Encontrando-se, provide o cargo de origem, o protissional da Educaçao Básica será aproveitado em outro cargo. 

SeçaoX 

Da Disponibilidade e do Aproveitarnento 
C' 	

Art. 27. Aproveitamento e 0 retomo do Profissional da Educaçao PUblica Basica Municipal em disponibilidade so exercicio do cargo pUblico. 
C' 	Art. 28. Extinto o cargo ou deciarada a sua desnecessidade, o Profissional da Educaçeo PUblica Basics Municipal estavelficara em disponibilidade, com 

direito a percepcâo de remuneração proporcional so tempo de serviço no cargo. 

Art. 29.0 retomo a ativldade do Profissional da Educaçäo PUblica Basica Municipal em disponibilidade far-se-6 mediante aproveitamento obrigatOrio em 
cargo de atribuicöes e remuneraçOes compativeis com 0 anteriormente ocupado. 

Parágrafo Cjnico. A Secretaria Municipal de EducaçSo determinare 0 imediato aproveitamento do Profissional da Educaçao PUblica Basica Municipal em 
.-. 	disponibilidade, em vaga quo vier a ocorrer nos orgàos da administracao pUblica, na localidade em que trabalhava anteriormente ou em outra, atendendo 

ao interesse pUblico. 

Art. 30. Seré tornado sam efeito 0 aproveitamento e cassada a disponibilidade as 0 Profissional da Educaçâo Publrca Básica Municipal näo entrar em 
exercicio no prazo legal, salvo doença comprovada per junta médica oficial. 

,-.. 	Art. 31. Havendo mais de um concorrente a mesma vaga, terá preferéncia ode major tempo de disponibilidade e, no case de empate, ode major tempo 
de serviço püblico. 

C' 	

CAPITULO Ill 
C' 	

Da Vacãncia 

-Th 	Art. 32. A vacancia do cargo pOblico decorrerá de: 

I - exoneraçâo; 

II - demissao; 

Ill - acesso; 
C' 

IV - transferencia; 
C' 

V - readaptacão; 

" 	VI - aposentadoria; 

- 	VII - posse em outro cargo inacumulavel; e 

-S 	 VIII - falecimento. 

, 	Art. 33. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor pUblico, ou de oflcio. 

Parãgrafo Unico. A exoneraç5o de oflcio dar-se-ã: 

- quando nSo satisfeita as condiçOes do estágio probatorio; 
C' 
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II - quando por decorrencia do prazo, ficar extinta a punibilidade pare domissão por abandono de cargo; 

Ill - quando, tendo tornado posse, não entrar no exercicio no prazo estabelocido. 

Art. 34. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á: 

- ajuizo da autoridade competente, salvo os cargos ocupados mediante processos eletivos; 

II - a pedido do prOprio servidor pUblico. 

CAPITULO IV 

Do Regime de Trabaiho 

Seço I 

Da Jornada do Trabaiho 

Art. 35. 0 regime de trabalho dos Profissionais da Educaçäo PUblica Basica Municipal sera do 30 (trinta) horas sernanais. 

Paragrafo ünico. Ajornada especificada no caput Caste artigo não se aplica aos cargos de Apoio Administrativo Educacional - perfil Vigilancia Escolar, 

cuja jornada de trabalho serã do 120 horas mensais; Apoio Operacional Educacional - pertH Agente de Transporte Escolar e Motorists, cuja jomada de 

trabalho sera do 40 horas semanais. 

Art. 36. A distribuiçao da joniada de trabaiho do Profissionai da Educaçao PUblica Básica Municipal é do responsabilidade da Unidade Escolar ou admi-

nistrativo o homologada pela Socrotaria Municipal de Educação, devendo ester articulada so Piano do Desenvolvirnento Estrategico em se tratando do 
Unidade Escolar. 

Paragrafo Onico, A jornada do trabalho dos ocupantes do cargo de Apoio Administrativo Educacional - Vigilancia Escolar sera cumprida em turnos mm- 

ten'uptos de revezamonto do 12 horas corridas do trabalho por48 horas do descanso, salvo em disposiçao em contrãrio em razão do interesse pUblico. 

Art. 37, 0 Professor, quando na efetiva rogéncia de classo, torã 33,33% (trmnta e trés intoiros e hints e trés contésirnos per cento) do sua carga horaria 
dostinada a hora-atividade relacionada ao procosso didatico-podagOgico. 

§ 1°. Entondo-so por hora-atividade aquela dostinada a proparação o avahação do trabalho didático, a colaboraçao com a adrnmnistraçao da oscola, as 
reunioes pedagogicas, a articulacao com a cornunidado e so aperfoigoamento profissional de acordo corn a proposta podagógica da ascots. 

§ 20 . Dentro de urn porcontuat de ate 10% do quadro do professores, poderé a Unidade Escolar nos tormos do regularnentaçao espocifica, dostinar 
percontual superior so previsto no "caput" desto artigo. 

§ 30 . Na aplicaçao do preceito contido no paragrafo anterior, sore observado o lirnito de ate 50% (cinquonta por canto) da jomada do trabalho pars pro-

fossores am rogéncia quo dosenvolverern atividados articuladas e previstas no projeto politico pedagogico, aprovado pela Associaçao do Pais o Mestros 
—APM o ratiflcado pela Socretaria Municipal do Educaçao. 

§ 40. São considorados requisites basicos pare a distribuição roforida no parégrafo anterior: 

I - Apresontação do urn projeto individual ou colotivo de natureza ciontifica ou cultural edo funçao pedagOgica, siritonizado com 0 Projeto Politico Poda-
, 	gOgico da oscola; 

- Irnpodimento do outro vinculo ornprogaticio, pOblico ou privado; 

III - Aprosontação poriodica pars a aprociaçao e aprovação da equips técnico-pedagOgica de rolatOrio doscritivo 0 analitico dos rosultados parciais at-
" 	cançados, de forma a garantir a continuidade do exocugao do projoto; 

- 	IV - Roalizaçao do posquisa e participação orn grupos do ostudo ou do trabalho conforms o Projoto Politico PodagOgico da escola, 

§ 5 0 . As condicos e norrnas do avaliacao da hora-atividado sorão do rosponsabilidado dos mombros da Associaçao do Pais o Mestros - APM, dos 

Dirotoros, Coordonadoros das Unidados Escolares e da Socretaria Municipal do Educagão, Dosporto o Lazar. 

Art. 38. Ao Profissional da Educaçao POblica Bésica Municipal no exorcicio cia fungao do Diroção da Unidado Escotar, Coordonador PodagOgico o So-

crotério Escolar sore atribuido o regime do trabatho do Dedicação Exclusiva, não incorporavol pars fins de aposontadoria corn irnpodimonto do oxercicio 

-. 	
do outra atividado rornunorada, soja pOblica ou privada. 

Art. 39. 0 Professor detentor do um Unico cargo podora prostar sorviço em regime supiomontar, ate o maximo do 20 (vinto) horas somanais, em função 

doconto, em substituição so afastado, caso não haja profissionals disponivois pare a rnosma, sondo não computâvois pars ofoito do fértas 0 décimo 
torcoiro satario. 

T!TULO IV 

Da Movirnontaçao na Carroira 

CAPITULO I 

Da Movimontaçäo Funcional 

Art. 40. A movirnontaQão funcional do Profissional da EducaçAo PUblica Basics Municipal dar-so-A em Cuss modalidados: 

I - por progrossão horizontal; 

II - por progressão vertical. 

Seção I 

Da Progrossao Horizontal -Classo 
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• 	Art. 41. A progressäo horizontal do Profissional da Educaçao PUblica Basica Municipal, de uma classe pars outra, imediatamente superior a qua ocupa, 
na mesma serie de classes, dar-se-á em virtude da nova habilltaçao especifica alcançada palo mesrno, devidarnente comprovada, observado o intersti-
dode 03 (trés) anos entre uma classe e outra. 

§ 1 0. 0 profissional nomeado pars a carreira dos Profissionais da Educaçao PUblica Basica Municipal seré enquadrado na classe e nivel inicial, salvo o 

	

r' 	norneado para o cargo de professor, qua poderé sec enquadrado na dlasse B, conforme o caso. 

, 	§ 20 . Os coeficientes pars Os aurnentos salarials de uma classe pare a subsequente ticarn estabelecidos de acordo corn o seguinte: 

- pare as classes do cargo de Professor: 

a) classe A: 100; 

b) classa B: 150; 

c) classe C: 1,70; 

d) classe D: 1,85; 

	

,- 	a) classe E: 2,30; 

II - pars as classes do cargo de Tecnico Administrativo Educacional Profissionalizado e Nao Profissionalizado: 

a) dasse A: 100; 

b) classe B:1,50; 
pm 

c) classe C: 1,70; 

	

tTh 	
d) classe D: 2,00; 

Ill - para as classes do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado e Nao profissionalizado. 

	

,-' 	a) classe A: 1,00; 

	

,-. 	b) classe B: 1,25; 

§ 30. 0 efeito financeiro será contado a partir do recebimento do pedido corn a cornprovaçao da nova habiitaçao. 

SeçSo II 

Da Progressao Vertical - Nivel 

	

> 	
Art. 42. 0 Profissional da Educaçäo PCiblica Bâsica Municipal obtera progressão vertical, de um nivel pars outro, med ante aprovaçäo em processo con- 
tlnuo e especifico de avaliaçao, observado 0 intersticio de 03 (trés) anos. 

§ 1 0. Para a prirneira progressâo o prazo sera contado a partir da data em qua as der o exercicio do profissional no cargo observando-se, sempre, a 
aprovaçäo na avaliaçao de desempenho anual. 

§ 2°. Decorrido o prazo previsto no "caput"; e nao havendo processo de avaliaçao, a progressão funcional dar-se-a autornaticarnente. 

	

< 	§ 30 . As demais normas da avahaçao processual referida no "caput" deste artigo, incluindo instrurnentos e critério, teräo regularnento prOprio, definidos 
por Comissao constituida pals Secretaria Municipal de Educaçao. 

§ 4°. Os coeficientes pare os aumentos salarlais de urn nivel pars o subsequente ficarn estabelecidos de acordo corn o seguinte: 

- 1,00: 
pm 

II - 1,04; 

III - 1,09; 

IV-1,14; 

	

.- 	V.1,19; 

	

, 	Vl-1,25; 

VII - 1,32; 
em 

VIII- 1,41; 
pm 

IX - 1, 50; 

X-1,53; 

r \ 

 

XI .1,56; 

I-, 	X1I159. 

Seçao Ill 

Da Remoçao 
pm  

Art. 43. Remoço é o deslocamento do Profjssional da Educação PCiblica Bâsica Municipal, de urn Orgão pars outro no Municipio, observada a existéncia 
r de vagas. 

	

-' 	§ 1 0. A rernoçao processar-se-A: 

1-apedido; 

pm 

diariornunicipal.org/rnt/amrn  wwtarnm.org.br 	 173 	 Assinado Digitalrnente 

pm 



Mato Grosso, 19 de Mao do 2015 Jornal Oficcal Eletronico dos Municipios do Estado de Mato Grosso ANO X j  N 2.228 

II - pot permuta; 

Ill - por motivo de saüde; 

IV - pot transferéncia tie urn dos cOnjuges, quanto este for servidor pUblico; 

V - pot interesse publico. 

§ 20. A remoço por motivo de sade dependera de inspeçüo medica oncial, comprovando as razes apresentadas pelo requerente. 

§ 30 . A remoo por permute poderé set concedida quando Os requerentes exercerem atividades da mesma natureza, do mesmo nivel e grau de habili-
'" 	taço. 

-m 	§ 
40 o removido terá 0 prazo do 48 (quarenta e oito) horas pare entrar em exercicio no nova unidade. 

§ 50. A remoçao pars outra localidade, baseada no interesse pCiblico, deverá set devidamente fundamentada. 

TITULO V 

Dos Subsidios, Direitos, dos Vantagens e des concessoes 
-Th 

CAPITULO I 

Do Subsldio 

Art. 44. 0 sistema remuneratorio dos Profissionais da Educaçao Basica e 0 estabelecido atravOs de subsidic, fixado em parcela Unica, estruturado em 
tabelas rernuneratorias contendo padroes fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos pare in-
gresso no serviço pUblico. 

ParAgrafo Unico. Subsidio e percale Unica de remuneraçao, fixado em lei, vedado 0 acréscimo de qualquer gratificacao, adicional, abono, prêmio, verba 
de representaçao, ou outra especie remuneratOria, obedecido 0 disposto no art. 37, X  XI, da Constituiçao Federal. 

Art. 45. 0 subsidlo dos Profissionais da Educaçao Bâsica estão dispostos, no Anexo Ill pare o cargo de Professor, Anexo IV e V pare o cargo de Tecnico 
Administrativo Educacional, Anexo VI a IX pare 0 cargo do Apolo Administrativo Educacional, em tabelas constituldas por; 

I - Classes - e a divisâo do carreira, em tetras quo variam do A ate E, pare os cargos do Professor, do A ate 0 pare o cargo de Tecnlco AdmI-
t- 	nistrativo Educacional 0 A ate B pare o cargo do Apoio Administrativo Educacional, quo demonstra a amplitude funcional do cargo no sentido 

horizontal, relativamonte ace graus do escolaridade; 

II - Niveis - a divisao do carreira, em nUmeros qua variam de 1 a 12 que demonstra a amplitude funcional do cargo no sentido vertical, relativamente so 
t'Th 	tempo tie servigo pOblico municipal. 

Art. 46.0 valor do piso salarial dos Profissionais do Educaçáo Sasica é 0 correspondents so nivel 1, Classe A de code categoria funcional e obedecerá 
as tabelas anexas, devendo ser revisto, a code 12 (doze) meses, corn data base no rods janeiro. 

Art. 47.0 valor do subsidio referents aos niveis e classe dos Profissionais do Educaçao Bâsica sera obtido pela aplicaçao dos coeficientes sobre o valor 

do piso salarial básico da carreira em relação a classes e niveis conforme as tabelas de subsidio constantes desta Lei Municipal. 

r• 	CAPITULO II 

Dos Direitos 

Seçâo i 

Da Licença pore Qualificaçao Protissional 

Art. 48. A licença para qualificaçao profissional so tiara corn prévia autorizaçäo do Chafe do Executivo Municipal atraves de publicaçao do ato na impren-

sa oficial do Municipio e consiste no afastamento do Profissional da Educaçäo PCjblica Basica Municipal do quadro de provimento efetivo, sem prejuizo 

de seus subsidios, assegurada a sua efetividade para todos Os efeitos do carreira, que sera concedida pore frequencia a cursos de pOs-graduação, no 

Pais ou exterior, e sera concedida: 

I - pare frequéncia de cursos de atualizago, em conformidade corn a Politico Educacional ou corn Piano de Desenvolvirnento Estrategico; 

II - pare frequencia a cursos de fon-naçao, aperfeiçoarnento e especialização profissional ou a nivel de pOs-graduaçäo, e estEgio, no pals ou no exterior, 

se do interesse da unidade; 

III - pare participar de Congressos e outras reunioes de natureza cientifica, cultural, técnica ou sindical, inerentes as funçes desempenhadas polo Pro-
r'> 	fissional da Educagno P01bhca Bésica Municipal. 

Art. 49. Sao requisitos pare a concessão de licence para aperfeiçoamento profissional: 

- exercicio de 03 (trés) anos ininterruptos no funçäo; 

II - curso correlacionado corn a area de atuação, em sintonia corn a Politica Educacional e corn Projeto Politico PedagOgico do ascots; 

Ill - disponibilidade Orçamentaria e Financeira. 

Art. 50. 0 Profissional da Educagao PUblica Bésica Municipal licenciado pare fins de quo trata 0 Artigo 48, obrigam-se a prestar serviços no Orgäo de 

lotaçao, quando de seu retorno, por urn perlodo minirno igual so do seu afastamento, 

Paragrafo Unico, Ao servidor pUblico beneficiado polo disposto neste artigo não sore concedida exoneraçeo ou licenga pare tratar de interesse particular 
antes de decorrido periodo igual ao do afastarnento, ressalvada a hipotese do ressarcirnento do despesa havida com 0 rnesmo afastarnento. 

Art. 51.0 nUmero de licenciados pare qualiflcaçào profissional näo podera exceder 116 (urn sexto) do quadro de lotaçao da unidade. 
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' 	§ 1°A licença de que trata a capul deste artigo sera concedida mediante requerimento fundarnentado e projeto de estudo apresentado pars apreciaço 

da Associaçao de Pals e Mestres -APM e anuencia do Chefs do Executivo Municipal, corn, no minima, 3 (trés) meses de antecedencia, 

§ 2° Em Se tratando de profissional do Orgao central, a requerimento e o projeto de estudo deverao ser apresentados a autoridade maxima da Instituiçao 
para anuencia do Chefs do Executivo Municipal, com no minima 3 (trés) meses de antecedGncia. 

-Th 
• 	Seçao Il 

Das Férias 

Art. 52. Os Profissionais da Educaçao PUblica Basica Municipal em efetivo exercicio do cargo gozarão de férias anuais: 

I - de 45 (quarenta e cinco) dies pare professores, de acordo corn 0 calendérlo escolar; 

II - de 30 (Irinta) dies pare as Técnicos e Apoios Adrninistrativos Educacionais, de acordo cam a escala de ferias; 

§1° Os Profissionais da Eduoaçuo Piblica Basics Municipal, em exerciclo fora da unidade escoiargozaréo de 30 (trinta) dias de ferias anuais, conforme 
onde estiver prestando serviço. 

§2° E vedado lever A conta de ferias, qualquer felts 80 serviço. 

§3 E proibida a acumulaçao de férias, salvo par absolute necessidade do serviço e pelo prazo maxima de 02 (dois) anos. 

Art. 53. Independents de solicitaçAo serA pago aos Profissionais da EducacAo Püblica Bésica Municipal, por ocasiao das Was, urn adicional de 113 (urn 
terço) da rernuneraçao correspondents so perlodo de ferias. 

Art. 54. Aphcarn-se aos Proflssionais da Educaçao BAsica Municipal contratados ternporariamente, 0 disposto nests Capitulo. 

SeçAo Ill 

Da Licença-prémio por Assiduidade 

Art. 55. Apes cada quinquAnio ininterrupto de exercicio, a servidor estavel fare jus a 03 (trés) meses de licenga, a titulo de prArnio par assiduidade, a ser 
gozada corn a remuneraçao do cargo page nos meses da licenga. 

§ 1 0. Em caso de interrupção do periodo aquisitivo par qualquer razäo, a contagem do novo quinquOnio corneçará no dia em que 0 servidor reassumir 0 

'- 	eXercicio. 

§ 20 . A Licença-premio nAo poderã ser convertida em pecCinia e nern poderé ser contada em dobro para fins de aposentadoria. 

Art. 56. Nao se concederé licença-premio aos Profissionais da Educacao PUblica Bésica Municipal que, no perlodo aquisitivo; 

I - Sofrer penalidade discipliner de suspenséo; 

- Afastar-se do cargo em virtude de: 

a) Licence par rnotivo de doença em pessoa da familia, sem remuneraçao; 

b) Licença pare tratar de interesse particular; 

-'-s 	c) Condenaçao a pena privative de liberdade por sentença definitive; 

d) Afastamento pars acompanhar cOnjuge ou companheiro, 

Paragrafo Unico. As faltas injustificadas so serviço retardarAo a concessAo da licença prevista neste artigo, na proporçAo de 01 (um) més pars cada trés 
faltas. 

Art. 57. 0 nümero de Profissionais da Educaçéo Püblica Bésica Municipal em gozo simultaneo de Licença-prernio, não podera ser superior a 1/3 (urn 
terço) da lotaçAo da respective unidade administrative do orgao ou entidade. 

§ 100 servidornao poderé cumular duas Iicencas-prAmio. 

§ 20  0 senvidor devera gozar a licença-prAmio concedida, obrigatoriamente, no periodo aquisitivo subsequente. 

§ 3° Caso nâo usufrua no periodo subseqoente, entrara, automaticamente, em gozo da referida licença a partir do pnimeiro dia do terceiro periodo aqui-
sitivO. 

-. 

 

At 58. Para possibilitar o controls das concessôes da licença, a Orgao de lotagEto devera proceder anualmente a escala dos Profissionais da Educaçao 
Püblica Bésica Municipal que estarão em gozo de licenca-prArnio par assiduidade, 

CAPITULO Ill 

Des Vantagens 

" 	Art. 59.0$ prof'rssionais da Educaçao Bésica em exercicio das funçOes de Dedicaçao Exclusive de Diretor de Unidade Escolar, Coordenador PedagUgico 
e Secreterio Escolar farAo jus so recebirnento de um percentual sobre seus respectivos subsidios, estabelecido em Lei Especilica. 

§ 1 0 . 0 ocupante de funçao gratificada de dedicaçao exclusive qua exercer outra atividade remunerada, seja pUblica ou privada, cuja designaçao decorra 

de eleiçao ou seleçAo pars slender convAnio, perdera a direito a percepção da gratificaçao da funçäo, ficando apenas corn a subsidio. 

§ 20. Quando urn Profissional da Educaçao Basica for ocupar urn cargo de Diretor de Unidade Escolar, Coordenador Pedagogico au SecretAnio Escolar 
Scare assegurado a sue vaga na unidade de origem. 

CAPITULO IV 

Das ConcessUes e dos Afastamentos 
-Th 

Seçao I 
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,- 	Das Concessoes 

Art. 60. Sern qualquer prejuizo, poderá 0 profissional da Educaçao PUblica Bâsica Municipal, ausentar-se do serviço: 

I - Por 01 (urn) dia, para doaçäo de sangue; 

II - Por 02 (dois) dias pare so alistar como eleitor; 

111-08 (oito) dies consecutivos em razäo de: 

a) Casamento; 

' 	b) Falecimento do cOnjuge, companheiro, pals, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guards ou tutela. irrnão 0 aVOs. 

Art. 61. Sera concedido horario especial ao Profissional da Educaçao PUblica Basica Municipal, estudante quando comprovada a incompatibilidade entre 
o horatio escolare o do Orgão, sem prejuizo do exercicio do cargo. 

Paragrafo Unico - Pars efeito do disposto neste artigo, sera exigida a cornpensaçao de horãrios na reparticão, respeitada a duracão sernanal do trabaiho. 

Seçao II 

Dos Afastamentos 

r 	Art. 62. Aos Profissionais da Educacao Basics de Rio Branco serão perrnitidos os seguintes afastarnentos: 

I - para exercer atribuiçOes em outro orgäo ou entidade dos poderes da Uniäo, do Estado, do Distrito Federal e do próprio Municlpio, oem Onus para o 
Orgao de origem; 

II - pars exercer funçao de natureza têcnico-pedagOgica em OrgSo da Uniäo ou do Estado oem Onus pars o Orgao de origem; 

III - para exercicios de rnandatos eletivos, corn direito a opçao de subsidio; 

•" 	IV - em licença para qualiflcaçao profissional em cursos ou atualizaçao em conformidade corn a politics educacional ou corn o Piano de Desenvolvimento 
Estrategico; 

V- pare estudo ou missão no pais ou no exterior. 

Art. 63, Na hipatese do Inciso V do artigo anterior, o Profissional da Educaçao PUblics Básica Municipal näo poderá ausentar-se do Estado ou do Pals 
Para estudo ot' rnisso oflcial, sem sutorizaçao do Chafe do Executivo Municipal. 

-' 	§ 19-0 afastarnento näo excedera 4 (quatro) anos e, finds a missào ou o estudo, somente decorrido igual periodo, sera permitido novo afastarnento. 

§ 2°- Ao Protlssional da Educação Basica beneficiado Palo disposto neste artigo no sera concedida exoneração ou Iicença para tratar de interesse 
particular antes de decorrido periodo igual so do afastarnento, ressalvada a hipOtese do ressarcimento da despesa havida cam 0 mesmo afastamento. 

Art. 64. 0 afastamento do Profissional da Educaçao Bésica pare servir em organismo internacional de qua 0 Brasil participe ou com a qua] coopere 
-m 	dar-se-ã corn direito a opçäo pelo subsldio. 

,-> 	Seção Ill 

Da Cessao 

Art. 65. A cessão e a sto stravés do qual o titular de cargo de Profissionsi do Educaçao Basics é posto a disposição de entidade ou árgão näo integrante 

da Reds Municipal do Ensino, renovével anualmente, segundo a necessidade e a possibilidade das partes. 

§ 1 0. A cessao poderé ocorrer: 

I - quando o profissional desernpenhar atividades em projetos educacionais em outro Orgao ou entidade näo integrante da Redo Municipal de Ensino 
atravOs de convOnio aprovado pela SMEC; 

- quando so tratar de instituiçOes privadas sern fins lucrativos, especializadas e corn atuaçSo exclusive em educaçao especial; 

Ill - quando a entidade ou OrgSo solicitante compensar a Rede Municipal de Ensino corn urn servidor com o mesmo grau de escolaridade. 

IV - para exercer atividade em entidade sindical de classe; sendo este profissional escolhido ern Assernbléia Gera[ pelos filiados da Entidade Sindical e 
, 	Diretoria da Subsede do SINTEP-MT; 

em 
	V - A convenléncia da Adminlstraçao 

§ 2°A cedéncia ou cessao para exercicio de atividades estranhas so rnagistério suspende 0 intersticlo pars a progressao. 

CAPITLJLOV 

Do Regime Previdenciario e da Aposentadoria 

' 	Art. 66. Os Profissionais da Educaçao Basica da Reds do Ensino PUblico do Municlpio de Rio Branco Se vinculam obrigatoriarnente so Regime PrOprio 
de Previdencia Social - RPPS/PREVIRB. 

Paragrafo Unico. Os beneficios previdenciarios e Os critOrios de sua concessao seguirao 0 que dispOe 0 regularnento do regime previsto no caput deste 
artigo. 

Art. 67. 0 Profissional da Educaçao PUblica Basics Municipal sera aposentado: 

I - Por invalidez perrnanente, sendo Os proventos integrals quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagi-
osa ou incur-Ave], especificada em lei, e proporcional nos demsis casos; 

II - Cornpulsoriarnente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço; 

Ill —Voluntariamente: 
em 
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< 	a) Aos 35 (trinta e chico) anus de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se muiher, corn proventos integrais; 

•r- 	b) Aos 30 (trinta) anos de efetivo exercicio em funçOes de magistédo, se professor, e 25 (vinte e cinco), so professors, corn proventos integrals; 

c) Aos 30 (trinta) anus de serviço, se homern, a aos 25 (vinte e cinco), se miTher, corn proventos proporcionais a esse tempo; 

d) Aos 65 (sessenta e chico) anos de idade, as hornem, e eQs 60 (sessenta), se muiher, corn proventos proporcionais so tempo de serviço. 

Art. 68. A aposentadoria compulsoria sera automatics e declarada por ato, com vigéncia a partir do dia imediato ãquele em qua a servidor pUblico atingir 
a idade limits de pernianência no serviço ativo. 

r- 	Art. 69. A aposentadoria voluntãria ou par invalidez vigorará a partir da data da publicaçao do respedivo ato. 

§ 1.°-A aposentadoria par invalidez serã procedida de Iicença pare tratamento de saUde, por periodo não excedente a 24 (vinte a quatro) meses. 

, 	§ 2 0- Expirado a periodo de licence e nüo estando em condiçees de reassurnir a cargo ou de ser readaptado, o Profissional da Educaçao Püblica Basics 
Municipal sera aposentado. 

§ 3,0- 0 lapso de tempo compreendido entre a ternilno da licença e a publicaçao do ato de aposentadorla será considerado coma do prorrogacao de 
Iicenya. 

,. 	Art. 70. 0 provento de aposentadotia seré calculado corn observancia do disposto nos artigos 43,44 e 45 deals lei Municipal, revisto na rnesrna data e 

proporção, sempre qua se rnodificar o valor do subsidio dos Profissionais da Educação Püblica Básica Municipal em atividade. 

CAPITULOVI 

Dos Direitos e Deveres Especials dos 

Profissionais ds Educação Basics 

SeçoI 

Dos Direitos Especiais 

Art. 71. Alem dos diraltos previstos nests Lei, são direitos dos Profissionais da Educaçao PUblica Bäsica Municipal; 

- ter a seu alcance inforrnaçoes educacionais, biblioteca, material didático-pedagogico, instrumentos de trabalho, bern como contar corn assisténcia 
<". 	técnica qua auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e arnpliacão de seus conhecimentos; 

II - dispor, no ambiente de trabalho, de instalaçOes adequadas e material técnico a pedagOgico suficiente e adequado Para qua posse exercer corn 

pm 
	eficléncia as sues funçOes; 

III —tar liberdade de escolha a utilizaçao de materials e procedirnentos didaticos ada instrumento de avaliação do processo ensino aprendizagem, dentro 

dos principios psicopedagôgicos, objetivando alcançar a respeito a pessoa humans e a construção do bem comum; 

IV - ter acesso a recursos Para a publicaçao de trabalhos e livros didéticos ou técnico-cientificos; 

_ 	V -. não sofrer qualquer tipo de discrirninaçao moral ou material decorrente de sue opção profissional, Ocando 0 infrator sujeito as penalidades previstas 
na Conslituição Federal, Art. 5 0 , incisos V a XII; 

VI - reunir-se na unidade escolar pare tratar de assuntos de interesse da categoria ada educaçao em geral, sem prejuizo des atividades escolares. 
.-m 	Seçao II 

rtk 	Dos Deveres Especials 

,-.. 	Art. 72. Aos integrantes do grupo dos Profissionais da Educaçao POblica Basics Municipal no desernpenho de sues atividades, alern dos deveres comuns 

aos servidores pOblicos civis do Municipio, cumpre; 
pm 

- preservar as finalidades da Educação Nacional inspiradas nos principios da Ilberdade e nos ideais de solidariedade humane; 

II - promover e/ou participar das atividades educacionais, sociais e culturais, escolares e extraescolares em beneficio dos alunos e da coletividade a 

r. 	qua serve a escola; 

Ill - esforçar-se em prol da educaçao integral do aluno, utilizando processo qua acompanhe a avanço cientlfico e tecnologico e suqerindo tambern me-
didas tendentes ao aperfeicoarnento dos serviços educacionais; 

IV - comparecer so local de trabalho corn assiduidade e pontualidade e executando as tarefas corn zelo e presteza; 

V - fornecer elementos Para perrnanente atualizaçao de seus assentamentos junto aos Orgäos da Adrninistraçao; 

r- • 	VI - assegurar a desenvolvirnento do censo critico e da consciéncia politics do educando; 

- 	VII - respeitar a aluno coma sujeito do processo educativo e comprorneter-se cam a eficacia do seu aprendizado; 

VIII - comprorneter-se corn o aprimoramento pessoal e prolissional através da atualizaçao e aperfeiçoamento dos conhecimentos, assim como da ob-

servãncia aos principios morais e éticos; 

' 	IX - manter em die registro, escrituraçOes e docurnentação inerente a funçäo desenvolvida a a vice profissional; 

r-, 	X - preserver os principios democraticos da participaçëo, da cooperacao, do diálogo, do respeito a Iiberdade ada justice social. 

CAPITULO VII 

DAS N0RMAS GERAIS DE ENQUADRAMENTO 
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Art. 73. 0 Chafe do Executivo Municipal designarA Cornissao Paritárla de Enquadramento composts par servidores da Secretaria Municipal do Admi-
nistraçao, representantes da Secretaria Municipal de Educaçao, Desporto 0 Lazer e representantes do Sindicato dos Profissionais da Educaçao Básica, 
presidida polo primeiro. 

§ 1 0 _As norrnas e critérios pare enquadrarnento serão instituidas pete Comisso Paritãria de Enquadramento e homologado atraves de decreto pela 
Autoridade Superior. 

§ 20  - A Cornissao Paritaria de Enquadramento tera urn prazo de 60 (sessenla) dies, apOs a publicaçao desta Lei Municipal, para elaborar as nornias de 

enquadramenlo e submete-las a aprecieção da autoridade cornpetente, prazo este podendo ser prorrogado por ate 30 (trinta) dias, quando solicitado e 
devidamentejustificado Pala Cornissao, e autorizedo pela autoridede superior. 

Art. 74 Do enquadramonto não podera resultar em reduçäo de vencimento. 

Parágrafo Linico. Ern caso do redução salarial fica garantida a irredutibilidade atravOs do complemento constitucionaL 

Art. 75. Os atuais Profissionais da Educaçào Básica qua as encontrarern, afastados, cedos e/ou em Iicença remunereda ou n5o legairnente autoriza-

dos, na data da publicaçao desta Lei Municipal, somente serao enquadrados quando oficialmente reassumirem o cargo de provimento efetivo. 

Art. 76. 0 Profissional de Educaçao Bãsica quo se julgar prejudicado corn o enquadramento por considerA-lo ern desacordo corn as normas deste Lei 

Municipal poderá encaminhar petiçäo fundernenteda a Secretaria Municipal de Adrninistracao, solicitando revisão do ato quo o enquadrou, no prezo de 
30 (trinta) dies da publicaçâo do enquadrarnento. 

Art. 77. 0 pedido do revisão sera encaminhado a Secretaria Municipal do Adrninistraçao pars análise e parecer sobre a procedéncia ou não do rnesmo, 
quo encaminhara dentro de 30 (trinta) dies o parecer so Prefeito Municipal pare a aprovação ou no do pleito. 

Art. 78. A ernenta da decisao sera publicada no prazo de 30 (trinta) dies a contar do tOrrnino do prezo de decisüo. 

TITULO VI 

Das DisposiçOes Gerais 

Art. 79. A funcao de Diretor e considereda eletiva e devera recair sempre ern integrente da carreira dos Profrssionais da Educaçao Püblica Basics Muni-
cipal, escoihido pela comunidade escolar. 

§ 1 0 . A eleiçao, as atribuiçöes e as demais critérios pare escolha de diretores de qua treta este artigo serao estabelecidos em Lei Especifica. 

§ 20. Os Integrantes da Carreira dos Profissionais da Educagao Publica Básice Municipal eleitos pare funçao do diregão des unidades escolares deixam 
de ser enquadrados em cargos em comissâo. 

Art. 80. A funçao do coordenador pedagogico escoler e considerada eletiva e deverã recair sempre em integrente da fungao de docéncia, escolhido 
entre seus pares. 

Art. 81. Os Profissionais da Educagao PUblica Basica Municipal poderao congregar-se em sindicato ou associagao do classe, ne defesa dos seus direi-
tos, nos terrnos da Constituigao Federal. 

Paragrafo Unico - 0 Profissional de Educação PUblica Básica Municipal eleito e qua esliver no exercicio de ftngao diretiva e executiva em Associaçao 

de Classe do Magisterio, de arnbito Municipal. Estedual ou Nacional, poderA, a conveniéncie da administragao, ser dispensado polo Chefs do Poder 

Executivo de sues atividedes funcioneis, sern qualquer prejuizo e direitos e vantagens. 

Art, 82. A Secretaria Municipal do Educeço, Culture, Desporto e Lazar, realizara anualmente processo seletivo pare contretacOes temporaries, corn 
justificativas de necessidade através do comissâo especialmente designada. 

§ 1 0 . A contretegao de quo trata este artigo devera observer as habilitaçoes inerentes so cargo do profissional substituldo, priorizando o cendidato corn 
o melhor nivel de clessiflcagão, conforms tests seletivo. 

§ 20 . 0 Profissionel da Educaçâo POblice Básice Municipal temporariemente perceberé remunereçäo compativel corn o cargo e area do atuagao. 

Art. 83. E assegurado so Profissional da Educagao PUblica Básica Municipal ativo ou inativo o recebimento de 13 0  Selárlo integral, gerantida a proporci-
onalidade aos contretados temporariamente. 

TITULO VII 

DAS DISPOSIcOES TRANSITORIAS 

Art. 84. 0 prirneiro provirnento dos cargos da carreira dos Profissionais da Educaçao Sasica der-se-a corn as atueis titulares de cargo pUblico efetivo, 

lotados na Secretaria Municipal do Educegao, Desporto e Lazar e nes Unidades Escolares do municipio atendidas a exigéncie minima do habilitagao 

especifica pare cada cargo e observado a quentitativo do cargos previstos no Anexo I desta lei. 

§ 1 0 . Os atuais ocupantes do cargo do Auxiliar do Educaçao infantil serao enquadrados no cargo de Técnico Adrninistretivo Educacional, desernpenhen-
do as atribuigoes de Desenvolvimento Infantit, previstas no art. 8 0 , incise I, elinee 'c", 

§ 20 . Os atuais ocupantes dos cargos do Apoio Administrativo Educacional - Manutençâo da Infreestrutura Escolar, Apolo Adrninistrativo Educacional 

—Nutrigao Escolar, Apoio Adrninistretivo Educecional —Vigiléncia Escolar(Mascullno), Apoio Operacionel Educacional —Agente de Transports Escolar 

seräo enquadrados no cargo de Apoio Administrativo Educacional - Manutençäo da Infreestrutura, desemponhando as atribuiçSes do Manutengao de 
Infraestrutura, previstes no art. 8 0 , inciso II, alinea "b'. 

§ 30, Os atueis ocupantes dos cargos do Motorista, dosde quo estejarn lotados no ôrgäo especificado no caput deste artigo, a do Apoio Operacional 

Educacional - Agents do Transports Escolar, serao enquadrados no cargo do Apoio Admiriistrativo Educecionel, dosompenhando as atribuiçoes do 
Transports, previstes no art. 8 0 , inciso II, alinea "c'. 
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§ 40. Os atusis ocupantes dos cargos de Apoio Administrativo Educacional - Vigi!áncia Escolar, lotados roa Secretariat Municipal de Educação, Desporto 
a Lazor e nas Unidades Escolares do municipio, serão enquadrados no cargo de Apoio Administrativo Educational, desempenhando as atribuiçSes do 
Vigllância, previstas no art. 8 0 , inciso II, ailnea "d". 

§ Y. Os demais servidores sorao enquadrados conlorrne quadro de transformaço doscrito no Anoxo H ode acordo corn regras confides em regulamen-
taç5o ospecifica. 

§ 60. Caso o ncimero do sei-vidores do quo trata 0 caput, seja superior so quantitativo do cargos previstos no Anexo I, tore prioridade do escotha polo 
enquadramento no presente carreira, áquele corn maior tempo de seMço em cargo do provimento efetivo no serviço pUblico municipal cia Rio Branco! 
MT. 

§ 70, Os seMdoros nao onquadrados nests lei Municipal, serflo aproveitados em cargos do alribuiçbes e romuneraçäo compativel e lotados em outros 
Orgaos do Adrninistração Municipal, nos tormos do Estatuto dos Sorvidores PUblicos do Municipio do Rio Branco/MT, 

TITULO VIII 

Gas 015posiç5es Firsais 

Art. 85. Os efoitos financeiros desta Lei Municipal cOrrero por come do Orçamento Anual vigente pare o Exerciclo do 2015 e subsequantos. 

Art. 86. Os demais critérios pare onquadramento funcional serao objetos de rogulamentaqao especifica. 

Art. 87. Fica o Poder Executivo autorizado a regularnentar a prosonto Lei Municipal, no quo so flzor necessário, no prazo do ate 30 (trinta) dias apOs a 
sua publicaçAo. 

Art. 88. Este Lei Municipal entra em vigor no data do sua publicaçao. 

Art. 89. Rovogam-so as disposiçoos em coritràrio, em Especial a Lei Cornplomentar n° 008, do 09 do Abril do 2012. 

Gabinote do Profeito do Municlpio do Rio Branco - MT, 28 de Abril do 2015. 

Antonio Xavier do AraUjo 

- Profeito - 

ANEXO I 

QUANTITATIVO GE CARGOS 

CARGO QUANTITATIVO 
PROFESSOR 34 
!TECNIcO AIDMINISTRATIVO EOUCACIONAL 14 

QjQDMINISTRATIVO EDUCACIONAL 38 

ANEXO II 

QUAORO DE TRANSFORMAcAO 

CARGO ANTERIOR  CARGO ATUAL ESCOLARIDADE 	- 
Professor 
Professor do Ciencias e Programas de Saudo 
Professor do Educaçao Artisirca 
Professor de Geografia 
Professor do Historia PROFESSOR Ensino Superior Corripleto 
Professor cia Lingua Inglesa 
Professor do Lingua Portuguese 
Professor de Matemática 
Professor do Educaçao Fisica  
Tecnico Admrnistratuvo Educacuonal 
Aporo Operacronal Educacronal —Agento de Transporte Escolar TECNICO ADMINISTR,ATIVO EDUCACIO £nsrno 	ro 	omp e Med 	C 	I t o Auxihar do Educaço Infant,) NAL 
Auxiliar do recursos humanos 
Apoio Administrativo Educacional - Manutonç5o da Infreestrutura Esco- 

oio Administrative Educacional - Nutci~o Escolar APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Ensino Fundamental Complo-
to Apoio AdministraUvo Educacional - Vigilancia Escolar (Mascutino) 

AooioOoeracional Educacional - Agente do Transporto Escolar 

ANEXO III 

TABELA DOS PROFEssoREr 30 HORAS SEMANAIS  

Cla 
Nlvasjo Cooficiente 

A B C  0 £_____ 
1 1,5 1 1 7 1,85 2,__ 
Subsldio Subsidio Subsidio Subsidio Subsidio 

1  R$ 1.43833 R$ 2.157,50 R$ 2.445,16 R$ 2,660,91 R$ 3.308,16 
2 104 R$ 1.495 86 R$ 2.243.743 79 R$ 2.542 96 R$ 2.767,34 R$ 3.44048 
1'"" 1,09 R$ 1.567,78 R$ 2.351,67 R$ 2.665,23 R$ 2.900,39 R$ 3.605,89 
4 1,14 R$ 1.639,70 R$2.459,55 R$ 2.787,49 PS 3033.4 R$ 3.771,31 
5  " R$1.711 61 R$ 2.567,41 R$ 2.909,74 R$ 3.166,48 R$ 3936,70 
6 125 R$ 1.797,91 IRS  2.696 , 86 R$ 3.056,45 R$ 3.326,33 R$ 4.135,19 

1.698,59 R$ 2.847,88 3Z0 R$3.512,39 R$4.366,76 
8 1,41 R$ 2.028,04 R$ 3.042,06 

R$ 3:227 ,60.R$ 
.447,69 R$ 3.751.841R$ 4.664,49 

9 11.50  R$ 2.157,49 R$.3.236,23 R$3.667,73 R$ 3.991,36 R$ 4.96423 
19........ 1.1 53 R$ 2.200,64 R$ 3.300,96 R$ 3.741,09 R$71 18 R$ 5.061,47 
11 11,56 R$ 2243,79 R$ 3.365,68 R$ 3.814,44 PS 4.151,01 PS 5.16Q,72 
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112 	11 ,59 	JR$2.286,941R$ 3.430,411R$ 3.887,801R$ 4.230,841R$ 5.259,96J 

ANEXO Iv 

TABELA TECNICO 
NAC PROFISSIONALIZADO  

ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 

Classe Nivel Coeficiente 
B C _D L 1,5 17 2,0 
Subsidlo Subsidjo Subsidlo 

1. 1,00 R$ 1.009,18 R$ 1.513,78 R$ 1.715 ,61 R$ 2.018,36 
2 1,04 R$1.049,55 R41742 R$ 1.734,23 R$ 2.099,10 
3 109 R$ 1 10001Rj_001RJ187002R$22000 o 
4 114 R$ 1.150,48 R$1.725,69 R$ 1.955,78 R$ 2.300,92 
5 119 R$120092Rjj8938R$2041_561R$240184 

15 R$ 1.261,47 6 R$ 1.576,84 R$ 2.144,50 R$ 2.522,94 
7 132 R$133212R$1 99818R$226460R$2S64.2424 
8 1,41 R$ 1.019,27 R$ 1.526,90 R$ 1.7 32,76 R$2.038,54 
9 1,50 R$ 1.513,77 R$2270,65 R$ 2.573,41 R$ 3.027,54 
10 1,53 R$ 1.544,04 R$ 2.316,06 R$ 2.624.824 87 R$ 3088,08 
11 j,,Q R$ 2.351,48 R$ 2.676,34 R$ 3.148,64 
12 1,59 R$ 1.604,60 R$ 2.406,90 R$ 2.727,82f R$ 3.209,20 

ANEXO V 

1XTCNICO ADMINISTRATIVOEDLJCAC1öNAL 
PROFISSIONALIZADO  

Classe Nivel Coeficienle 
A B C D 
1 1,5 1,7 2,0 
Subsidio Subsidio Subsidlo Subsidjo 

1 1,00 R$ 1.26147 R$1._92,2_92 20 R$ 2.144,50 R$ 2.522,94 
2  1,04 Psi .311,93 R$ 1.967,89 R$ 2.230,26 R$ 2.623,86 
3 1,09 R$1 .375,00 R$ 2,062,50 PS 2.337,50 PS 2.75th00 
4 1,14 P51.438,07 P52.157,10 R$ 2.444,72 PS 2.876,14 
5 1,19 PS 1.501,15 R$ 2.251,72 R$ 2.5 R$ 3.002,30 
6 1,25 P51.576,84 PS 2.365,26 P52.680,62 PS 3.153,66 

12 7 R$166514R$2497.71R$283074R$333028 
8 	" 1,41 PS 1.778,67 PS 2.668,00 R$ 3.023,74 PS 3.557,34 
9 150 	" R$1 892 20R$283830R$3.21674R$378440 
10 1,53 P51.930,05 P52.895,07 PS 3.281.08 PS 3.860:10 
11 1,56 Pjj389 P52.951,83 R$ 3.345,41 
12 1,59 P$2,005,74 1i3.008_61]R$ 3.409,76 P5 4.011,18 

ANEXO VI 

APOIO ADMINISTPATIVO NAO PROFISSIONALIZADO 

Classe Nivel Coeficiente 
A B 
1 	" 125 
Subsidlo Subsidia 

1 LPP_.._. P5865,50 P51.081,87 
2 1,04 R$900,12 R$ 1.125,15 
3 1,09 P5943,40 R_t1 . 179,25  
4 1,14 P5986,67 P51233,34 
5  1,19 P51.029,94 PSlL4,g,, 
6  1,25 P51.081,87 P51.352,34 
7 1,32 P51.142,46 R$1429, 
8  1.41 R$ 1.220,35 PS 1525.44 
9 1,50 PS 1.298,25 R$  1.622,81 
10 1,53 P51.324,21 P51.655,26 
11 156 P5135018 P5168772 
12 1,59 R$ 1.376,14 P$1.7217 

ANEXO VII 

POIO.ADMINISTRATJVO PPOFISSIONAUZADO 

Classe Nivel Coeficierite 
A 113 
1. 1,25 
Subsidio Subsldlo 

1,00 PS 1.081.871R$ 1.352,34 
2 1,04 P51.405,44 P$1.323,9_2395 
3 1,09 R$1.17925 P51.474,06 
4 1,14 P51.233,34 PS 1.541,67 
5 1,19 PS 1287.42 P51:609,27 
6 1,25 PS 1.352,34 P51.590,42 
7 1,32 R$142 P$1.785, 
8 1,41 P51.525,44 P51.906,80 1  
9 1 1 50 Ps 1.622,81 R$2.028,5jj 
10 1,53 ps 1.655,26 P$2.06771 
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II 	1,56 	Ms 1.687,72 P$2.10i1 
12 	11 .5u  	1.72017 Ps 2.150,21j 

ANEXO VIII 

APOlO. AOMINISTRATIVO,- 
NAO PROEISSIONAUThOO  

AGENTE OE TRANSPORTE ESCOLAR 

Classe Nivel CoetiSnte 
A B 
1 1,25 
Subsidio Subsidjo 

1 R$ 1.086,00 
2  1,04 R$ 1,129,44 P31.411,80 
3 1,09 PS 1.183,74 P51.479,68 
U 1,14 P31238,04 P31.547,55 
5 1,19 R$1,292,34 R$1.615,43 

1,25 PS 1357,60 P31.698,88 
7 132 P5143352 P5179190 
8 1,41 P5 1.531,26 PS 1.914,08 

t5Q R$162900 Iid3525 
1,53 PS 1.661,58 PS 2.076,98 

11 156 P$169416 P5211770 
12 1,59 PS 1.72674 P52.158,43 

ANEXO D( 

'APOI5ADMINISTRATIVO 
PROFISSIONAUZAOO  

- AGENTE DETNSPORTE ESCOLA 

Clam Nivel Coeficiente 
A 	 IB 
1 1,25 
Subsidio Subsidlo 

C 100 P5135750 R$ 1.696 ,87 
2 1,04 PS 1.411,80 PS 1.764,75 
3 1,09 P51.479,67 PS 1.849,87 
4 1,14 Ps 1.547,55 Ps 1.934,44 
5 1,19 P51.615,42 R 	2.019,27 
6 i____. jQ968L_, PflJ 10 .._ 
7 1,32 PS 1.791,90 P5 2219,87 
8 1,41 j,1407.,_. P$2.392,87 
9 1,50 R$2.036,25 P52.545,31 
10 1,53 P32.076.97 P52.596,21 
11 1,56 P$2117,70 R$ Z647,12 

- - - 19_ PS 2158,42 2.02_ 

ANEXOX 

FUNçOES DE DED:cAcAo EXCLIJSIVA —40 NORAS SEMANAIS 

CRITEPIOS  
RJNçAO N° DE TURNOS No DE AWNOS % SOBRE 0 SUBSIDIOI 

DIPETOR 

1 
Ate 100 15%  
De 101 a 500 30% 
Acrna de 500 40% 

2 
A1é100 40% 
De 101 a500 50% 
Acima tie 500 60% 	 I 

3 
Ate 100 50% 	 I 

Dc 101 a 500 60% 
Acima de 500 70%  

COORDENADOR PEDA000ICO ___________ H 
RETARIOESCOLAP I POP CADA UNIDADE ESCOLAR - 

ANEXOXI 

TABELA DE TEMPORAUDADE 

NVEL DE ATE 

1095 
1096 2191 

3 2192 
3288 4363 

5 4384 
r 5480 6575 
7 6578 

7672 
8768 9863 

10 9864 10959 
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