
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Unidos por uma nova Manoel Viana

LEI ~ 1553, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007.

o PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber, em disposto no
artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Mu-
nicipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a presente
Lei.

Estabelece o Plano de Carreira do Magistério
Público do Município, institui o respectivo qua-
dro de cargos e funções e dá outras providências.

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 10 Esta lei estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município
de Manoel Viana, cria o respectivo quadro de cargos, dispõe sobre o regime de trabalho e pla-
no de pagamento dos profissionais da educação em consonância com os princípios básicos da
Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e Lei 10.172, de 2001 e demais legislações

correlatas.
Art. 20 O Regime Jurídico Único dos profissionais da educação é o mesmo dos

demais servidores do Município, observadas as disposições específicas desta Lei.

TÍTULO 11
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Art. 30 A carreira do magistério público do Município tem como princípios bási-

\,;U:i.

I -Habilitação Profissional: condição essencial que habilite ao exercício do magIs-

tério através da comprovação de titulação específica;
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11 -Valorização Profissional: condições de trabalho compatíveis com a dignidade
da profissão e com o aperfeiçoamento profissional continuado;

111 -Piso salarial profissional definido por lei específica;

IV -Progressão na carreira, mediante promoções baseadas em tempo de serviço e
merecimento;

V -O período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga
horária de trabalho; de acordo com a proposta pedagógica de cada estabelecimento de Ensino.

CAPÍTULO 11
DO ENSINO

Art. 40 O Município incumbir-se-á de oferecer a educação infantil em creches e
pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de
ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de com-
petência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal
à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 50 O Sistema Municipal de ensino compreende as instituições de ensino fun-
damental e de educação infantil mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA DA CARREIRA

SEÇÃO]
DAS DISPOSIÇ()ES GERAIS

Art. 60 A carreira do magistério público municipal é constituída pelo conjunto de
cargos de professor e profissionais de apoio pedagógico, estruturada em seis (06) classes, dis-
postas gradualmente, com acesso sucessivo de classe a classe, cada uma compreendendo três
(03) níveis de habilitação, estabelecidos de acordo com a titulação pessoal do profissional da
educação.

Parágrafo único -Para fins desta lei, considera-se:

I -Magistério Público Municipal: o conjunto de professores e pedagogos que,
ocupando cargos ou funções gratificadas nas unidades escolares e nos demais órgãos que
compõem a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, desempenham atividades docentes
ou especializadas, com vistas a alcançar os objetivos da educação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Un;dospor uma nova Manoel V;ana

II -Cargo: conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao profissional
da educação, mantidas as caracteristicas de criação por lei, denominação própria, número cer-

to e retribuição pecuniária padronizada.
III -Professor: profissional da educação com habilitação específica para o exercí-

cio das funções docentes.
IV -Profissional de Apoio Pedagógico: profissional da educação com formação

em curso superior de graduação ou pós-graduação em pedagogia, com habilitação específica
para o exercício das funções de apoio técnico-pedagógico à docência, indicadas pelo art. 64 da

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

SEÇÃO II
DAS CLASSES

Art. 70 As classes constituem a linha de promoção dos profissionais da educação.

Parágrafo único -As classes são designadas pelas letras A, B, C, D, E e F, sendo

esta última a final da carreira.
Art. 80 Todo cargo se situa, inicialmente, na classe "A", e a ela retoma quando

vago.

SEÇÃO III
DA PROMOÇÃO

Art. 90 Promoção é a passagem do profissional da educação de uma determinada

classe para uma classe imediatamente superior.
Art. 10 -As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício mínimo na

classe e ao merecimento.
Art. 11 -O merecimento para promoção à classe seguinte será avaliado pelo de-

sempenho de forma eficiente, pela assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização de
cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional, projetos e trabalhos realizados, como:

publicações de artigos, livros editados, ensaios e outros do gênero.

Art. 12 -A promoção a cada classe obedecerá aos seguintes critérios de tempo e

merecimento:
I -para a classe A : ingresso automático;

,
11 -para a classe B:

a) 03 (três) anos de interstício na classe A;
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" b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, que

somados perfaçam, no mínimo, 100 (cem) horas;
c) até 05 (cinco) faltas justificadas por rotina por ano e não mais que 12 (doze) no

período de 03 (três) anos;

m -para a classe C:

a) 04 (quatro) anos de interstício na classe B;
b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, que

perfaçam, no mínimo 120 (cento e vinte) horas;
c) até 05 (cinco) faltas justificadas por rotina, por ano e não mais que 15 (quinze)

no período;
IV -para a classe D:

a) 05 (cinco) anos de interstício na classe C
b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, que

perfaçam, no mínimo, 140 (cento e quarenta) horas;
c) até 05 (cinco) faltas justificadas por rotina por ano e não mais que 18 (dezoito)

no período
v -para a classe E:

a) 06 (seis) anos de interstício na classe D;

b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, que

perfaçam, no mínimo, 160 (cento e sessenta) horas;
c) até 05 (cinco) faltas justificadas por rotina por ano e não mais que 21 (vinte e

uma) no período;

VI -para a classe F:

a) 07 (sete) anos na classe E;
-" -

b) cursos de atualização e aperfeiçoamento relacionados com a Educação, que

perfaçam, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas;
c) até 05 (cinco) faltas por rotina por ano e não mais que 25 (vinte e cinco) no pe-

nodo; § 10 -Além dos requisitos previstos na caput, a promoção exigirá no mínimo 80%
(oitenta por cento) da pontuação estabelecida no Quadro de Desempenho no Trabalho, con-

forma Anexo I que faz parte desta Lei; \

§ 20 -Serão considerados como cursos de atualização e aperfeiçoamento, na área
da Educação, todos os cursos, encontros, congresso, seminários e similares, cujos certificados
apresentem conteúdo programático, carga horária e identificação do órgão expedidor.

r/ /'
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§ 30 -Os membros da Comissão, exceto os professores representantes do grupo,
serão avaliados pelo Secretário{a) Municipal de Educação, mediante parecer da Diretoria de

Ensino e Assessoria Pedagógica;

§ 40 -A carga horária exigida nos termos dos incisos 11 a V restringem-se ao ffi-
terstício próprio, não podendo ser somadas para completar exigência de outra classe;

§ 50 -A mudança de classe importará numa retribuição pecuniária de 10% (dez
por cento) incidente sobre o vencimento básico do cargo do profissional de educação como

avanço de classe, a contar da vigência desta Lei;

Art. 13 -Fica prejudicada a avaliação por merecimento, acarretando a interrupção
da contagem do tempo de exercício para fins de promoção, durante o interstício, sempre que o

profissional da educação:

I -somar duas penalidades de advertência;

li -sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa;

III -faltar injustificadamente ao serviço (FNJ);

Parágrafo único -Sempre que ocorrer quaisquer das hipóteses de interrupção pre-
vistas neste artigo, iniciar-se-á nova contagem para fins do tempo exigido para promoção.

Art. 14 -Acarretam a suspensão da contagem do tempo de serviço para fins de

promoção
I -as licenças e afastamentos sem direito a remuneração;

11 -as licenças para tratamento de saúde no que excederem a 90 (noventa) dias,
mesmo que em prorrogação, exceto os decorrentes de acidente em serviço;

111 -as licenças para tratamento de saúde em pessoa da família, no que excederem

a 90 (noventa) dias;
IV -os afastamentos para exercício de atividades não relacionadas com o magisté-

llU.

Art. 15 -As promoções terão vigência a partir do mês seguinte ao que o profissio-
nal da educação completar o tempo exigido, apresentar a documentação que comprove a reali-
zação dos cursos necessários para alcançar a concessão da vantagem.

SEÇAOIV
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA PROMOÇÃO

r'
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Art. 16 -A Comissão de Avaliação da Promoção será constituída por um represen-
tante da Secretaria Municipal da Educação, diretores, supervisores e 02(dois) professores de
cada Escola, eleitos pelo corpo docente da instituição de ensino da qual faz parte.

Parágrafo Único -O representante da Secretaria Municipal de Educação fará parte

de todas as avaliações de promoção.

Art. 17 -Compete à Comissão de Avaliação da Promoção:

I -Informar aos profissionais de educação sobre o processo de promoções em to-

dos os seus aspectos;
11 -Fazer registro sistemático e objetivo da atuação do profissional da educação

avaliado, dando-lhe conhecimento do resultado até 10 (dez) dias após a data do término da
avaliação correspondente, para seu pronunciamento.

III -Considerar o período anual de março a dezembro, para fins de registro de
atuação do profissional avaliado na Secretaria de Educação;

V -Fornecer a cada membro do magistério avaliado até 30 (trinta) dias após o
encerramento da avaliação anual, cópia da respectiva ficha de registro de atuação profissional
devidamente visada pela autoridade competente;

VI -O membro do magistério terá 05 (cinco) dias úteis a partir da data do conhe-
cimento da avaliação para recorrer, se assim o desejar.

SEÇÃO V
DOS NÍVEIS

Art. 18 -Os níveis constituem a linha de habilitação dos profissionais da educa-
ção, e serão conferidos de acordo dom o seguinte:

I -Para o cargo de Professor I e fi:

a) Nível I -Formação em curso de graduação (Licenciatura Plena) correspondente
à área específica do currículo, com formação pedagógica, baseado na legislação vigente~

b) Nível 11 -Formação em nível de Pós-Graduação ou Especialização em cursos
na área de educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, desde que cor-
relacionados com a licenciatura plena ou com a área de atuação~

c) Nível III -Formação em nível de Mestrado ou Doutorado~
fi -Pedagogo: \

a) Nível 11 -formação em curso de Graduação Plena em Pedagogia para atuar
em Supervisão e Orientação Escolar~
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b) Nível m -formação em Pós-Graduação em curso de Educação -Supervisão,
Orientação, Administração Escolar, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas;

c) Nível IV -formação específica em curso de Mestrado ou Doutorado;

m -Para o cargo de Educação Especial:
a) Nível Il- fonnação em curso de Graduação Plena em Pedagogia (Educação

Especial);
b) Nível 111 -formação em Pós-Graduação em curso de Educação Especial, com

duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas;

c) Nível IV -formação específica em curso de Mestrado ou Doutorado;

§ lo -A mudança de nível será automática e vigorará a contar do mês seguinte em
que o profissional da educação requerer e apresentar o diploma ou certificado da nova titula-

ção.
§ 20 -O nível é pessoal, de acordo com a habilitação específica do profissIonal aa

educação, que o conservará na promoção à classe superior.

CAPÍTULO IV
DO APERFEIÇOAMENTO

Art. 19 -Aperfeiçoamento é o conjunto de procedimentos que visam proporcionar
a atualização, capacitação e valorização dos profissionais da educação para a melhoria da qua-

lidade do ensino.
§ 10 -O aperfeiçoamento de que trata este artigo, será desenvolvido e oportumza-

do ao profissional da educação através de cursos, seminário, encontros, simpósios, palestras,
semanas de estudos e outros similares, conforme programas estabelecidos pela Administração

Municipal e/ou por outros órgãos ou entidades.
§ 20 -O afastamento do profissional da educação para aperfeiçoamento ou forma-

ção, durante a carga horária de trabalho, dependerá de autorização, conforme as normas pre-
vistas no Regime Jurídico Único (RJU) relativo ao professor estudante (art 162).

CAPÍTULO V '

DO RECRUTAMENTO E DA SELEÇÃO
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Art. 20 -O recrutamento para os cargos de professor e de pedagogo será realizado
para a educação infantil, ensino fundamental, na educação especial e apoio pedagógico e far-
se-á para a classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, de acordo com as
respectivas habilitações e observadas as normas gerais constantes do Regime Jurídico Único

dos Servidores Municipais.

Art. 21 -Os concursos públicos para o provimento do cargo de professor serão
realizados segundo os níveis de ensino da educação básica e habilitações seguintes:

I -ÁREA I A -EDUCAÇÃO INFANTIL: exigência mínima de formação em
curso normal superior, de licenciatura plena ou de pedagogia, com habilitação para educação
infantil.

ÁREA I B -ENSINO FUNDAMENTAL DE 13 A 43 SÉRIES E 10 ANO AO
50 ANO : exigência mínima de formação em curso normal superior, de licenciatura plena ou
de pedagogia, com habilitação para séries iniciais e EJA -Educação de Jovens e Adultos.

II -ÁREA II -ENSINO FUNDAMENTAL DE 53 a 83 SÉRIES E DO 60 ANO
AO 90 ANO: exigência mínima de formação em curso de nível superior na sua área de atua-

ção;
Art 22 -Os docentes que ingressarem no Magistério Público Municipal, cumpri-

rão 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias de estágio probatório, em escolas situadas na zona
rural ou zona urbana.

Art. 23 -O concurso público para o provimento dos cargos de pedagogo será rea-
lizado em conformidade com as habilitações específicas de supervisão, orientação, adminis-
tração, planejamento ou inspeção, de acordo com a formação indicada pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional em seu art. 64, e em conformidade com o interesse e a necessi-
dade de ensino local. ,

TITULO 1I1
DO REGIME DE TRABALHO

Art. 24 -O regime normal de trabalho dos professores, é de 20 (vinte) horas se-
manalS

§ 10 -A concessão para trabalhar em regime suplementar, só terá lugar após des-
pacho favorável do Prefeito, em pedido fundamentado do órgão responsável pelo ensino, no
qual fique demonstrada a necessidade temporária da medida~

§ 20 -Pelo trabalho em regime suplementar, o professor perceberá remuneração na
mesma base de seu regime normal, observada a proporcional idade de horas de convocação.

\

Art. 25 -O Professor, cujo número de horas em que leciona for inferior à carga
horária normal estabelecida nesta Lei, terá que completar a jornada com estudos, planejamen-
to e avaliação na Escola de atuação, constantes nas atribuições do cargo de professor, confor-
me anexo 11.

;?
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~" Art 26 -Serão destinados 20% (vinte por cento) da jornada do professor que esti-

ver atuando no ensino fundamental de 53 a 83 séries e do 60 ano ao 90 ano, as atividades do-
centes diferenciadas das quais, no caso de 40 (quarenta) horas semanais, 32 (trinta e duas)
horas serão cumpridas em sala de aula, 08 (oito) horas atividades serão dedicadas a reuniões e
cumpridas na Escola. Os professores de 13 a 43 séries e 10 ano ao 50 ano, deverão cumprir 18
(dezoito) horas em sala de aula e 02 (duas) horas de atividades definidas pela proposta peda-

gógica da Escola.

Parágrafo único -são consideradas atividades docentes diferenciadas aquelas
destinadas a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com administração da
Escola, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade e o aperfeiçoamento profis-

sional.

TÍTULO IV
DAS FÉRIAS

Art. 27 -O profissional de educação gozará, anualmente 30 dias de férias remune-
radas na forma do inciso XVII do art. 70 da Constituição Federal.

Parágrafo único -As férias dos profissionais da educação coincidirão com o perí-

odo do recesso escolar.

TÍTULO V
DO QUADRO DO MAGISTÉRIO POR PROVIMENTO EFETIVO

Art. 28 -Fica criado o Quadro do Magistério Público Municipal, que é constituído
de cargos de professor e de Profissionais de Apoio Técnico Pedagógico.

7
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; Parágrafo único -As especificações dos cargos efetivos de Professor e Profissio-

nais de Apoio Pedagógico, são as que constam dos Anexos II desta lei.

TÍTULO VI
DO PLANO DE PAGAMENTO

CAPÍTULO I
DA TABELA DE PAGAMENTO DOS CARGOS

Art. 29 -Os vencimentos dos cargos efetivos do magistério serão obtidos através
da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao valor inicial do nível 01
(um), conforme segue:

I -CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

CLASSES NlVEIS
:.l

1.500
1.575
1.650
1.725
1.800

1.875

A
B
C
D
E
F

1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250

3

1.600
1.680
1.760
1.810
1.920
2.000

4

1.700
1.750
1.870
1.955
2.040
2.125

Parágrafo único -Os valores decorrentes da multiplicação do coeficiente pelo va-
lor do padrão referencial, serão arredondados para unidade de centavo seguinte.

Art. 30 -Na falta de professor concursado, nível 2 (dois) ou 3 (três), aquele que
estiver exercendo atividades que exijam tal habilitação, ainda que em curso, receberá gratifi-
cação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial no nível 01 (um), en-
quanto permanecer nesta situação, em caráter precário.

§ 10 -terá direito ao beneficio o professor ou profissional de apoio pedagógico
que tiver concluído 60 (sessenta) créditos do seu curso;

§ 20 -A cada semestre, nos meses de março a agosto, os beneficiários comprova-
rão junto ao órgão Municipal de Educação, a continuidade de seus estudos~

\

§ 30 -A conclusão não ampliará a gratificação e não garantirá a permanência do
beneficiário no cargo.
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Art 31 -O profissional de educação fará jus a uma gratificação adicional de 3%
(três por cento) por triênio de serviço público calculada sobre o vencimento básico da classe a

que pertencer.

CAPÍTULO 11
DAS GRATIFICAÇÕES

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32 -Além das gratificações e vantagens previstas para os servidores em geral
do Município, conforme Lei instituidora do Regime Jurídico, serão deferidas aos profissionais

da educação as seguintes gratificações específicas:

I -gratificação pelo exercício em escola de dificil acesso.

11 -gratificação pelo exercício em classe especial.

Parágrafo único -As gratificações de que trata este artigo serão devidas somen-
te quando o professor estiver no efetivo exercício das atribuições em classe especial ou em
escola de dificil acesso, conforme o caso, e durante os afastamentos legais com direito a re-

muneração integral.

SEÇÃO 11
DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM

ESCOLA DE DIFÍCIL ACESSO

Art. 33 -Os professores designados para Escolas do Interior do Município, recebe-
rão gratificação de Dificil Acesso de 40% (quarenta por cento) do valor do salário básico do

Nível 01 (um).

SEÇÃO III
DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO

EM CLASSE ESPECIAL

Art. 34 -O professor com habilitação específica, no exercício de atividades espe-
cíficas, terá assegurado, enquanto permanecer nessa situação, a percepção de gratificação cor-
respondente a 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor básico do nível 01.

Parágrafo único -O Profissional terá direito à percepção ref~rida no artigo anteri-
or, quando o portador de deficiência estiver sendo acompanhado e atendido concomitantemen-
te por especialistas do CIANE -Centro Integrado de Atenção às Necessidades Especiais.
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TÍTULO VII
DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

DE NECESSIDADE TEMPORÁRIAArt. 

35 -Consideram-se como de necessidade temporária as contratações que vi-
sem a

-substituir professor legal e temporariamente afastado, e

li -suprir a falta de professores aprovados em concurso público.

Art. 36 -A contrafação a que se refere o inciso I do artigo anterior somente poderá ocorrer
quando não for possível a convocação de outro professor para trabalhar em regime suplementar, de-
vendo recair sempre que possível, em professor aprovado em concurso público que se encontre na
espera de vaga, observada a ordem de classificação.

Parágrafo único -O professor concursado que aceitar a contratação nos termos
deste artigo, não perderá o direito ao provimento do cargo para o qual for nomeado futura-
mente e nem sofrerá qualquer prejuízo na ordem de classificação.

Art. 37 -A contratação de que trata o inciso li do art. 37, observará as seguintes
normas:

I -será sempre em caráter suplementar e a título precário, mediante verificação
prévia da falta de profissionais aprovados em concurso público com habilitação específica ou
em razão de necessidade excepcional elou temporária relacionada ao ensino.

11 -a contratação nos termos do inciso anterior, obriga o Município a providenciar
na abertura de concurso público.

111 -a contratação será precedida de cadastro e será por prazo determinado, permi-
tida a prorrogação se verificada a persistência da causa que a originou.

IV -somente poderão ser contratados professores que satisfaçam a instrução mí-
nima exigida, conforme previsto na legislação federal que fixa as diretrizes e bases da Educa-
ção Nacional.

Art. 38 -As contratações serão de natureza administrativa, ficando assegurados os
seguintes direitos ao contratado:

I -contrato de trabalho de acordo com a carga horária necessária;

II -vencimento mensal igual ao valor do padrão básico do professor ou profissio-
nal de apoio pedagógico proporcional a carga horária;

,
111 -gratificação natalina e férias proporcionais nos termos do Regime Jurídico

Único dos Servidores do Município, ao término do contrato;
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IV -gratificação de dificil acesso e/ou classe especial, quando for o caso, nos ter-

mos desta lei~

v -inscrição no regime geral de previdência social -INSS

TÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 39 -Ficam extintos todos os cargos efetivos, em comissão ou funções gratifi-
cadas específicas do magistério público municipal anteriores a vigência desta Lei.

§ 10 -Os atuais integrantes dos cargos extintos por este artigo, devidamente habili-
tados, são aproveitados em cargos equivalentes, criados por esta Lei;

§ 20 -Ficam ressalvadas a remuneração e vantagens adquiridas até a vigência des-

ta Lei
Art. 40 -Aos professores com habilitação em Licenciatura Curta, passa a fazer

parte do quadro especial e em extinção, percebendo salário obtido através da multiplicação do
coeficiente de 1,25 (um vírgula vinte e cinco) incidentes sobre o valor inicial, Nível 01 (um).

Parágrafo Único -Ficam ressalvados os professores que já tenham realizados cur-
sos de Pós-Graduação anterior à data da vigência desta Lei.

Art. 41 -O professor com Ensino Médio, habilitação magistério, passa a fazer
parte do quadro em extinção, percebendo salário obtido através da multiplicação 0,99 (zero
vírgula noventa e nove) incidentes sobre o valor inicial, Nível 01 (um).

Art. 42 -O professor "leigo" deve ficar em quadro de extinção.

Art. 43 -Os concursos públicos realizados ou em andamento para provimento de
cargos ou empregos públicos de profissionais da educação terão validade para efeito de apro-
veitamento dos candidatos nos cargos criados por esta Lei.

Art. 44 -Ao professor que atuar na Educação Infantil de 18 a 48 séries e 10 ano ao
50 ano em regime de Unidocência, será concedida uma gratificação de 50% (cinqüenta por
c~nto) do valor básico do Nível 01 (um), desde que a turma não seja inferior a 15 (quinze)

alunos.

Parágrafo Único -Exceto a Zona Rural que não possui limite de aluno.

Art 45 -As gratificações contidas nesta Lei, poderão s~r incorporadas ao salário
do professor, quando percebidas por 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos intercala-
dos, desde que estejam sendo percebidas no ato da aposentadoria.
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Art 46 -Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal
de n° 478/99 de 24 de maio de 1999.
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JUSTIFICA TIV A

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

Encaminhamos o Projeto de Lei que versa sobre o Plano de Carreira
do Magistério do Município de Manoel Viana. Evidenciam-se algumas alterações no Quadro
de Cargos com o intuito de criar algumas vagas que se fazem necessário para a realização do
concurso público. Está incluído também neste novo Plano de Carreira do Magistério, o quadro
de cargos, seguindo a mesma regra do Plano de Carreira dos Servidores, o qual também está
incluído o Quadro de Cargos Efetivos e Quadro de Cargos em Comissão e Função Gratifica-
da. Ficam alterados os seguintes cargos e vagas:

.Criação de vagas: Professor de Educação Infantil, Séries Iniciais, Ciências, Matemáti-
ca, Português/Língua Estrangeira, Geografia, Educação Especial -O 1 vaga para especialista
em Deficiência Auditiva e () 1 vaga para especialista em Deficiência mental -Orientador Edu-
cacional e Supervisor.

~

No cargo de Professor de Português/Língua Estrangeira foi modifi-
cada a nomenclatura devido a disponibilização de outra língua estrangeira, não sendo restrito
somente à Língua Inglesa.

Ressaltamos que todos estes tramites são baseados em orientações
jurídicas de órgãos que detém tal capacidade para que, a partir do momento oportuno, as Leis
e regras que regem o funcionamento da máquina pública estejam corretas e legais.

Nada mais tendo a justificar, encaminhamos o referido Projeto de
Lei a esta Casa Legislativa para que seja apreciado e posteriormente aprovado, dando condi-
ções administrativas à ambos poderes na construção de um Município que se tome desenvol-
vido, como a maioria das pessoas sensatas e empreendedoras apostam.

Uabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS, 05 de dezembro de 2007

J Av6toSfi~'
FEITO MUNICIPAL
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ANEXO 01

QUADRO DE DESEMPENHO NO TRABALHO

ORDEM REQUISITOS

01

PONTUAÇÃO

30 pontos

02 25 pontos

03 10 pontos

04 15 pontos

05 10 pontos

06

Pontualidade no cumprimento dos horários
de entrada, saída e intervalos
Nenhum atraso na entrega dos notas, rela-
tórios e registros.
Frequência de 100% em reuniões e eventos
inclusive Conselhos de Classe.
Multiplicação de cursos e experiências que
adquiriu em eventos de que participou, den-
tro de sua área de atuação, a critério da Es-
cola.
Participação em comissões da escola para a
organização de eventos cívicos.
Atendimento às turmas a titulo de substitui-
cão, inclusive fora de sua área de atuação, de
acordo com a necessidade da escola.

10 pontos
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ESPECIFICAÇÕES DO CARGO I

IDENTIFICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

INSTRUÇÃO: Habilitação legal para o exercício do cargo
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 20 horas semanais

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades
da escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino -aprendizagem;
contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino.

DESCRIÇÃO ANALÍTICA
Planejar e executar os trabalhos docentes; levantar e interpretar dados relativos a realidade
de sua classe; estabelecer mecanismos de avaliações; constatar necessidades e carências do
aluno e propor o seu encaminhamento à setores específicos de atendimento; cooperar com a
coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do
aluno; participar de atividades extra-classe; coordenar a área de estudo; integrar os órgãos
complementares da escola; participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe;
executar tarefas afins..


