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LEI - N°. 45/2011

SÚMULA - DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DA
LEI MUNICIPAL W 058/99 - PLANO DE CAR-
GOS, CARREIRAS E VALORIZAÇÃO DO MA-
GISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE
D'OESTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.•

Art. 10. Esta Lei reestrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Valorização do Magistério
de Diamante D'oeste Lei N°. 058/99 e dá outras providências nas relações de trabalho dos pro-
fessores e o Poder Público Municipal.

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

I - Rede Municipal de Ensino é o conjunto de instituições e órgãos que realiza ativi-
dades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes _
SEMEC;

11- Magistério Público Municipal é o conjunto de profissionais da educação, titulares
do cargo de Professor, que atuam na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental;

• 111 - Professor é o titular de cargo de Carreira do Magistério Público Municipal, com
função de docência e suporte pedagógico na educação infantil e/ou nos anos iniciais do ensino
fundamental; .

• IV - Funções de Magistério são as atividades de docência e de suporte pedagógico di-
reto à docência, as incluídas de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e ori-
entação escolar.

CAPITULO 11
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Art. 3°. A Carreira do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos:

•
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I - a profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao magistério e qualifica-
ção profissional, com remuneração condigna e condições adequadas de trabalho;

11- a valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;

III - a progressão através de mudança de nível de habilitação e de promoções periódi-
caso

SEÇÃO 11
DA ESTRUTURA DA CARREIRA

SUBSEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 4°. Esta lei dó Magistério é integrada pelo cargo de provimento efetivo de e estruturado da
seguinte forma.

• ~ 1°. Carreira do magistério público municipal: entende-se como o conjunto de ní-
veis atribuídos a um cargo, dispostos hierarquicamente em função dos quesitos de aprimoramen-
to exigidos do ocupante que atua na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamen-
tai;

•
•

•

~ 2'. Cargo: é o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto
de atribuições inerentes a um grupo, com denominação própria, número certo de vagas e remu-
neração pelo poder público, nos termos da lei .

~ 3°. Vaga: é cada posto de trabalho, independente de estar ou não ocupado, inerente a
um cargo; .

~ 4°. Requisitos: são as condições mínimas exigidas para o exercício do cargo;

~ 5°. Carga horária: é o número de horas semanais que o ocupante permanecerá na
execução das tarefas afeta ao cargo.

~ 6°. Referência de vencimento: é o conjunto formado, pelo número indicativo do nivel e
pela letra indicativa da referência salarial, defmidos no art. 5°.

DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR E COORDENADOR PEDAGÓGICO

Art. 5°. A função de Diretor Escolar, Coordenador Pedagógico Municipal e Coordena-
dor Pedagógico Escolar e Coordenador Administrativo dos CMEls, será desenvolvida por pro-
fessores da rede municipal de ensino, sendo ele estável, pelo menos em 01 (um) padrão, e será
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indicado(a) pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes e nomeado pelo
Chefe do Poder Executivo.

~ 10. O professor que assumir a função de Diretor Escolar, Coordenador Pedagógico
Municipal e Coordenador Pedagógico Escolar e cuja carga horária for de 20 (vinte) horas sema-
nais e a função exigir 40 (quarenta) semanais, este receberá como vencimento o piso inicial de

• sua formação, sem prejuízo da gratificação que tiver direito a função.

•
~ 2". Nas escolas municipais onde funcionar apenas em um turno o diretor e/ou o coor-

denador perceberá apenas a remuneração de 20 (vinte) horas semanais .

SUBSEÇÃO II

DOS NÍVEIS DE FORMAÇÃOE DAS REFERÊNCIAS SALÁRlAIS

Art. 60
• Os níveis de formação constituem a linha de promoção vertical da carreira do

titular do cargo de professor e são designados por números romanos e os referenciais salariais
• são designados por números no total de 20, de "00" a "20".

~ 10. O cargo de professor será determinado pelo número de vagas e nível de formação
que formam o Quadro Próprio do Magistério de Diamante D'Oeste, de acordo com a tabela de
vencimento, Anexo lI, parte integrante desta Lei;

Art. 70
• Os níveis de formação, referentes à habilitação do titular do cargo de professor

para atuar na Rede Municipal de Ensino de Diamante D'Oeste são:• I - Professor com formação em nível médio na modalidade normal - magistério;

•

•

II - Professor com formação normal superior na área da educação e/ou professor com
formação superior licenciatura plena na área da educação;

III - Professor com licenciatura plena mais especialização lato sensu, com duração mí-
nima de 360 (trezentos e sessenta) horas, correspondente a área do conhecimento específico do
curriculo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

IV - Professor com licenciatura plena mais especialização stricto sensu - Mestrado na
área da Educação, nos termos da legislação vigente;

Parágrafo Único - A mudança de nível de formação dentro da carreira vertical aos pro-
fessores municipais estáveis se dará automaticamente e vigorará imediatamente a partir do pro-
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tocolo com o comprovante da nova habilitação, que o interessado apresentar junto ao Departa-
mento Pessoal, com vista de aprovação do Departamento de Educação;

SEÇÃOIII

DA PROMOÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

Art. 8°. Promoção Vertical é a passagem do titular do cargo de professor de um para
outro nível, dentro da mesma classe, imediatamente superior, após o cumprimento do estágio
probatório .

Art. 9°. O professor terá direito à Promoção Vertical, obedecendo à ordem de classifi-
cação dos pedidos protocolados junto ao DPRH, após cumprir o período do estágio probatório
de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício nas funções de magistério.

Art. 10°.A Promoção Vertical será concedida automaticamente ao professor estável de
acordo com os seguintes critérios:

I - Atendimento aos requisitos estabelecidos para o nível pretendido, de acordo com a
habilitação profissional do professor;

11- Estar atuando no efetivo exercício na rede Municipal de Ensino no Município de
Diamante D'oeste - Pro

~ 1°. A promoção objeto deste artigo será concedida a partir do primeiro dia do mês
• subseqüente ao protocolo do pedido de promoção, de conformidade com a data do requerimento

assinado e protocolado pelo professor.

~ 2°. O enquadramento no novo nível se dará na mesma referência salarial do nível an-
• terior que o mesmo vinha recebendo.

Art. 11. O professor estável tem direito de Promoção Horizontal, a cada dois anos, a
partir do terceiro mês subseqüente ao mês que o professor adquirir a estabilidade, de acordo com
os seguintes critérios:

I - Avanço de uma referência salarial de vencimento ao professor que obtiver Nota
Global de Desempenho - NGD igual ou superior a 70, no período da avaliação de desempenho.

11. Avanço de uma referência salarial adicional ao professor que, durante três perío-
dos consecutivos de avaliação, tiver Nota Global de Desempenho - NGD igual ou superior a 80.

•
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DI. Avanço de um estágio adicional a cada 03 (três) anos, mediante a participação em
cursos de capacitação profissional específicos da área de atuação.

~ 1°. Para efeito do inciso II deste artigo, as avaliações utilizadas para concessão de es-
tágio adicional não poderão ser reutilizadas para a mesma finalidade, sendo esta referência sala-
rial a cada 06 (seis) anos de efetivo exercício ininterrupto na área da educação .

~ 2°. Para efeito do inciso III deste artigo, considerar-se-á o mínimo de 100 (cem) horas
de treinamento em cursos e/ou treinamentos na área de educação, com carga horária individual
não inferior a 08 (oito) horas em cada certificado, ministrado pela Secretaria Municipal de Edu-
cação ou outra entidade autorizada pelo MEC e devidamente registrada no prontuário funcional
do professor, aplicando-se a ambos os padrões quando for o caso.

~ 3°. Para efeito do parágrafo anterior, as horas de treinamento realizadas e não utiliza-
das dentro do período de interstício da promoção que o professor adquirir o direito de promoção
e se não for aproveitado, prescrevem-se, não podendo ser contados para uma nova promoção.

• ~ 4°. É assegurado ao professor o avanço de uma referência salarial de vencimento, à
época da Promoção Horizontal, caso de não ser avaliado seu desempenho dentro do prazo de-
terminado, observado o disposto no art. 11.

Art. 12. É assegurada a oportunidade de Promoção Vertical e Horizontal ao professor
afastado temporariamente do cargo efetivo para o exercício de cargo em comissão e/ou represen-
tação sindical da categoria profissional do magistério, observado o disposto no Art. 13.

• Art. 13. É proibido conceder Promoção Horizontal, ao professor que, durante os perío-
dos de avaliação de desempenho:

•

•

I. Tiver sido punida com pena de Advertência, Repreensão ou Suspensão .

11. Faltar mais de 03 (três) vezes sem justificativas, consecutivas ou alternadas, em ca-
da período de avaliação.

III. Gozar de Licença não remunerada por período superior a 30 (trinta) dias em cada
período aquisitivo de licença;

IV. Tiver obtido na última avaliação de desempenho Nota Global de Desempenho _
NGD, inferior a 70 (setenta), no caso da promoção horizontal.

PARÁGRAFO ÚNICO - A proibição à promoção horizontal aplica-se também ao pro-
fessor que permanecer por período maior de 50% (cinqüenta por cento) do tempo estabelecido
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no caput do artigo 10°. em reescalonamento e/ou relocação de função por decisão médica ou em
licença para tratamento de saúde, exceto se decorrente de acidente do trabalho ou doença profis-
sional.

Art. 14 - O professor que estiver prestando serviços fora da Rede Municipal de Ensino,
não terá direito às promoções de que trata o art. 10°, sendo o mesmo cedido sem ônus para a

• Secretaria Municipal de Ensino - SEMEC, de Diamante D'oeste.

•
SEÇÃO IV

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 15 - A qualificação profissional objetiva o aprimoramento permanente do ensino e
a progressão na Carreira, sendo assegurada através de cursos de formação, aperfeiçoamento ou
especialização, em instituições credenciadas, de programas de aperfeiçoamento em serviço e de
outras atividades de atualização profissional.

• Art.16. Quando convocado o professor é obrigado a participar do curso e/ou treinamen-
to dentro de sua carga horária de trabalho.

•
Parágrafo Único - Se o curso e/ou treinamento for fora do horário de trabalho o pro-

fessor poderá compensar a carga horária e/ou receber como horas extras desde que seja autoriza-
da pelo(a) Diretor(a) do SEMEC.

SEÇÃO V

DA JORNADA DE TRABALHO

Art.17. A jornada integral de trabalho do professor atuando na rede municipal de ensi-
• no no Município de Diamante D'oeste será de 20 (vinte) horas semanais, podendo o professor

assumir dois cargos de professor de conformidade com o art. 37 - XVI da Constituição Federal.

~ 10 - A jornada de trabalho do professor em função docente inclui uma parte de horas
aulas e uma parte de horas atividades, destinadas, de acordo com a proposta pedagógica da esco-
la, a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola,
as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de
acordo com o planejamento da escola.

•
~ 20 - A jornada de trabalho é de 20 (vinte) horas semanais para o professor em função

docente, inclui 16 (dezesseis) horas aulas e 04 (quatro) horas atividades, as quais serão cumpri-
das na unidade escolar .
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Art. 18. o titular de cargo de professor esteja em jornada parcial de 20 (vinte) horas
semanais e que não esteja em acúmulo de cargo, emprego ou função pública, poderá ser convo-
cado para prestar serviço:

I - em período extraordinário (Contra Turno) - C.T. - de no máximo de vinte horas se-
manais, para substituição temporária de professores em função docente elou direção escolar, em
impedimentos legais dos titulares, e nos casos de designação para o exercício de outras funções
de magistério.

11- em período extraordinário (C.T.) para a função de direção escolar quando o profes-
sor for indicado só possuir vínculo empregatício de 20 (vinte) semanais e/ou coordenação e a
função exigir 40 (quarenta) horas semanais.

111 - o professor que assumir o período extraordinário em conformidade com o inciso
anterior, terá como de vencimento base, o piso inicial da carreira de sua formação que estiver
recebendo no padrão estável, na referência A - de conformidade com a tabela Salarial Anexo III,
sendo garantida a função gratificada devida quando for o caso, de conformidade com esta Lei.

IV - A escolha de professores para assumir o período extraordinário, em função docen-
te, dar-se-á através de avaliação classificatória dos interessados, tomando por base o resultado
obtido entre a soma de títulos e tempo de serviço prestado no município;

V - Na definição do inciso IV, será considerado 0,5 (meio) ponto por ano de serviço
sem interrupção no Município de Diamante D'oeste e para a formação os seguintes valores: ma-
gistério 01 (um) ponto; licenciatura curta e/ou normal superior 02 (dois) pontos; licenciatura
plena 03 (três) pontos; especialização lato sensu 04 (quatro) pontos e especialização stricto sensu
05 (cinco) pontos .

~ 1" - Na convocação de que trata o caput deste artigo, deverá ser assegurada a propor-
ção entre as horas aulas e horas atividades quando para o exercício de docência.

S 2° - A interrupção da convocação e a suspensão da concessão do incentivo de que tra-
ta o caput do artigo ocorrerão:

•

a)
b)
c)

do incentivo .

a pedido do interessado;
quando cessada a razão determinante da convocação ou da concessão;
quando descumpridas as condições estabelecidas para a convocação ou concessão
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•

~ 3°. o prazo máximo que professor poderá assumir período extraordinário, será de 02
(dois) anos consecutivos, ficando o mesmo proibido por igual período em assumir este tipo de
padrão, em caso de não houver professores interessados na rede não se aplica esta alínea.

~ 4°. Terminado o período mencionado no inciso anterior o professor poderá assumir
novamente o período suplementar por igual período .

Art. 19. O professor que assumir período extraordinário de contra turno, tem direito ao
pagamento do 13°. Salário e Férias proporcionais aos meses trabalhados, sendo efetuado o pa-
gamento junto com a remuneração do mês de dezembro de cada ano .

SEÇÃO VI
DA HORA ATIVIDADE

Art. 20 - Ao professor, é assegurado o direito da hora-atividade na proporção de 20%
(vinte por cento) do total dajomada efetivamente trabalhada na semana anterior, com o aluno .

~ 1°. No cômputo da hora-atividade inclui-se;

I - estudos individuais e grupos de estudo;

11 - preparação e avaliação do trabalho pedagógico;

111 - colaboração com a administração escolar;

IV - reuniões pedagógicas;

V - articulação com a comunidade;

VI - seminários e cursos de aperfeiçoamento profissional.

~ 2°. As atividades identificadas no parágrafo primeiro devem ser cumpridas de acordo
com o planejamento pedagógico da escola da seguinte forma:

I - Incisos I, lI, III e IV, Serão cumpridas na unidade escolar;

11 - Inci&os V e VI - poderão ser cumpridas fora da unidade escolar, desde que obser-
vado o planejamento da escola.

~ 3°. Entende-se como colaboração com a administração da escola; a substituição even-
tual, de professores, atendimento aos pais, e outras atividades da escola que exijam a participa-
ção de professores.

SEÇÃO VII
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DA REMUNERAÇÃO E DOVENCIMENTO

SUBSEÇÃO I

Art. 21. A remuneração do professor corresponde ao vencimento relativo ao nível de
habilitação em que se encontre de acordo com o Anexo III - Tabela de Salários, parte integrante
desta Lei acrescida das vantagens pecuniárias a que fIzer jus .

•
•

•
•

•

PARÁGRAFO ÚNICO - Considera-se vencimento base da Carreira o fixado para o
nível inicial e no nível mínimo de habilitação, de conformidade com o Anexo III - Tabela de
Salários - Níveis I, 11,III e IV .

SUBSEÇÃO 11

DAS VANTAGENS

Art. 22. Além do vencimento, o professor fará jus às seguintes vantagens:

I - GratifIcações:

a. Pelo ,exercício de direção nas unidades escolares;

b. Pelo exercício de coordenador pedagógico municipal;

c. Pelo exercício de coordenador Municipal no CMEI;

d. Pelo exercício de coordenador pedagógico escolar

e. Pelo exercício de orientação escolar;

f. Pelo exercício, como regente, no primeiro e segundo anos da educação infantil;

g. Pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais

PARÁGRAFO ÚNICO: As gratifIcações não são cumulativas e não incorporam ao sa-
lário, sendo devida durante o período de execução da tarefa.

Art. 23. A gratificação pelo exercício de direção escolar nas unídades escolares corres-
ponderá ao percentual de 30% (trinta por cento) do nível inicial de vencimento de sua formação.

Art. 24. A gratificação pelo exercício de função de coordenador Municipal no CMEI
será de 25% (vinte e cinco por cento) do nível inicial de vencimento de sua formação .
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Art. 25. A gratificação pelo exercício de função coordenação pedagógico Municipal,
será de 25% (vinte e cinco por cento) do nível inicial de vencimento de sua formação.

Art. 26. A gratificação pelo exerCÍcio de função de coordenador pedagógico escolar se-
rá de 20% (vinte por cento) do nível inicial de vencimento de sua formação .

Art. 27. A gratificação pelo exercício, como regente, no primeiro e segundo anos da
educação infantil corresponderá a 10% (dez por cento) do nível inicial de vencimento de sua
formação .

Art. 28. A gratificação pela docência com alunos portadores de necessidade especiais,
que estejam atuando com turmas exclusivas, corresponde a 15% (quinze por cento) do nível ini-
ciai de vencimento de sua formação.

Parágrafo único - Terá direito de perceber a gratificação definida no caput deste arti-
go, o professor regente habilitado em pedagogia com formação específica em educação especial,
e/ou com cursos de estudos adicionais, com carga horária no mínimo de 990 (novecentos e no-
venta) horas de duração e/ou com especialização lato senso na área da educação especial, com
carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Art. 29. O professor que assumir o período suplementar terá como vencimento base o
piso inicial de sua carreira no nível de formação que tiver enquadrado e de acordo com o anexo
m, tabela de salarial do Magistério e mais função gratificada quando for o caso .

SEçÃovm

DAS FÉRIAS

• Art. 30. As férias dos professores lotados no Departamento Municipal de Educação fi-
cam assim definidas:

I. Professores regentes de classe 45 (quarenta e cinco) dias anuais, dos quais 30 (trinta)
dias, no mínimo, consecutivos .

•
11. Professores que estão fora da sala de aula e demais servidores da Secretaria Muni-

cipal de Educação 30 (trinta) dias por ano.

•
Art. 31. Desde que respeitado o mínimo de dias letivos estabelecidos pela LDB, e em

conformidade com o calendário escolar aprovado pelo órgão competente, os demais dias úteis
são considerados recesso escolar, excetuando-se o período estabelecido no Art. 30 .
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SEÇÃO IX

DA CEDÊNCIA ou CESSÃO

•

•

Art. 32. Cedência ou cessão é o ato pelo qual o titular de cargo de professor é posto à
disposição de entidade ou órgão não integrante da rede municipal de ensino .

~ 1°. A C'edência ou cessão será sem ônus para o ensino municipal e será concedida pe-
lo prazo máximo de um ano, renovável anualmente segundo a necessidade e a possibilidade das
partes .

~ 2°. Em casos excepcionais, o Município poderá celebrar convênios com entidades de
caráter educativo, sem fins lucrativos, repassando os valores devidos em espécie, com autoriza-
ção expressa por lei aprovado pela Câmara Municipal.

~ 3°. A cedêncía ou cessão para o exercício de atividades fora da área da Educação, in-
• terrompe as promoções vertical e horizontal, tendo este o direito de reiniciar as mesmas quando

retornar as suas atividades normais na rede municipal de ensino.

CAPÍTULO III

•

•
•

•

SEÇÃO I

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 33. O Sistema de Avaliação de Desempenho é instituído como instrumento da po-
lítica de desenvolvimento de Recursos Humanos, onde serão considerados os seguintes fatores:

A - PROFESSORES REGENTES E AUXILIARES DE CLASSE:

a) Participação na elaboração e execução de projetos na área pedagógica da escola;
b) Gestão de classe com a participação dos alunos mantendo disciplina e responsa-

bilidade;
c) Domínio dos conteúdos aplicados em sala de aula;
d) In~resse e cooperação nas atividades de articulação da escola com a comunida-

de;
e) Relacionamento humano no trabalho;
f) Iniciativa e criatividade nas atividades curriculares que inovam o trabalho do-

cente;
g) Auto desenvolvimento nas disciplinas pedagógicas;
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h) Qualidade do trabalho

B) PROFESSOR EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EIOU
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

• a)

b)

c)• d)

e)
f)

• g)
h)

Coordenação, participação, elaboração e orientação para a execução do Projeto
Político Pedagógico - PPP da Escola.
Gestão pedagógica com a participação do corpo docente na disciplina e respon-
sabilidade;
Domínio e Aplicabilidade da Proposta adotada pela Rede Municipal de Ensino,
bem como do PPP da Unidade Escolar.
Interesse e cooperação nas atividades de articulação da escola com a comunida-
de escolar.
Relacionamento humano no trabalho.
Iniciativa e criatividade nas atividades administrativas e pedagógicas que ino-
vam o trabalho na Unidade Escolar.
Auto desenvolvimento, conhecimento teórico prático.
Qualidade do trabalho

•
•

•

C) PROFESSOR EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR:

a) Participação no redimensionamento do PPP, elaboração de metas, projetos e sua
execução na área AdministrativalPedagógica da unidade escolar.

b) Gestão colegiada envolvendo a comunidade escolar.
c) Domínio e Aplicabilidade da Proposta de Gestão adotada pela Rede Municipal

de Ensino.
d) Interesse e cooperação nas atividades de articulação da escola com a comunida-

de escolar.
e) Relacionamento humano no trabalho
f) Iniciativa e criatividade nas atividades administrativas e pedagógicas que ino-

vam o trabalho na Unidade Escolar.
g) Autodesenvolvimento, conhecimento administrativo 1 pedagógico.
h) Qualidade do trabalho.

Art. 34. Serão consideradas como efeito os seguintes critérios na avaliação de desem-
penho:

I. O período de avaliação de desempenho será de 24 (vinte e quatro) meses e iniciar-se-
á sempre no mês em que o professor houver completado ano de serviço .
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•

•
•

•
•

•

11.o processo de avaliação de desempenho deverá ser concluído até 60 (dias), subse-
qüente ao término do período defInido no inciso anterior.

111. O resultado da avaliação será defInido pela Nota Global de Desempenho - NGD,
calculada em função da média ponderada da pontuação atribuida a cada um dos fatores de avali-
ação, considerada a escala de O (zero) a 100 (cem) .

~ 1". Se houver mudança de função durante o periodo de avaliação, o professor será a-
valiado na função em que o mesmo permanecer por maior tempo.

~ 2°. Compete à equipe administrativa/pedagógica da escola a responsabilidade de ava-
liar os professores sob sua jurisdição, a equipe administrativa/pedagógica da escola será avaliada
por uma comissão composta pelos Coordenadores Pedagógicos Municipais que atuam no SE-
MED, e estes serão avaliados pelo (a) Secretário (a) Municipal da SEMED.

Art. 35. O professor que obtiver NGD inferior a 50 (cinqüenta) será considerado com
insufIciência de desempenho, devendo participar obrigatoriamente do programa de recuperação
de desempenho, que estabelecerá os objetivos e metas para correção do desempenho no período
seguinte.

~ 1°. Será punido com a pena de demissão o professor que apresentar insufIciência de
desempenho por 02 (dois) períodos de avaliação de desempenho consecutivo ou 03 (três) inter-
polados nos últimos 08 (oito) anos avaliados.

~ 2". A realização do Programa de Recuperação de Desempenho de que trata o caput
deste artigo, será realizado a cada dois anos, sob responsabilidade da SEMED e Escola de lota-
ção e/ou CMEI, de acordo com relatório circunstanciado da direção e coordenação da Escola,
constando as defIciências e difIculdades do professor.

~ 3°. Enquanto o professor estiver sob a realização do Programa de Recuperação de De-
sempenho está impedido de transferência de local de lotação.

Art. 36. O Sistema de Avaliação de Desempenho é regulamentado pelo chefe do poder
Executivo Municipal.

SEÇÃO III
DO CONCURSO E ESTÁGIO PROBATÓRIO

SUBSEÇÃO I
DO CONCURSO
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Art. 37. o concurso público para o ingresso na Carreira será realizado na área da edu-
cação infantil e ensino fundamental.

~ 1". Para fazer o concurso o candidato deverá ser formado em nível superior de licen-
ciatura plena e/ou curso normal superior, admitida como formação mínima à obtida em nível
médio, na modalidade normal - Magistério;

~ 2". O ingresso na Carreira dar-se-á no nível inicial, correspondente à habilitação do
candidato aprovado, permanecendo neste Nível e Referência Salarial durante o período do está-
gio probatório, sem direito a ascensão na promoção horizontal e vertical.

~ 3°. O exercício do titular do cargo de professor será vinculado à área de atuação para
a qual tenha prestado concurso público.

~ 4°. O titular de cargo de professor poderá exercer, de forma alternada ou concomitan-
te com a docência, outras funções de magistério, atendidas os seguintes requisitos:

I - formação em pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação específica para o
exercicio de função de suporte pedagógico, garantida, nesta formação a base comum nacional.

11- experiência minima de, três anos de docência na rede pública.

SUBSEÇÃO 11
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 38 - O professor que for nomeado em caráter efetivo fica sujeito ao estágio proba-
tório de 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, durante o qual será avaliado o seu desem-
penho, de acordo com o disposto nos incisos seguintes:

I. A avaliação de desempenho será feita a cada 06 (seis) meses, considerando-se em
cada avaliação os mesmos fatores estabelecidos no art. 33.

11. Será considerado com desempenho insuficiente o professor que obtiver nota inferior
a 50% (cinqüenta por cento) no processo de avaliação de estágio probatório.

111. Será considerado reprovado no estágio probatório o professor que apresentar de-
sempenho insuficiente em duas avaliações.

Art. 39 - 'Concluído o estágio probatório, em caso de aprovação, o professor fará jus às
promoções, observado o disposto nos art. 13, tendo como base a NGD apurada pela média das

• últimas duas avaliações ocorridas no estágio probatório.
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•

•
•

•
•

•

SEÇÃO IV
DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 40 - Fica instituída a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO -
CAD que terá a competência de:

I. Analisar e julgar as avaliações de desempenho que requeiram revisão, em grau único
de recurso, ratificando ou retificando os resultados .

11 - Emitir parecer pela aprovação ou não do servidor no estágio probatório, com funda-
mento nas informações constantes no processo de avaliação de desempenho, em cwnprimento
ao disposto no art. 41 da Constituição Federal.

111. Atuar nos processos de dispensa por insuficiência de desempenho seja durante o
estágio probatório ou após ter adquirido a estabilidade .

PARÁGRAFO ÚNICO: OS membros da CAD poderão avocar os professores avalia-
dos, para ratificar e/ou retificar avaliações, desde que necessário para conclusão e/ou efetivação
de avanços por mérito dos avaliados.

Art. 41 - A Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD será composta de 05 (cin-
co) membros titulares e 05 (cinco) suplentes, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, sendo:

a. Um servidor da Assessoria Jurídica com formação em Direito.
b. Um servidor representante do Departamento de Recursos Hwnanos .
c. Doís professores representantes do Sindicato e/ou representantes da classe.
d. Um professor representante do Departamento Municipal de Educação.

~ 1°. O Presidente será eleito dentre os membros titulares da Comissão .

~ 2°. Será obrigatória à presença de no mínimo 03 (três) dos membros titulares em cada
reunião.

Art. 42. Ficam definidos os seguintes prazos para interposição de recurso junto a Co-
missão de Avaliação de Desempenho - CAD:

I. 05 (cinco) dias úteis para revisão da avaliação por iniciativa do professor, a contar
da ciência do processo.

11. 15 (quinze) dias úteis para revisão da avaliação por iniciativa do Departamento de
Recursos Humanos, a contar da data do recebimento da avaliação .
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•

•
•

•
•

•

Art. 43 - Fica estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento
do processo de avaliação de desempenho, para a apresentação das conclusões finais pela Comis-
são de Avaliação de Desempenho - CAD.

CAPíTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

SEÇÃO I

Art. 44. O professor da Rede Municipal que atuar como professor palestrante em cur-
sos formação continuada, em horário fora do expediente normal de trabalho, perceberá o valor
de 5% (cinco por cento) do seu vencimento do padrão de maior nível por hora/aula, sem direito
a percepção de horas extras, normalizado pela SEMEC.

Art. 45. É vedado o pagamento de ajuda de custo e/ou dificil acesso a título de deslo-
camento ou transporte aos professores que utilizem o transporte escolar municipal.

Parágrafo Único - Os professores que residem em outros Municipios e que tenha vin-
culam empregaticio no Município de Diamante D'Oeste, fica vedado o pagamento da ajuda de
custo determinado no art. 27 desta Lei.

SEÇÃO 11
DA COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA

Art. 46. Fica instituída a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério PÚ-
blico Municipal, com a finalidade de orientar sua implantação e operacionalização .

Parágrafo Único - A Comissão de Gestão será presidida pelo Secretário(a) Municipal
de Educação composto por mais um (a) representante da Secretaria de Administração, um(a)
representante das Finanças e um(a) representante da Secretaria da Educação e, paritariamente,
por professores representantes do Magistério Municipal de Diamante D'oeste.

CAPITULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47. Os professores da rede municipal de Diamante D'Oeste, serão enquadrados
nesta Lei, garantindo os avanços já conquistados pela Lei Municipal N°. 058/99, de acordo com
a tabela de salários, anexo III, sendo assim o enquadramento efetuado em duas etapas:

I. Enquadramento nas Tabelas de Vencimentos;
11. Enquadramento Funcional .
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•

•

•

Art. 48. o enquadramento nas tabelas de vencimentos da nova estrutura de cargos será
feito de acordo com os seguintes critérios:

I. O professor estável será enquadrado na referência salarial correspondente ao tem-
po de efetivo exercício no cargo, a partir da data de admissão, sem interrupção no Município de
Diamante D'Oeste .

11. O enquadramento na tabela de vencimento, referência horízontal será efetivado
aos professores estáveis, respeitando o tempo de serviço e sendo ele 01 (um avanço) na referên-
cia salarial horizontal para cada 02 (dois) anos de serviço .

111. Na hipótese de o vencimento proposto ser inferior ao já percebido pelo professor,
o enquadramento será feito na referência salarial de vencimento superior mais próximo ao rece-
bido. .

IV. Os professores que se encontram em estágio probatório serão enquadrados na re-
ferência salarial inicial do cargo, respeitando o vencimento proposto na nova tabela salarial .

Art. 49. O enquadramento funcional será feito através do processo de Promoção Verti-
cal e Horizontal de conformidade com o estabelecido nos art. 16, 18, condicionado ao preenchi-
mento dos requisitos estabelecidos no Anexo 11desta lei, respeitando o que dispõe o art. 19 desta
Lei.

•
•

•

Art. 50. Fica estipulado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação da
presente lei, para início da Avaliação de Desempenho e, conseqüentemente, 26 (vinte e seis)
meses para o [mal da primeira avaliação de desempenho .

Art. 51 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário e em. especial o seguinte: Lei N°. 58/99 - Plano de Cargos Carreira do Magistério e
Lei N°. 028/2002 - Complemento da Lei N°. 58/99 .

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,
AOS VINTE E OITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE.

INÊS GOMES
PREFEITA MUNICIPAL
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ANEXO I
DESCRIÇÃO DE CARGOS
LEI N°. 45/2011:
CÓDIGO - PROFESSOR
HABILITAÇÃO MÍNIMA: Magistério - 2°. Grau ou Curso Normal Superior e/ou curso equivalentes.

ÁREA DE ATUAÇÃO: Ensino Fundamental- 1°ao 5°ano e na educação Infantil

NÍVEL DE FORMAÇÃO: Prof - MA, Prof - LP e Prof - PG.
PROVIMENTO DO CARGO:
a) Ingresso por concurso público de provas e títulos, realizado por área de atuação, sendo a
área correspondente à educação infantil e/ou ensino fundamental.
b) Formação em magistério e/ou cursos superior de graduação, licenciatura plena com
habilitação específica, ou em curso normal superior, admitida como formação mínima à obtida
em nível médio, lla modalidade normal, para a docência na educação infantil e/ou nas séries
iniciais do ensino fundamental. Formação em curso superior de graduação, de licenciatura ou de
outra graduação correspondentes a áreas de conhecimentos específicos do currículo, com
complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente, para a docência nas séries finais
do ensino fundamental.
c) Formação em curso superior de graduação plena em pedagogia ou outra licenciatura com
pós-graduação específica e experiência mínima de dois anos na docência, de funções de suporte
pedagógica direto à docência.

FUNÇÃO DE DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL:

a) Docência na educação básica, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:
b) Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com os pressupostos

epistemológicas da disciplina ou área de estudo em que atua
c) Pesquisar e propor práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica adequada às

características da clientela majoritária da escola publica.
d) Participar das atividades de atualização e aperfeiçoamento visando aprofundar

conhecimentos pertinentes a educação.
e) Participar com o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais de reuniões do

conselho de classe, reuniões pedagógicas, administrativas, festivas e outras atividades da
escola que exijam decisões coletivas.

f) Manter-se informado das diretrizes e determinações da escola e dos órgãos superiores.
g) Participar da elaboração do projeto pedagógico da escola.
h) Divulgar as experiências educacionais realizadas
i) Indicar material didático e bibliográfico a serem utilizados nas atividades escolares .
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j) p;;rticipar de reuniões ordinárias e extraordinárias quando convocados
k) Cumprir e fazer cumprir o horário e o calendário escolar.
I) Avaliar o trabalho do aluno, de acordo com o proposto no regimento escolares e diretrizes

pedagógicas. .
m) Planejar e executar as propostas de recuperação, segundo as diretrizes pedagógicas e o

regimento escolar.
n) Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade.
o) Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da

escola e ao processo de ensino-aprendizagem.
p) Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
q) Zelar pela aprendizagem dos alunos;
r) Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
s) Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao

desenvolvimento profissional;

•

•
•

•

FUNÇÃO DE SUPORTE PEDAGÓGICO DIRETO ÁS ATIVIDADES DOCENTES:

Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltada para
planejamento, administração, supervisão, orientação e inspeção escolar, incluindo, entre outras
as seguintes atribuições:
a) Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista o
atendimento de seus objetivos pedagógicos.
b) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas.
c) Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola;
d) Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente.
e) Prover meios de recuperação dos alunos com menor rendimento;
f) Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da
sociedade com a escola;
g) Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como
sobre a proposta pedagógica da escola;
h) Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e
desenvolvimentoprofissional.
i) Elaborar estudos, levantamentos quantitativos e qualitativos indisponíveis ao
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino ou de escola.
j) Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola em relação a aspectos pedagógicos,
administrativos financeiros, de pessoal e de recursos materiais;
k) Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino.
I) Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os
docentes e as famílias;
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ANEXO - 11- LEI MUNICIPAL N°. 4512011.
ESTRUTURA DE CARGOS:

•
•

•

•
•

•

CARGO: PROFESSOR: 75 PADRÓESNAGAS •

NIVEL DE CARGA REFERÊNCIA REQUISITOSDO CARGO
FORMA- HORÁ- SALARIAL INI-

çÃO RIA CIAL
Professor com formação Magistério, nivel de Ensi-

I 20 horas A no Médio, na modalidade normal;
Professor com formação em Normal Superior e/ou

II 20 horas A Licenciatura Plena na área da educação; na área da
educação;
Professor com formação em Licenciatura Plena,

III 20 horas A mais especialização Lato Senso, (Pós) com carga
horária não inferior há 360 horas, na área da edu-
cação.
Professor com licenciatura plena mais especializa-

IV 20 horas A ção stricto sensu - Mestrado na área da Educação,
nos termos da legislação vigente .

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,
AOS VINTE E OITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE .

INÊS GOMES
PREFEITA MUNICIPAL
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ANEXO - III - LEI MUNICIPAL N°. 45/2011.

TABELA DE SALARIAL DO MAGISTÉRIO

•

•

•

•

•

FORMAÇÃO PISO 01 02 03 04 05 06 07 08 09
I - MAGISTERIO. 620.00 632,40 645.05 657.95 671.11 684.53 698.22 712.18 726.43 740.96
11- L1C. PLENA. 744.00 758.88 774.06 789.54 805.33 821.43 837.86 854.62 871.71 889.15
111- PÓS. LATO 818,40 834.77 851,46 868,49 885.86 903.58 921.65 940.08 958.88 978.06
IV - POS • STRIC-
TO 941.16 959.98 979.18 998.76 1018.74 1039.11 1059.90 1081.09 1102,72 1124,77

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
755.77 770.89 786.31 802.03 818.07 834,44 851.12 868.15 885.51 903.22 921.28
906.93 925.07 943.57 962,44 981.69 1001.32 1021.35 1041.78 1062.61 1083.86 1105.54
997.62 1017.57 1037.93 1058.68 1079.86 1101,46 1123,48 1145.95 1168.87 1192.25 1216.10
1147.27 1170.21 1193.62 1217,49 1241.84 1266.67 1292.01 1317.85 1344.20 1371.09 1398.51

GABINETE DA PREFE
AOS VINTE E OITO DIAS DO

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 597 - FONE/FAX: (Oxx45) 2721141 - CEP: 85.896-000 - DIAMANTE D'OESTE
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