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]ardinópolis, 11 de Outubro de 2017. 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores, 

Temos a honra de encaminhar a essa Edilidade, a Projeto de Lei 

Compjementar, que: "DISPOE SOBRE ALTERAçOES NA tEl COMPLEMENTAR NO 

02, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2004, QUE DISPÔE SOBRE 0 PLANO DE CARREIRA 
00 MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS F DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS'. 

- lntroducao 

0 cenário nacional tern nos apresentado urna crise financeira proclarnada pela 

midia e governo federal corno proveniente da ineficiOncia e ineticâcia da máquina administrativa. 

A nossa atuai Carla Magna, consoante caput de seu artigo 37, corn nova redação 
dada pela Ernenda Constitucional n° 19/1998, estabelece Os princIpios da legalidade, irnpessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência como sendo norteadores da Adrninistraçao PUblica. 

Sendo assim, quaisquer qua sejarn os atos ernanados do Poder Póblico, devern 

eles estar respaldados em tais principios, em observância aos preceitos constitucionais vigentes, ern 

especial ao Estado Dernocrático de Direito, qua tern corno fundamentos a soberania, a cidadania, a 
dignidade da pessoa hurnana, os valores sociais do trabalbo e da livre iniciativa e o pluralismo politico. 

E nosso entendimento que a Administraçäo PUblica brasileira necessita de sérias 
modificaçOes para o alcance da qualidade nos serviços que presta a sociedade, a cornegar pela rnudança 
de cultura de grande parte de seus gestores que ainda hoje carninham a passos lentos na análise, 

acompanharnento e controle dos atos de gestâo, relegando o interesse da coletividade e negligenciando o 
zelo pelo patrirnOnio pUblico, provocando, desta forma, serbs desequilibdos nas flnanças pUblicas ao gerar 
mais gastos do que Os recursos Ihes perrnitern. 

Neste sentido, 0 presente trabaiho traz a tona urn terna que ainda está por 

demandar grandes reflexOes nos rneios sociais e juridicos, a Reforma do Estatuto do Magisterio e a 
instituição de carreiras aos Profissionais da Educagão, enfatizando a anâlise do novo servidor ptthlico 

alrnejado pela reforma gerencial proposta, bern corno o principio da eflciência clararnente exigido na nova 
ordem constitucional, consubstanciada pela Ernenda Constitucional no 19/1 998, alérn dos efeitos desejados 

corn a qualiflcaçao do servico pUblico e pela legislagâo qua instituiu o FUNDEF, devidarnente transformado 
ern FUNDEB. 

!nicialrnente, ressaltamos que o interesse pUblico é fundamental e tern profundidade 
ética, da rnesrna forma qua 0 servigo pUblico e essencial e tern conotacOes rnorais. Segundo Koharna, a 
Adrninistraçâo Piiblica executa 0 Serviço Püblico porque considera indispensável a sociedade a sue 
existéncia e funcionarnento, depreendendo-se dal ci principio da obrigatoriedade do desernpenho da 

atividade pOblica, ern que a Adrninistraçao PUblica se sujeitasse ao dever de continuidade da prestaçao dos 

serviços püblicos. Fica claro, portanto, o sentido de sobrevivéncia e consequenternente a necessidade de 
qualificar cada vez rnais sua atuação, seus serviços, de forma a atender a sociedade qualitativamente e 
justiticar ci sentido de sua existéncia. 

Contudo, corno jà dissernos, reconhecemos o fato de que carece aos 
administradores püblicos e respectivos adrninistrados, todos estes a servigo da sociedade, a consciéncia do 
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zelo do interesse e patrirnOnio pQblicos, para que juntos trabaihem na busca de urn denominador cornum: 
uma sociedade atendida corn serviços de qualidade ern contrapartida aos impostos que paga. 

A imprensa nacional nao se cansa de evidenciar escândalos na Adrninistraçao 
PUblica, corn desvios de verbas püblicas. E como bern nos lembra Reis: 

"0 noticiário da imprensa se farta revelando a mau comportarnento de agentes pUblicos, administrativos e 
politicos, que utilizarn Os bans pub licos corno se fossern suas propriedades." 

Sabernos tarnbém que hoje é consenso universal que a QUALIDADE necessita 
estar ern todos os aspectos da vida hurnana, seja pessoal ou profissional, pals significa fazer, tar e ser. 
Sendo assirn, concordarnos corn a Presidente Fernando Henrique Cardoso quando nos coloca: 

"E preciso reorganizer as estruturas da adrninistraçao corn Onfase na qualidade a na produtividade do 
servico pablico; na verdadeira proflssionalizaçäo do servidor, qua passaria a perceber salArios rnais justos 
para todas as fun çoes." 

Portanto, deve ser prioridade deste trabalho, näo a contribuiçao para urna cdse 
social existente, rnas, antes de tudo, a qualidade dos serviços pUblicos, incluindo a qualificacão dos 
servidores, e nâo sua dernissâo ou exoneracão, a näo ser nos casos ern que se cornprove burla aos 
preceitos constitucionais vigentes, seja através de contrataçOes ilegais, atos ilegais, dentre outros. 

PorOm, longe estava tal ideia quando se iniciaram tais trabalhos, pois devernos 
respeitar não so a figura democrática e austera do Exrno. Sr. Prefeito Municipal, rnas também, na figura da 
Sra. Marislei Hernandes Resende, Secretéria Municipal de Educação, Equipe TOcnica e a Cornissão 
Permanente de Acompanharnento dos Trabalbos e consecuçao das Metas do Piano Municipal de 
Educaçao. Este trabalho conteve apenas estudos tOcnicos, respeito ao docente, ao discente e as novas 
ideias que visassem instituir regras claras, conceitos abrangentes e acirna tudo a reconhecirnento de urna 
classe de valor impar. 

Desta forma, passarernos a elucidar Os trabalhos realizados: 

II - Da Metodolopia 

A metodologia utilizada para a ensejo de tais trabalhos 0 a de conhecimento da 
situaçâo, anélise e propositura de novos conceitos. 

Foram traçadas etapas a serem cumpridas, a saber: 

- V ETAPA - levantarnento da legislacao vigente e anãlise; 

- 2a ETAPA - levantarnento das necessidades e anseios, tanto da Adrninistraço Municipal corno da 
SEMED, coma fonte de orientaçâo ao desenvolvimento de proposituras; 

- 33 ETAPA .- levantamento das necessidades e anseios, por parte dos Diretores a Coordenadores 
PedagOgicos, coma fonte de orientacão ao desenvolvimento de proposituras; 

- 4a ETAPA - levantamento das necessidades e anseios, par parte dos docentes, devidamente 
representados, através de membros de urna comissão especial; 

- 53  ETAPA - Apresentaçâo de urna propositura; 

- ea ETAPA - Disponibilizaçao de tempo para leitura a anélise; 

7a ETAPA - Recebimento, anélise e resposta de indagaçOes, pronunciarnentos, dOvidas, etc.; 

- 3a ETAPA - Apresentacâo Final dos trabalhos e recebirnento de ernendas; 

- ga ETAPA - AlteraçOes advindas de ernendas e fechamento do texto legal; 

- 101  ETAPA - Encaminharnento ao legislativo municipal, para conhecirnento, análise e votaçâo; 
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III - Das Definicöes 

No intuito de atualizar a legislaçäo atendendo as necessidades de gestão pOblica, 
bern coma as atualizaçOes do magislerio pUblico municipal. 

IV - Das Horas de Trabaiho 

Urn dos pontos primordiais deste trabalho e a transformacâo das horas relOgio em 
aulas de 50 (cinquenta) minutos. 

V - Do HTP - Coletivo e do HTP - livre 

Neste trabalho procuramos dar urna conotação de maior valor a tais horários, 
entendendo qua sua execução e uma forma de atualizaçâo do docente, pois neste momento, sâo 
levantados e discutidos assuntos de interesse geral e coletivo, bern coma definidos pontos conforme 0 
entendimento da SEMED 

Outro ponto a ser mencionado nesse tOpico é que os HTPCs nâo cumpridos näo 
serão pagos e ainda a possibilidade de o docente declinar de sua realizacäo antes mesmo de sua 
obrigatoriedade de realizaçäo. 

Jà corn relação ao HTP Livre, o docente, além da jomada cumprida em sale e do 
HTP cumprido na Unidade Escolar, realiza Os trabalhos de preparação de aula e provas, de preenchirnento 
de cadernetas, semanérios e outros afazeres. 

Desta forma, esta instituiçào traz ao rnagistério pUblico municipal, qualidade e 
valorização, principalmente daquele docente que participa e valoriza tais horârios. 

VI - Da Carga Suplementar 

Neste tOpico tratamos de dar uma vinculação entre ocorréncia e fundamento, ou 
seja, que para ocorrer a suplementacäo das horas, deve ocorrer urn fundamento legal que è a existéncia 
destes horários, mas acima de tudo, disponibilidade por parte do docente. 

Assim essa nova definico deve dar nov05 rumos a forma de atribuicäo dessas 
aulas, bern como, o limite para tal dobra que é disposto pela CLT no artigo 318 recenternente alterado pela 
Lei n° 13415/2017. 

VII - Da Carreira 

Por tratar-se de empregos isolados, as carreiras definidas para 0 magistério pUblico 
municipal, deviam satisfazer preceitos técnicos e acima de tudo claros. 

Corn isso, buscamos definirtais formas de progressâo funcional am duas etapas, a 
saber: 

- promogão 
- progressäo 

A promoçâo e o reconhecirnento e, através deste, a crescirnento e a valorizaçâo do 
docente, levando-se em consideraçâo a experiOncia profissional, desenvolvida através dos anos de efetivo 
exercicio. 

A progressâo jé é a valorizacäo do docente, levando-se ern consideracâo a 
formacâo, a especializaçâo, através de cursos de extensão, de formação, de especialização, mestrados e 
doutoramentos. 

Sobretudo cabe aos gestores pUblicos, sejarn de direção, de coordenaçâo, de 
planejamento, de finangas, de assessoria e tambérn aos prOprios profissionais de educagäo, jamais 
deixarem de observar o momento econOmico e as finanças municipais a fim de valorizar Os profissionais do 
magistério, através de processos de evolucäo na carreira. 



rrftitura lBunitipai lit aiarbineputiø 
ESTADO DE SAO PAULO 

TERRA DA MANGA 
VIII - Da Vacância de carpos e emprepos 

Deparamo-nos corn urna caracteristica impar, que chocaria corn a nova visão a ser 

instituida, corn relacão ao processo pedagOgico. 

Assim sendo, 0 servidor que já é detentor de cargolernprego näo pode sofrer 

quaisquer penalidades que afrontern a nossa CF, tarnpouco critérios e determinaçôes trabaihistas vigentes. 

Desta forma, a vacância existe para dirimir tais fatos ao longo do tempo de vida 

funcional do servidor all incluldo, sem prejudic6-lo de rnaneira alguma. 

IX - Da Escoiha dos Especialistas ern Educacao 

A nova visão do sistema educacional, altera a nomenclatura dos cargos ern 
comissão e ainda, daqueles que em Funcão de Confianca ou que efetivarnente venharn a integrar 0 quadro 

do magistério pUbtico municipal. 

Para a nova composição observar-se-á apenas: 

V Professores 
/ Especialistas ern Educaçao 

/ Diretores de Departamento 

Assirn sendo, a Iegislação vigente nos leva e obriga para a escolha dos 

Especialistas em Educação, uma observacao dernocrática, ponto ease que fol exaustivarnente discutido e 

devidamente findado. 

Observarnos porérn, qua para 0 primeiro mandato, para que haja tempo habit e a 

devida assimilacão por parte de todos Os profissionais do magistérlo, o processo de escolha ocorrerá 
durante o ano de 2018, sendo as norneaçOes deterrninadas para janeiro de 2019, assim como a extinção 

dos cargos de provimento em cornissão de Diretor de Ensino e Vice Diretor de Ensino. 

X - Da Gratificacão de Produtividade 

Um trabaiho de planejamento pedagOgico necessita além do corpo técnico do 

principal envolvido, 0 professor. Sem esse, de nada vale o planelamento,  assirn sendo, a instituição de 

gratificacão vem buscar rnaior envolvimento e comprometirnento do docente. 

Tal gratiflcação trés conceitos discutidos corn a Comissão Perrnanente e corn Os 

atuais Diretores de Unidade Escolar, perfeitamente visualizéveis e determinéveis. 

XI - Das férias e do recesso escolar 

São instituidos através do Calendérlo Escolar, cumprindo-se a Iegislacão vigente 

pam tal. 

XII - Das faltas abonadas 

Neste item a mudança ocorre corn a liberdade de atuacão da chefia imediata e o fim 

do protocobo antecipado. 

XIII - IDa Readaptacäo 

Neste item procurarnos instituir regras mais claras para tab processo, visando seguir 
regras claras e devidamente centradas no Orgäo que oficlatrnente trata de tat situação funcional, 0 INSS. 

Além disso, trouxemos mudancas de cunho adrninistrativo no que tange as formas 

de conduçäo e os processos a serem devidamente instituldos para a consecução de tais objetivos. 

XIV - Da Atribuicäo de Aulas e/ou Classes 
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Tada Lei serve coma jnstituidora de algo, já as Decretas e as Resolucöes valem 
para regulamentar as instituiçães ara criadas. 

Desta farina, nâa devern Os prafissionais da educacao ficarem preacupados pais a 
Iegislaçaa traz em seu baja, exatamente a regra corno ela e hale, agora pars qua acarra, vale a Ato 
Administrativajá instituida. 

Vale ressaltar que neste capitulo tratamas ainda da substituicão, da remacâa e da 
readaptaçâo, que juntarnente corn a farina de se atribuir as aulas e/ou classes, serâo devidarnente 
regulamentadas. 

XV - Da Despesa corn Pessoal 

A LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal nos manda para urn trabalha desta 
magnitude, juntarnente cam a projeta de lei, encaminhar a irnpacto financeiro gerado para a perioda, bern 
carna, para as dais prOximas anas. 

Desta forma, em canjunto cam a Departamenta de RH, corn a Departarnenta de 
Planejamenta e a SEMED determinamas que: 

- que tenda em vista o crescimenta vegetativa em virtude de adicionais e autras vantagens 
pecuniárias padernos afirmar que Os gastos cam pessaal no municipia aumentarâa a ardem 5% (cinca par 
cento) para cada urn dos prOximas periodas; 

- que haverã ainda a dispanibilizacâa de 1% (urn par cento) dos fundas oriundos do 
FUNDEB pam a instituicão da Gratificaçäa de Pradutividade, a que sugere a aurnenta de 1% (urn por centa) 
para cada urn dos prOximas periadas; 

- que cam a passibilidade de suplernentaçao da jarnada de trabaiha do professor, paderá 
haver urn decréscima gradativo da folha de pagamentos; 

- que corn tal passibilidade rnencianada acima a foiha deverá safrer urn decrescirna de 
apraximadarnente 15% (quinze par cento), que resultará na diminuicãa do indice de despesa cam pessaal. 

Sendo so o que nos cabia considerar a respeito do assunto, 
encaminhamos o referido Anteprojeto de Lei Complementar para a conhecimento, análises, 
consideracöes e vataçäo, pelos Nobres Edis desta Egrégia Casa de Leis, dentro dos termos 
regimentals e sua consequente aprovacäo. 

Apraveitamos a oportunidade para renovar a Vossa. Excelência e demais 
nobres Vereadores, Os nossos mais sincerospc!pestos\de  estima, consideracão e apreço. 

1 

Dr,40A0 CjRtY MARCONI 

/ Prffiftti, Municipal 

A Sua Excelência 0 Senhor 
JOSÉ EIJR±PEDES FERREIRA 
Presidente da Càmara Municipal 
NESTA 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 03/2017 

•=De 11 de Outubro de 2017= 

"DISPOE SOBRE ALTERAçOES NA LEI 
COMPLEMENTAR N° 02, DE 04 DE NOVEMBRO 
DE 2004, QUE DISPOE SaBRE o PLANO DE 
CARREIRA DO MAGISTERIO PUBLICO 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E DA OUTRAS 

nan' IIDEMrIAC,,............................................ I I" V. 	•'n7 ............................................ 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SÃO 
PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z 	S A B E R: que a Camara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou o Projeto do Lei 
Complementar n.° 03/2017, do autoria deste Executivo, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 
Complementar: 

CAPiTULO I 
DAS DISPOSIçOES PRELIMINARES 

Art. 1 1. 0 artigo 30  da Lei Complementar n° 02, do 04 de novembro do 2004, passa 
a vigorar corn a seguinte redação: 

"Art. 30•  Para os fins de denominaçào a nornenclatura, considera-se: 
I - Rede Municipal de Ensino: o conjunto de instituiçoes a órgâos qua realiza 

atividades de educação sob a coordenaçäo da Secretaria Municipal do Educacâo: 
II - Unidade de Ensino: todas as Unidades Escolares que cornpôem a Rede 

Municipal de Ensino; 
Ill - Unidade Escolar: a instituição fisica individualizada qua compôe a Unidade de 

Ensino Municipal; 
IV - Maqisterio Püblico Municipal: o conjunto de profissionais da educaçâo, 

titulares do emprego de Professor, Especialistas em Educaçâo e Diretor do Departamento, do 
ensino pUblico municipal; 

V - Profissional da EducacAo: o titular de cargo/emprego do Carreira de Professor e de 
Especialista em Educaçao: 

a- Professor a titular do cargo/emprego da Carreira do Magisterio Püblico 
Municipal, corn funçäes de docencia; 

b- Especialista em Educaçao: o titular de cargo/emprego da Carreira do 
Magisterio PUblico Municipal, corn funçöes de suporte pedagOgico direto a docéncia, no quo tange 
A Gestâo Educacional e Administrativa e a Coordenaçâo Educacional e Pedagógica; 

c- Diretor de Departamento: o titular de cargo/emprego da Carreira do Magistério 
Ptiblico Municipal, corn funçoes de direçâo do ensino infantil e fundamental; 

VI - Do profissional em disponibilidade: o titular de cargo/ernprego da Carreira 
do Magisterio Püblico Municipal com funçOes de docencia que, mesrno na condiçao do titular, não 
consegue formaçào de classe e/ou aula, por motivos de alteraçâo curricular ou diminuiçâo do 
nUmero de classes e/ou a fusão, incorporaçao, agruparnento, rnunicipalizaçâo ou extinçâo da 
unidade de ensino. 

VII- FuncOes do Maciistério: as atividades de docéncia e as de suporte 
pedagôgico, relacionados diretarnente a docéncia; 

VIII- Emljre2o de Provimento em Comissao: o emprego ocupado por pessoa que 
exerce atribuiçoes definidas em Lei, na Secretaria Municipal de Educacao, em caráter precário e 
transitório, de livre nomeação e exoneraçAo polo Prefeito Municipal; 
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IX- Funçao de Confiança do Magistério: o conjunto de atribuicôes que excedem as 
atividades normais dos Empregos de Professor em que este exerça atribuicAo de Especialista em 
Educaçao, definidas nesta Lei, sendo o emprego ocupado por servidores efetivos elou estãveis que 
possuam as habilitaçOes necessárias, cuja designaçao será feita por ato do Prefeito Municipal; 

X - Padrao: o simbolo indicativo do Valor Hora-Aula devido ao Professor e ao 
Especialista em Educaçao em decorréncia do seu exercicio, constituldo de NIvel e Faixa; 

XI— Salario Hora-aula: a retribuição monetaria, correspondente ao padrao, fixada ern 
Lei, paga mensalmente ao Professor on ao Especialista cm Educação pelo efetivo exercIcio de Emprego 
Pñblico, vinculado ao regime celetista, pelo total de horas-aula efetivamente atribuldas; 

XII — Vencimento Hora-aula: a retribuição monetária correspondente ao padrão, 
fixada em Lei, page mensalmente ao Professor ou ao Especialista em Educação pelo efetivo 
exercicio de Cargo PUblico, vinculado ao regime estatutário, pelo total de horas-aula efetivamente 
atribuidas; 

XIII - Remuneracao: o valor do Salário Hora- aula ou Vencimento Hora- aula 
correspondente aos 2/3 (dois terços) corn alunos, acrescido de 1/3 (urn terço) de horas 
pedagOgicas ou atividade e das vantagens pessoais ou funcionais, incorporadas ou näo, 
percebido pelo servidor, obedecido em quaiquer caso ao disposto no artigo 37, Xl, da Constituiçao 
Federal: 

XIV - Classe de Docéncia: e o desdobramento da carreira destinado a evolução 
do Professor, conforme a sua experiência profissional. E a representação da evolução horizontal 
na carreira, representando também a ordem dos salários dentro da Tabela do Salarios; 

XV — Nivel de Docéncia: e o desdobrarnento da carreira destinado a evolução do 
Professor, conforme o seu mérito e aproveitamento. E a representaçâo da evoluçào vertical na 
carreira, representando também a ordem dos salários dentro da Tabela de Salários; 

XVI - Carreira: a organizaçâo sistemática das atribuiçoes e especialização académica do 
Professor, dispostas ern ordem ascendente, corn possibilidade de promoção de postos inferiores para 
postos superiores de forma escalonada, em obediéncia a critérios de experiôncia profissional, rnérito e 
aproveitamento; 

XVII - Posto: a posiçAo do Professor ou Especialista em Educaçao na estrutura de sin 
carreira; 

XVIII - Emprego Efetivo do Magisterio: o emprego ocupado pelo Professor ou 
Especialista em Educaçao, com acesso a carreira por coneurso püblico de provas e tItulos, vinculado ao 
regime celetista; 

XIX - Cargo Efetivo do Magistério: o cargo ocupado pelo Professor ou Especialista 
em Educação, com acesso a carreira por concurso pñblico de provas e titulos, vinculado ao regime 
estatutário." 

Art. 2°. 0 artigo 60  da Lei Cornplementar no 02, de 04 de novembro de 200,4 passa 
a vigorar corn a seguinte redaçäo: 

Art. 61. Os Empregos do Magistério Páblico Municipal são os constantes abaixo, 
sendo que sues nomenclaturas, vagas e descriçoes são as constantes dos Anexos II, Ill e VI: 

— Professor de Educaçao Básica I: 
a) destinado a docéncia na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e E.J.A. 

(Ciclo 0; 
II - Professor de Educaçao Básica II - Educacão Especial (AEE — Atendimento 

Educacional Especializado — e EEE - Educação Especial Exclusiva) 
a) destinado a docencia de alunos corn necessidades educacionais especiais na 

educação infantil, no ensino fundamental e EJA (Ciclo I e II) 
III — Professor de Educaçao Básica II 
a) destinado a docencia no ensino fundamental e E.J.A. (Ciclo II); 
IV — Diretor de Departamento: 
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a) Educação Infantil - destinado a apoiar a Secretaria Municipal da Educaçäo nas 
funçoes de estruturaçâo da Educaçâo Infantil; 

b) Ensino Fundamental - destinado a apolar a Secretaria Municipal da Educaçâo 
nas funçöes de estruturação do Ensino Fundamental; 

V - Especialista em Educaçao: 
a) Supervisão de Ensino - destinado a supervisâo da Educaçao Infantil e do 

Ensino Fundamental; 
b) Coordenaçao Municipal de Ensino - destinado as atividades de 

assessoramento técnico-pedagógico direto a docéncia na Educaçâo Bésica, voltados para 
planejamento, execução, acompanhamento, controle e avaliação das atividades curriculares no 
âmbito escolar; 

c) Gestao Educacional e Administrativa - destinado a gestão de unidades 
escolares na Educação Infantil e no Ensino Fundamental am todas as suas composiçaes; 

d) Coordenaçao Educacional e Pedagogica - destinado a apoiar a gestâo de 
unidade escolares na Educaçâo Infantil e no Ensino Fundamental naquilo qua for de competencia 
pedagOgica; 

Parágrafo Unico - Os Vencimentos e os Salários são os constantes do Anexo IV. 

Art. 31. 0 Capitulo IV da Lei Complementar n° 02, de 04 de novembro de 2004, 
passa a vigorar com a seguinte redaçâo: 

CAPITULO IV 
DA COMPOSIcAO DA JORNADA DE TRABALHO 

SEçAO I 
DA JORF'JADA DE TRABALHO EFETIVA 

suBsEcAo I 
DAS HORAS-AULA 

Art. 10. Ficam assim definidas as horas-aula de Trabalho do Magistério PUblico 
Municipal, observada a Tabela objeto do Anexo I da presente Lei Complementar: 

- PEB I Educação Infantil, Ensino Fundamental (Ciclo I) e PEB II com 
Habilitaçao Especial (AEE - Atendimento Educacional Especializado - e EEE - Educação 
Especial Exclusiva) 

Horas-aula: 25,0 (vinte e cinco horas-aula) semanais 
II— PEB I (EJA) 
Horas-aula: 25,0(vinte e cinco horas-aula) semanais 
III - PEB II - Ensino Fundamental (dde II) 
Horas-aula (minima): 18,0(dezoito horas-aula) semanais 
IV - Diretor de Departamento 
a) Direçäo da Educaçâo lnfantil 

-40 horas semanais em regime de dedicaçäo plena; 
b) Direção do Ensino Fundamental e EJA 

-40 horas semanais am regime de dedicaçäo plena; 
V - Especialistas em Educapao: 
a) Supervisão de Ensino 
- 40 horas semanais; 

b) Gestâo Educacional e Administrativa 
- 40 horas semanais; 

c) Coordenação Educacional e PedagOgica 
- 40 horas semanais; 
d) Coordenaçäo Municipal de Ensino 
- 40 horas semanais; 

§ 10. 0 Professor em regéncia de classe e obrigado ao cumprimento do nümero de 
horas-aula, segundo o calendário escolar, observando-se: 
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a) FEB I - Educação Infantil, Ensino Fundamental (Ciclo 0: as horas-aula serâo 

consideradas como de 50 (cinquenta) minutos; 
b) PEB II - Ensino Fundamental (Ciclo ID:  as horas-aula serão consideradas como 

de 50 (cinquenta) minutos pare 0 periodo diurno; 
c) PEB II corn Habilitação em Educaçao Especial (AEE - Atendimento Educacional 

Especializado - e EEE - Educação Especial Exclusiva) - Educaçâo Infantil, Ensino Fundamental 
(Ciclos I e II) e EJA: as horas-aula serâo consideradas como de 50 (cinquenta) minutos; 

d) PER I e PER II - EJA (Ciclo I) e (Ciclo II): as horas-aula serâo consideradas 
como de 45 (quarenta e cinco) minutos para o periodo noturno. 

§ 20 . 0 Professor que deixar a regência de classe pare ocupar uma função de 
confiança de Especialista em Educaçâo receberá, em forma de gratificaçao, conforme disposto 
am lei especifica, visando ao cumprimento das tarefas e responsabilidades, sendo as horas 
trabalhadas a partir da nomeaçâo consideradas como de 60 (sessenta) minutos, recebendo em 
parcela destacada. 

§ 31. 0 professor que deixar a regéncia de classe para exercer cargo de provimento 
em comissão na area da educação receberá a diferença entre os valores que compOem a jornada 
normal de trabalho e o valor designado pare o cargo de provimento em comissäo. Observa-se que 
a jornada e composta pelo valor das horas-aula, acrescidas do HTPC e HTPL, desprezando-se as 
jornadas eventuais e suplementares e as vantagens de ordem pessoal. 

§ 40. Poderá o professor nomeado para exercer funçOes de Especialista em 
Educaçâo optar pelo cumprimento do horário de trabalho correspondente as horas-aula atribuidas 
ao cargo efetivo, mediante anuência da Secretaria de Educação. 

§ 50. Aos Professores do Ensino Fundamental (Ciclo II) que, por qualquer motivo, 
desistirem de aulas atribuidas a ele, no inicio ou no transcorrer do ano letivo, ficará vedado, para o 
prOximo ano letivo, a atribuiçâo do mesmo nümero de horas-aula da desistencia. 

§ 60. Para os efeitos de cálculo dos itens que compöem a remuneraçao dos 
profissionais do magistério, a més sera considerado de 05 (cinco) semanas 

§ 7° Fica autorizada a Secretaria de Educaçâo a utilizar professores pare compor 
grupos de trabalhos tecnicos, especiais ou outros, criados durante 0 processo pedagôgico 
instituido, alterados sempre que necessário. 

suBsEcAo II 
DAS HORAS DE TRABALHO PEDAGOGICO COLETIVO 

Art. 11. Horas de Trabalho PedagOgico Coletivo são aquelas destinadas ao 
trabalho do Magisterio PUblico Municipal, sem alunos, utilizadas para aprimoramento, 
conhecimento e capacitaçäo pedagogica, conforme o Anexo I. 

§ 1 0 . A Secretaria Municipal de Educaçäo poderá convocar Os docentes para 
participar de reuniôes, palestras, cursos, estudos e outras atividades de interesse da Educaçäo 
nos Horários de Trabalho Pedagogico Coletivo, sem prejuizo dos vencimentos. 

§ 20 . 0 professor afastado para exercer funçöes como Especialista em Educaçào 
ou Diretor de Departamento deixará de realizar o HTPC, salvo quando ocupar a função de 
confiança de Especialista em Educaçao na funçâa do magistério de Coordenaçâo Educacional e 
Pedagogica, por tratar-se de atividade intrinseca. 

§ 30. As horas de HTPC nâo cumpridas pelo professor serâo descontadas do total 
mensal a ser pago, podendo o professor declinar do seu cumprimento antecipadamente sem 
prejuizo das vantagens para atribuiçào de classes e/ou aulas, salvo nos casos em que houver a 
atribuiçäo de jornada suplementar nos termos da subseção I da seçâo II deste Capitulo, que 
obrigará o professor ao cumprimento de HTPC da jornada efetiva ou da jornada variável. 

§ 40  - A Secretaria de Educaçâo, par Resoluçào, regulamentará 0 cumprimento do 
HTPC da jornada efetiva e da jornada variável. 

SUBSEAO Ill 
DAS HORAS DE TRABALHO PEDAGOGICO LIVRE 

Art. 12. Horas de Trabalho Pedagógico Livre são aquelas destinadas ao trabalho 
do Magistério Püblico Municipal, sem alunos, utilizadas para preparação, avaliaçào, conferéncia, 
criação e outras atividades não elencadas, mas necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, 
bern coma para acompanhamento e desenvolvimento de festividades, cursos e capacitaçOes 
oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação e outras atividades pedagógicas extraclasse 
dentro ou fora do municIpio, conforme o Anexo I. 
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Parégrafo ónico. Considerando que as Horas de Trabaiho PedagOgico Livre são 
de livre escoiha do docente, elas nao serão computadas pare efeito de acümulo de cargos. 

SEAO II 
DA JORNADA DE TRABALHO VARIAVEL 

suBsEçAo i 
DA CARGA SUPLEMENTAR 

Art. 13. Fica autorizada a carga suplementar do Professor, vinculado ao regime 
trabaihista da Consolidação das Leis do Trabaiho - CLT, de acordo com a area de atuação e em 
regéncia de classe, bern como disciplines as quais possuir formação especifica, ate a limite 
previsto em lei. 

§ 1° Fica autorizado o professor a lecionar em mais de urn periodo, na mesma 
Unidade de Ensino, desde que não ultrapasse a jornada de trabauio semarial estabelecida nos 
termos da legislaçao federal vigente e não esteja em condição funcionai de aposentado ou 
readaptado. 

§ 21  - Para Os efeitos de autorização do disposto no parágrafo anterior, levar-se-á 
em consideração as horas-aula efetivamente cumpridas em sala de aula, desprezadas as horas 
destinadas a refeiçao e as horas cumpridas fora da sale de aula. 

§ 31  - Aos professores vinculados ao regime estatutário, observar-se-á 0 limite de 
64 (sessenta e quatro) horas-aula semanais. 

§ 40 - As horas suplementares deverão ser pages a razão do padrão inicial do 
cargo cujas aulas serão substituidas, desde que 0 profissional do magistério possua a habilitação 
necessária. 

§ 50  - As horas suplementares nao caracterizam jornada de trabalho efetiva, não 
devendo ser base pare cálculo das vantagens de ordem pecuniária. 

SUBSEAO II 
DAS AULAS EVENTUAIS 

Art. 14. Fica autorizada a atribuiçào de Aulas Eventuais aos Professores, de 
acordo com a area de atuação e em regOncia de classe, bem como por disciplinas as quais 
possuir formação espeelfica, visando a substituiçâo em caréter emergencial que não caracterize 
continuidade, obedecendo a classificação individual aferida no processo de atribuição de aulas, 
não superiores a 15 (quinze) dias ininterruptos. 

§ 10 - As aulas eventuais não caracterizam acimulo ou carga suplementar, sendo 
consideradas apenas corno de substituiçâo em casos ernergenciais, não sendo devido 0 

pagamento do HTPC e HTPL. 
§ 20  - As aulas eventuais deverâo ser pagas a razão do padrão inicial do cargo 

cujas aulas serão substituidas, desde que o profissional do magistério possua a habilitaçâo 
necessária. 

§ 30 - As aulas eventuais não caracterizam jornada de trabaiho efetiva, nâo 
devendo ser base para calculo das vantagens de ordem pecuniária. 

Parãgrafo ünico. Ficarn revogados os artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar no 
02, de 04 de novembro de 2004. 

Art. 40. 0 artigo 18 da Lei Complementar n° 02, de 04 de novembro de 2004, passa 
a vigorar corn a seguinte redação: 

Art. 18. Os requisitos pare o provimento de empregos/cargos efetivos são Os 

constantes do Anexo V que integra a presente Lei Cornplementar. 

Art. 51 . Fica criada a Seção IV no CapItulo V da Lei Complementar n° 02, de 04 de 
novernbro de 2004, corn a seguinte redação: 

sEcAolv 
DOS EMPREGOS A SEREM EXTINTOS NA VACANCIA 

Art. 23A. Fica extinto, na vacãncia, o emprego e suas respectivas vagas, 
constantes do Anexo V da presente Lei Cornplementar. 
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Parágrafo ánico. 0 ocupante de vaga do emprego constante do Anexo V 
permanecerá em atividade normal, sern prejuizo dos vencimentos e das demais vantagens, 
observadas as disposiçOes dessa Lei Complementar. 

Art. 61. Fica criada a Seção Ill no CapItulo VII da Lei Complementar n° 02, de 04 de 
novembro de 2004, corn a seguinte redação: 

SEçAO III 
DA sELEçA0 DOS ESPECIALISTAS EM EDUCAcAO 

Art. 41A. A indicação dos Especialistas em Educaçâo na funçâo do Magisterlo de 
Gestâo Educacional e Administrativa, bern como de Coordenaçao Educacional e PedagOgica das 
unidades escolares dar-se-a por lists trIplice e em Função de Confiança do Magistério, a partir de 
processo de seleçäo, análise de curriculo, apresentaçào de projeto a comunidade escolar com 
observaçâo dos parâmetros educacionais e a legislaçâo vigente, feita mediante análise e 
nomeaçâo pelo Prefeito Municipal. 

§ 1 0. Poderão concorrer a indicaçäo referida no "caput" do artigo Os professores 
que contarern corn 05 (cinco) anos de efetivo exercIcio no Magisterio POblico Municipal de 
Jardinôpohs. 

§ 20. 0 mandato sera de 04 (quatro) anos, obrigatoriamente com término ao final do 
primeiro ano de mandato do chefe do Executivo Municipal e todo o regrarnento será instituido por 
Resoluçâo da Secretaria Municipal de Educação. 

§ 30. Excepcionalmente o processo de seleçào dar-se-à para o primeiro mandato 
durante 0 ano de 2018, que terá duração de 3 (três) anos e as nomeaçoes em funçôes de 
confiança dar-se-âo em janeiro de 2019 quando serâo extintos os cargos em comissäo de Diretor 
de Ensino Municipal e Vice Diretor de Ensino Municipal. 

§ 40. Poderá a Secretaria de Educaçâo utilizar professores para compor trabalhos 
especiais ou equipes de trabalhos técnicos, sernpre que necessário, afastando-os da sala de aula 
sem prejuizo dos vencimentos e das dernais vantagens, observando a jornada de trabalho efetiva. 

Art. 70. Ficarn criadas as Seçoes Ill e IV no CapItulo VIII da Lei Complementar n° 
02, de 04 de novernbro de 2004, corn a seguinte redação: 

sEcAo Ill 
DA GRATIFIcAcAO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA EDucAcAO 

Art. 44A. Fica instituida gratificaçâo de produtividade aos profissionais da 
educação no valor de 1% (urn por cento) do valor oriundo do FUNDEB. 

§ 1 0. Poderá a administração municipal conceder percentual major ao instituido 
pelo "caput" do artigo, observadas as disposiçöes financeiras a época, sendo para tanto 
necessária a regulamentaçâo por Decreto do Executivo. 

§ 20. Para efeito de acornpanhamento dos profissionais do rnagistério levar-se-ã em 
consideraçäo o fecharnento do bimestre escolar, observados Os seguintes indices de avaliação: 

- Assiduidade 
l.a. Frequéncia 

II - Pontualidade 
lI.a. Horário de entrada e saida 

III. Eficiéncia 
Ha. Conteüdo pedagOgico 
lll.b. Avaliaçães aplicadas 

IV - Produtividade 
IV.a. Curnprimento das datas previstas pela U.E. 
IV.b. Evolução do aluno 

§ 30 a pagamento será efetuado no Cat-tao Alirnentaçâo no més subsequente ao 
fechamento do bimestre escolar. 

§ 40  A gratificação prevista no caput deste artigo é de natureza meritOria, 
transitária e excepcional, podendo ser conferida pelo Chefe do Poder Executivo aos servidores e 
empregados municipais mencionados no "caput" deste artigo que apresentarern 100% (cem por 
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cento) de frequência mensal ao serviço, salvo nos casos de convocaçâo pela justiça eleitoral, 
convocação para composição de j6ri o 1 (uma) ausência para doação do sangue 20 ano. 

§ Y. Nao teré diroito a percepção da gratificação prevista no "caput" desto artigo o 
servidor ou empregado nomeado em cargo em comissâo, função de confiança ou no exercicio de 
mandato eletivo, bern como aqueles readaptados. 

§ 6°. Caso os valores dispendidos com o custelo do magisténio pUblico municipal 
atinjam valores qua correspondam a 100% (com por cento) do FUNDEB, fica a referida 
Gratificação suspensa ate qua haja a equalizacão financeira, obsorvadas as disposiçôes da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

§ 70. A presento gratificação sera negulamentada por Resolução da Socretania 
Municipal de Educação. - 

SEQAO Ill 
DAS FERIAS E DO RECESSO ESCOLAR 

Art. 44B. Os profissionais do oducação gozarâo do 30 (trinta) dias de fénias anuais. 
Parágrafo Unico. Para todos os ofeitos legais, as férias serão concedidas nos 

moldes e de acordo com 0 Calondànio Escolar vigente. 
Art. 44C. ApOs 0 término dos semestres letivos, os professores farâo jus ao 

recesso oscolar, observado a Calendánio Escolar, perlodo no qual estarão a disposição da 
Direção da Unidade do Escolar e da Secretaria Municipal de Educação, para treinamentos, 
capacitaçoes e atividades podagógicas. 

Paragrafo ánico. Quando houver a obnigatoriedade da concessão do ferias, as 
mosmas deverao sen concodidas no periodo do recesso. 

Art. 80 . Ficam cniadas as SeçOes I e II no Capitulo XI da Lei Complomentar no 02, 
do 04 de novembro de 2004, com a seguinte redação: 

SEcAO I 
DA FALTA ABONADA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAQAO 

Art. 52k Os profissionais de educação do rnunicipio deverão requerer a chefia 
imediata, ou 50J3, 30 Especialista em Educação na funçâo do magistérlo de Gestâo Educacional e 
Administrative, o abono de 1 (uma) falta a cada mês, limitada a 6 (seis) por ano que sera 
regulamentada no Regimento Comum das Unidades do Ensino. 

Paragrafo ánico. 0 abono da falta mencionada no "caput" do artigo será 
considerada como de 1 (urn) dia, sendo quo para o professor que locione am mais de urn perlodo, 
sera a mosma considerada pare ambos as periodos. 

Art. 52B. As faltas abonadas são consideradas como de ofotivo exercicio pare 
ofoito de contagem do tempo de serviço e nâo poderao ser descontadas por ocasião do 
pagamento da rornuneração mensal do sonvidor. 

Art. 52C. A sua concessão doponderá de solicitação forrnalizada pelo prOprio 
senvidor através de requenimonto espocifico autonizado pela chefia imediata. 

Art. 520. Havendo mais de uma solicitação no rnesmo local de trabalho de diversos 
servidores, deveré sen obrigatoriamente pneservada a garantia de continuidade do pnestação de 
senviços a população, obsenvando-se: 

- Unidade Escolar quo tonha de I a 10 salas pon poriodo - possibilidade do I 
(uma) falta abonada para o grupo de profossones da Unidade Escolan; 

II - Unidade Escolar que tenha deli a 20 salas por perlodo — possibilidade de 
2(duas) faltas abonadas para o gnupo de pnofessones da Unidade Escolan. 

SEQAO II 
DA READAPTAcAO 

Art. 52E. Quando por motivo de saCide comprovado pon laudo medico oficial, as 
sonvidones do Magistério PUblico Municipal senão readaptados am funçâo compativel com seus 
limites fIsicos, psiquicos e sensoniais, apOs solicitação oficial do Instituto Nacional do Seguridade 
Social. 

§ 1 1. Sorvidores quo se encontrarem aposentados pelos Ongãos Oficiais serão 
readaptados atnavés de pnocesso administrativo intemo apôs avaliaçäo do SESMI - Sonviço 
Especializado do Engenharia do Segurança e Medicina do Trabalho, com laudo omitido polo 
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Medico do Trabaiho, coordenado pela Secretaria responsável polo ôrgâo de engenharia de 
segurança e saUde ocupacional. 

§ 20. 0 laudo medico seré fornecido pelo medico que atende e acompanha o 
servidor do Magistério PUblico Municipal e validado por medico do trabaiho do Executivo 
Municipal. 

Art. 52F. 0 Poder Executivo dare ao professor readaptado o exercIcio, 
preferencialmente no âmbito da Secretaria Municipal da Educaçao e da Rede Municipal de 
Ensino, desde que dentre as atribuiçöes expedidas no laudo medico oficial considere-se quo: 

§ V. A readaptaçâo será efetivada, preferencialmente, ern Emprego ou Cargo afim. 

§ 20. Inexistindo Os mesmos, o servidor exercerá suas atribuiçOes como em 
disponibilidade ate a ocorréncia de vaga. 

§ 30 . 0 servidor readaptado nâo perderá a sue condiçâo de efetivo, sofrendo 
prejuizo do HTPC - Hora de Trabalho PedagOgico Coletivo - e do HTPL - Hora de irabalho 
Pedagogico Livre - e das demais vantagens instituIdas por esta lei, destinadas ao professor ou 
especialista enquanto em efetivo exercicio, sendo as mesmas reestabelecidas corn 0 retomo as 
atividades normais. 

§ 40. Poderá haver readaptação fora do âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação e da Rede Municipal de Ensino quando não existir vagas disponiveis, corn prejuizo do 
HTPC - Hora de Trabatho Pedagogico Coletivo - e do HTPL - Hora de Trabalho Pedagogico 
Livre - e das demais vantagens instituidas por esta lei, passando o professor readaptado a 
compor Os custos da pasta a qual foi encarninhado. 

§ 50. A recusa do readaptado em assumir exercicio dentre as atribuiçöes expedidas 
em laudo medico oficial caracterizará infraçao administrativa. 

§ 60. 0 readaptado deverá ser reavaliado por exame medico no prazo estipulado 
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, que decidirá sobre a necessidade de 
permanéncia nesta situaçäo ou a possibilidade de reassurnir o Emprego ou Cargo de origern. 

§ 70. Uma Junta Médica nomeada por Portaria do Poder Executivo seré 
responsavel pela avaliaçào do readaptado e poderá, a qualquer tempo, solicitar nova reavaliação, 
sempre qua julgarnecessário, observado o intersticio minimo de 6 (seis) meses de afastamento. 

Art. 52G. Quando 0 pedido de readaptação determiner tempo ou condiçOes de 
possivel reversâo fica o servidor condicionado a participar de todas as etapas dos processos de 
atribuiçào de classes ou aulas, bern como daqueles de remoçâo e deslocamento. 

Parágrafo Unico. 0 professor ou especialista readaptado participaré do processo 
de atribuiçâo de aulas, näo sendo a ele atribuidas aulas acima do minirno exigido Para o emprego 
ou cargo que ocupe. 

Art. 52H. Para todos Os efeitos legais ficam assegurados ao servidor readaptado Os 

pagarnentos, com base na jornada do emprego que ocupava na data da readaptaçâo, 
desprezando-se os valores correspondentes ao HTPC, HTPL, jornadas suplementares e jornadas 
eventuais. 

Art. 91. 0 CapItulo XIII da Lei Complementar n° 02, de 04 de novembro de 2004, 
passe a vigorar corn a seguinte redaçäo: 

CAPITULO XIII 
DA ATRIBuIcA0 DE CLASSES E/OU AULAS 

Art. 58. A cada perlodo ou ano letivo, a Secretaria Municipal de Educação 
disciplinarã e fiscalizara a atribuiçâo de classes e/ou aulas. (NR) 

§ V. A classificaçâo, dividida em Educação Infantil e Ensino Fundamental, dar-se-á 
por tempo de serviço prestado ao municIpio de Jardinópolis. 

§ 20. A Secretaria Municipal de Educação elaboraré Iistas de classificaçâo, a saber: 
a) PEB I Educaçâo Infantil, Ensino Fundamental (Ciclo I e II) e EJA (Ciclo 0; 
b) Professores PEB II divididos por area de conhecimento e EJA (Ciclo ID; 
c) Professores FEB II exclusivos da Educação Especial (AEE - Atendimento 

Educacional Especializado - e EEE - Educação Especial Exclusiva). 
§ 31. Os professores que se aposentarem e continuarem a exercer sua função 

decairâo na escala de classificaçäo, sendo o tempo de serviço contado a partir da data de 
concessâo de sua aposentadoria. 
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Art. 59. A forma e as regras a serem seguidas pare efeito de atribuiçào de classes 
e/ou aulas são aquelas contidas em Resolução publicada pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 10. 0 Capitulo XVI da Lei Complernentar n° 02, de 04 de novembro de 2004, 
passa a vigorar corn a seguinte redação: 

CAPITULO XVI 
DAS DisposicOEs FINAlS 

Art. 67. As Tabelas de Vencirnentos e Salários Hora-aula do Magistério PUblico 
Municipal são as constantes do Anexo IV da presente Lei Complementar. 

Art. 67A. São partes integrantes da presente Lei Complernentar os Anexos de I a 
VI que a acompanharn e substituern os anexos da Lei Complernentar n° 02, de 04 de novernbro 
de 2004, na sua integralidade naquilo qua contrariar as disposiçöes da presente Lei 
Corn plernentar. 

Art. 68. Os critérios para avahação de desempenho, descritos no inciso II do art.39, 
serão regularnentados por rneio de Decreto do Poder Executivo Municipal no prazo rnáximo de 
180 (cento a oitenta) dias. 

Art. 69. Na aplicação da presente Lei Complernentar, para o caso de cargos e 
empregos, dave ser observada e respeitada a Lei própria que rege os servidores pUblicos de 
acordo, corn o Estatuto PUblico Municipal ou Consolidação das Leis Trabalhistas, 
respectivarnente. 

Art. 70. Os profissionais do rnagistério cujo ingresso se der a partir da data de 
publicação desta lei terão seus vencirnentos ou salérios estabelecidos corn base no Anexo IV. 

Art. 71. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão a 
conta das dotaçoes orçarnentárias práprias da Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 71A. Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir, no orçamento vigente, crédito 
suplementar para cobrir as despesas necessérias para a execução desta Lei Cornplernentar. 

Art. 71B. Fica o Prefeito Municipal autorizado a conceder, mediante observaçâo de 
critérios técnicos e o lirnite de despesas corn pessoal, uma gratificação de valorização aos 
profissionais da educação, corn base nos valores orçamentàrios oriundos do FUNDEB, qua sejarn 
residuals, pertinentes a diferença entre as receitas recebidas ern cada exercicio e as despesas 
ernpenhadas ate 30 de dezernbro de cada exercicio e será regularnentado por Ato do Executivo. 

Art. 72. Fica o Poder Executivo autorizado a regularnentar aquilo que for 
necessário através de atos administrativos próprios. 

Art. 73. Os atuais professores ficarn enquadrados conforme as disposição da 
presente Lei Complementar. 

Art. 73k Observadas a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes 
Orçarnentárias, a Lei Orçamentária e o Piano Plurianual, fica a administração municipal autorizada 
a suspender ou conceder as disposiçães desta Lei Cornplernentar na sua integralidade ou em 
partes, por Decreto do Executivo, visando curnprir as disposiçöes vigentes no que tange ao 
orçarnento pUblico municipal, devidarnente justificado. 

Art. 73B. Os casos ornissos serão resolvidos aplicando-se a legislação vigente ern 
especial a CLI - Consolidação das Leis do Trabalho - e suas alteraçOes, e ainda a Iegislaçâo 
municipal vigente, quando couber. 

Art. 74. Esta Lei Complementar entrará ern vigor a partir da sua aprovaçâo, 
surtindo seus efeitos a partir de sua publicaçao, revogando-se as disposicoes ern contrário. 

Art. 11. Ficam revogados os Anexos I, II, Ill, IV e V da Lei Complementar n° 2, de 
04 de novembro de 2004. 



lflrtfsitura 1}I}Iunirtpal lit1arhinêputiz 
ESTADO GE SAO PAULO 

TERRA DA MANGA 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua aprovação, surtindo seus efeitos a 
partir de sua publicaçâo, revogando-se as disposiçOes em contrario, em especial as Leis 
Complementares no oi, de 20 de novembro de 1998, no 01, de 04 de mar-go de 2005, no 02, de 26 
de outubro de 2006, n°01, de 01 de marco de 2007, no 01, de 17 de fevereiro de 2009, no 02, de 
13 de dezembro de 2012, no 01, de 05 de fevereiro de 2013 e a Lei n° 2708, de 24 de maio de 
2002. 

Prefeitura Municir 

FaJ 

17. 



Anexo I 

Tabela de Composiçäo da Jornada de Trabaiho dos Profissionais da 
Educacao 

Horas - Aula HTP - Coletivo HTP - Livre IJORNADA 

18,00 02,00 07,00 27,00 

19,00 02,00 07,50 28,50 

20,00 02,00 08,00 30,00 

21,00 02,00 08,50 31,50 

22,00 02,00 09,00 33.00 

23,00 02,00 09,50 34,50 

24,00 02,00 10,00 36,00 

25,00 02,00 10,50 37,50 

26,00 02,00 11,00 39,00 

27,00 02,00 11,50 40,50 

28,00 02,00 12,00 42,00 

29,00 02,00 12,50 43,50 

30,00 02,00 13,00 45,00 

31,00 02,00 13,50 46,50 

32,00 02,00 14,00 48.00 



Anexo II 

Quadro de Referenda 

Nomenclatura Atual Nomenclatura Proposta 

Cargo/Emprego Cargo/Emprego Funçao do Magisterio 

Professor do Educação Basica I 

Professor do Educação Básica 

PEB I - Educação Infantil - Educaçao Bâsica I - Ensino Fundamental(Ciclo I) - EJA (Ciclo I) 
Professor do Educacao Basica II PEB II - Educaçao Básica II - Ensino Fundaniental(Ciclo II) - EJA (Ciclo II) 
Professor do Educação Basica II - Habilitaçâo Especial  PEB II - Educaçâo Especial -AEE e EEE 
Vice - Diretor do Ensino Municipal 

Especiabsta am Educaçâo 

Coordenaçao Educacional e Pedagagica 
Diretor de Ensino Municipal Gostâo Educacional e Administrative 

 
Coordonador do Ensino Municipal Coordonaçâo Municipal do Ensino 
Supervisor do Ensino Supervisao de Ensino 

Superintende Administrativo do Ensino Diretor do Departamento 
Direçao da Educaçâo Infantil 

Direçao do Ensino Fundamental e EJA 



Anexo III 

Quadra de Empregos Efetivas do Magisteria 

Grupo 	GargolEmprego Efetivo 	 Funcao do Magisterio 	 __________ REFERENdA  
Oupacional 	 Nivel 	ORIGINARIA 	Vagas I 	Vagas 	I 	Vagas 

Progressao 	 Quadro do Pessoal 

Criadasi Ocupadas I Remanescentes 
PEB I - Educaçao Infantil - Ensino Fundamental(Ciclo I) - EJA(Cicto I) 	I 	I-A 	350 	I 	312 	I 	38 

Magisterio Municipal 	Professor do Educacto Basics 	 PEB II - Encino Fundamental(Oiclo II) - EJA(Ciclo II) 	 Ill -A 	170 	I 	121 	I 
PEB 11 - Educacao Especial (AEE - EEE) 	 I 	ma 	20 	7 	I 	- 	13 



TABELA "c' 1  

Funçoes de Confianca 

Simbolo Valor 

PG J 3. 500, 00 

FG II 3. 000, 00 

FG III 2. 500, 00 

FGIV 1.000,00 

PG V 500,00 

Anexo IV 

Tabela de Vencimentos e Salários - Hora do Magistério e das Gratificaçoes das Funçoes de Confianca 

TABELA"A" 
Em carreira 

TABELA "B" 
Isolados 

NIvel 
iSithboId: :A 

9,36 



ANEXOV 

Quadro dos empregos s serem extintos na vacância 

Grupo 
Oupacional 

Cargo/Emprego Efetivo 
Progressao 

__________ 
REFERENdA 

ORIGINARIA 

Quadro 
 

de Pessoal 

Nivel 
Vagas I 	Vagas I 	Vagas 

Extintas 
I 

Ocupadas 
I 

em Vacância 

Magistério Municipal Coordenadorde Ensino I VII -A 12 



ANEW VI 

DEscmçAo DOS CARGOS EIFET1VOS 

DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL 



Carreira 
Magistério Füblico Municipal 

Cargo/Emprego 	 FunçAo do Magistério 
Professor de Educacao Básica I 	Educaçao Inftntil, Ensino Fundamental (Cielo 1) e EJA (Ciclo I) 

VagasCriadas 350 Vagas 
Ocupadas 

312 Vagas 
Remanescentes 

38 

Descricão Resumida 
Compreende os cargos que se destinam a docência na educação infantii e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (Cido I), corn as atribuiçôes de reger turmas, planejar e rniriistrar autas e desenvoiver 

outras atividades de ensino. 

Descrição Detaihada 
- Participar da etaboração do projeto politico-pedagógico de sua unidade escotar; 

- Cumprir piano de trabatho, segundo o projeto politico-pedagógico de sua unidade escotar; 

- Etaborar prograrnas e pianos de auta, retacionando e confeccionando material didático a ser 

utilizado, em articutação corn a equipe de orientação pedagógica; 

- Ministrar os dias e 	horas-auta estabetecidos, 	trabathando os conteódos de forma critica e 

construtiva, proporcionando o desenvotvimento de capacidades e competéncias; 

- Orientar os atunos na formutação e irnptementação de projetos de pesquisa quanto ao seu forrnato e 

a seteção, teitura e utitização de textos titeririos e didáticos indispensáveis ao seu desenvotvimento; 

- Reatizar a avatiação do processo de ensino-aprendizagem, utitizando instrumentos que possibititern a 

verificação do aproveitamento dos atunos e da metodotogia apticada; 

- Estabetecer estratégias de recuperação parateia e continua para atunos de rnenor rendimento; 

- Cotaborar na organização e participar das atividades de articuiação da escota e a cornunidade; 

- Participar de reuniöes com pais e com outros profissionais de ensino; 

- 	Participar de reuniOes e 	prograrnas de aperfeiçoamento, 	censos e outros eventos, 	quando 

solicitado/convocado; 

- Participar integratmente dos periodos dedicados ao pianejarnento e a avauação do processo ensino-

aprendizagem e ao seu desenvolvirnento profissionat; 

- Participar de projetos de inctusào escotar, utilizando-se de metodotogias especificas; 

- Etaborar e desenvoiver projetos que oportunizern a anátise critica da reaUdade peios atunos, 

desenvotvendo os conteádos propostos no currIcuto escotar; 

- Participar da realizaçao da avaUação institucionat; 

- Reatizar pesquisas na area de educaçao; 

- Executar outras atividades corretatas, deterrninadas peto superior irnediato ou mediato. 

Habilidades e Competéncias 
-Formaqäo Ensino Superior Completo - Licenciatura em Pedagogia 

Eperuéncia Nenhuma 

Espi$l;aab Nenhuma 

idade 

FQnnade Ipgtesso 

Superior 	18anos 

Concurso PUblico 



Carreira 
Magistério Püblico Municipal 

CargofEmprego 	 Função do Magistério 

Professor de Educacão Básica II 	 Ensino Fundamental (Ciclo II) e EJA (Ciclo II) 

Especiandade 
Vagas 

Criadas 

Vagas 

Ocupadas 

Vagas 

Rem ancsccntes 

Ciências 30 19 11 

Arte 20 12 8 

Educaçào FIsica 20 15 5 

Geografia 20 11 9 

Histôria 20 11 9 

Inglés 10 7 3 

Matenthtica 30 23 7 

Português 30 23 7 

TOTAL 170 121 49 

Descrição Resumida 
Compreende as cargos que se destinarn a docéncia no Ensino Fundamental (Cicto II) e EJA (Cicto II), 

corn as atribuiçOes de reger turmas, planejar e rninistrar autas e desenvolver outras atividades de 

ensino. 

Descricão Detaihada 
- Participar da eLaboração do projeto politico-pedagógico de sua unidade escotar; 

- Curnprir ptano de trabatho, segundo o projeto politico-pedagógico de sua unidade escotar; 

- Etaborar programas e pianos de auta, relacionando e confeccionando materiaL didático a ser 

utitizado, em articutação corn a equipe de orienta ção pedagógica; 

- Ministrar as dias e horas-auta estabetecidos, trabathando os conteOdos de forma critica e 

construtiva, proporcionando o desenvoivimento de capacidades e cornpetências; 

- Orientar as atunos na formuiação e impternentação de projetos de pesquisa quanta ao seu formato e 

A seteção, teitura e utihzação de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvoLvirnento; 

- Reatizar a avaUação do processo de ensino-aprendizagem, utitizando instrumentos que possibiUtem a 

verificaçao do aproveitarnento dos atunos e da rnetodotogia apUcada; 

- Estabetecer estratégias de recuperação parateia e continua para atunos de menor rendimento; 

- Cotaborar na organizaçáo e participar das atividades de articutação da escota e a cornunidade; 

- Participar de reunióes corn pais e corn outros profissionais de ensino; 

• Participar de reuniOes e programas de aperfeicoamento, censos e outros eventos, quando 

soUcitado/convocado; 

- Participar integratmente dos periodos dedicados ao ptanejamento e a avaUaçäo do processo ensino-

aprendizagem e ao seu desenvolvirnento profissionat; 

- Participar de projetos de inctusão escotar, utitizando-se de rnetodotogias especIficas; 

- Etaborar e desenvoiver projetos que oportunizem a aMUse critica da reatidade petos atunos, 

desenvotvendo Os conteOdos propostos no curricuio escotar; 

- Participar da reaUzação da avaUação institucionat; 

- ReaUzar pesquisas na area de educaçao; 

- Executar outras atividades corretatas, determinadas peto superior imediato ou mediato. 

Habilidades e Competéncias 
Forn*fl6  Ensino Superior Completo - Licenciatura na Wee afim 

FxperIeMa Nenhuma 

pethaIizaçño Nenhuma 

Superior a 18 anos 
Farina de fngressó Concurso POblico 



Carreira 
L 	 Magistério Pñblico Municipal 

Cargo/Emprego Funçâo do Magistério 
Professor de Educacão Básica II Educaco Especial (ABE - BEE) 

Vagas Criadas 20 Vagas Vagas 
13 Ocupadas Remanescentes 

Descriçao Resumida 
Compreende os cargos que se destinarn a docéncia na educaçao infantil e ensino fundamental, corn as 
atribuiçaes de reger turrnas, planejar e ministrar aulas e desenvolver outras atividades de ensino 

aplicadas diretamente a alunos corn necessidades educacionais especiais. 

Descricao Detaihada 
- Manter parceria corn os gestores e dernais profissionais da escola; 

- Proporcionar formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola na perspectiva de 
urna Educação Inclusiva, utiUzando os rnomentos de HTPC em cornum acordo corn o coordenador 
pedagógico; 

- Possibilitar espaços de discussao corn os dernais professores da unidade escolar, bem como com 
professores dos alunos atendidos de outras unidades quando houver (em dias e horários a definir), 

estabelecendo metas cornuns relativas ao aluno em questão; 

- 	 Identificar, 	elaborar, 	produzir e 	organizar serviços, 	estratégias, 	recursos 	pedagógicos 	e 	de 
acessibilidade, 	considerando 	as 	necessidades especIficas 	dos 	alunos 	pQblico-alvo 	da 	Educaçao 
Especial; 

- Elaborar, executar e avaliar o Piano de AEE do aluno, contemplando: a identificaçao das habilidades 
e necessidades educacionais especificas do aluno; 

- Definir e organizar as estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

- Programar, acompanhar e avaliar a funcionaUdade e a aplicabiUdade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade no Aft, na sala de aula cornum e nos demais arnbientes da escola; 

- Produzir materials didáticos e pedagógicos acessiveis, considerando as necessidades educacionais 

especIficas dos alunos e os desafios que estes vivenciarn no ensino cornum, a partir dos objetivos e das 
atividades propostas no currfculo; 

- Estabelecer a articulaçao corn os professores das salas de aula e corn os demais profissionais da 
escola, visando a disponibilizaçao dos serviços e recursos e ao desenvoLvirnento de atividades para a 
participaçao e aprendizagem dos alunos nas atividades escolares, bern corno as parcerias corn areas 
intersetorials; 

- Orientar os demais professores e as farnilias sobre os recursos pedagégicos e de acessibilidade 
utilizados 	pelos aLunos 	de forma a arnpliar suas 	habilidades, 	promovendo sua autonomia e 
participação; 

- DesenvoLver atividades próprias do AEE, de acordo com as necessidades educacionais especificas do 
aluno: ensino da Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS - para alunos corn surdez; ensino da Lingua 
Portuguesa escrita para alunos corn surdez; ensino da Cornunicação Aurnentativa e Alternativa - CAA; 

ensino do sisterna Braille, do uso do soroban e das técnicas para a orientação e rnobilidade para 
alunos cegos; ensino da inforrnática acessivel e do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva - TA; 
ensino de atividades de vida autônorna e social; orientação de atividades de enriquecimento 

curricular para as altas habilidades/superdotaçào; e promoção de atividades para o desenvoLvirnento 
das funçöes mentais superiores. 

- Orientar quanto as estratégias já utilizadas nas Salas de AEE, buscando novas estratégias junto ao 
professor regente do ensino regular; 

- Orientar Os professores da sala regular sobre as Tecnologias Assistivas para favorecer o aluno no 

aprendizado do seu dia-a-dia, possibilitando adequaçao especifica para cada caso; 

- Elaborar e executar Piano Individual do AEE, avaliando a funcionalidade e a apilcabilidade dos 

recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

- Participar dos conselhos de classe das salas de aula regular dos alunos atendidos, quando houver 
possibilidade e necessidade; 	 - 



- Participar da orientação e apolo as famlUas dos atunos, em conjunto corn os gestores da escola, 

quanto aos recursos pedagógicos e de acessibiUdade utiUzados; 

- Realizar avaUaçâo iniciaL (observação e registro no piano de AEE), manter avaiiaçâo bimestral 

continua, com relatérlo descritivo, reiacionando-o ao Piano de AEE; 

- PLanejar as atendimentos e manter registro conforrne orientaçOes; 

- Encarninhar os reiatórios, quando necessário; 

- Participar de reunióes na Secretaria Municipal de Educação para orientaçöes, troca de saberes, 

suportes técnicos, encaminharnentos, etc.; 

- Agendar reuniOes bimestrais corn os pals dos atunos atendidos; 

- Encarninhar o aLuno para atendimento especIfico no âmbito da saOde, quando houver necessidade 

(oftatmologista, fonoaudiOtogo, psicótogo, psiqulatra, terapia ocupacional, fisioterapia, etc.); 

- EstabeLecer, sempre que pertinente, parceria com as areas intersetoriais na eiaboraçao de 

estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

ReaUzar os cursos ofertados peta Secretaria de Educação, visando formaçao continuada e 

aprimoramento da quaUdade do Atendimento Educacional Especializado; 

Manter a Coordenacao do AEE atuaUzada sobre tistagem de atunos atendidos, frequência (mensal) e 

possiveis desilgarnentos; 

Prornover e garantir a participaçào dos atunos atendidos em todos os ambientes e açöes escotares 

que fazem parte da integração biopsicossociat do atuno, tais como: intervato, excursöes, atividades 

esportivas e cutturais; 

- Manter a organização e manutençâo da sata de atendirnento junto aos gestores da Unidade Escolar; 

- Orientar o profissionat Auxiliar de Desenvotvimento Infantit (ADI) quanto ao atendimento e na 

confecção de materials e outros trabathos; 

- Soticitar transporte escotar aos gestores; 

- Executar outras atividades corretatas, deterrninadas peto superior irnediato ou mediato. 

Habilidades e Competéncias 
- 	 Forxnaçäo - Ensino Superior Completo - Licenciatura em Pedagogia 

g)qédenci Nenhunia 

Especiaflzàcäu Especializaçao na area de, no nilnimo, 360 (trezentos e sessenta) horas 

Idad Superior 	18anos 

dslngtesso Concurso Püblico 



- 	 Carreira 
Magistério Püblico Municipal 

CargofEmprcgo 

Vagas em Vacância 1 Vagas 
1 Vagas a serem 

Ocupadas extintas 

Habilidades e Competéncias 
Eortnaçjo Ensino Superior Completo - Licenciatura em Pedagogia 

Experténcia Nenhuma 

Especializaçâo na area 

idade Superior a 	1 anos 
Forma denrèssb EM VACANCIA 


