
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO

LEI N.° 020/9 7
INSTITUI O ESTATUTO DO
MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE
FLORESTA DO ARAGUAIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

^ Art. 1° - Este Estatuto estabelece o Regime Jurídico Único e estrutura a Carreira do
™ Magistério Público Municipal de Floresta do Araguaia, Estado do Pará.

Art. 2° - Aos Servidores do Magistério Público Municipal, integrantes do Grupo Ocupacional
Permanente e Grupo Ocupacional Transitório, será assegurada remuneração em função da
maior habilitação, por meio de curso de formação, aperfeiçoamento, especialização e
atualização independente do grau que atue.

Art. 3° - Para efeito desta Lei, considera-se integrante da Rede Municipal de Educação:

1 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
II - Corpo Docente;
III - Especialistas em Educação e Assessoramento Técnico .

Art. 4° - A valorização das atividades do Magistério será assegurada:

WI - Pela igualdade de tratamento para efeitos didáticos e técnicos;
II - Pela estruturação da carreira, prevendo promoção e progressão funcional horizontal e
vertical;
III - Por incentivo a livre organização em associação para-escolar em Entidade Sindical da
categoria, fundamentada nas peculiaridades da comunidade;
IV - Por outros direitos e vantagens compatíveis com as funções do Magistério;
V - Pela organização da gestão democrática do Ensino Público, assegurado na forma da Lei;
VI - Pela remuneração condigna dos Professores de Educação Infantil e Ensino
Fundamental Público, em efetivo exercício do Magistério;
VII - Pela formação continuada e habilitação profissional do Magistério.

Art. 5° - São princípios básicos da Rede Municipal de Ensino:

I - Educar, objetivando proporcionar ao aluno a informação e a formação necessárias ao
desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de auto realização, preparação
para o trabalho, prosseguimento nos estudos e exercícios da cidadania;



n > \I - Estabelecer clima de cooperação permanente entre estabelecimento de ensino e a
comunidade, garantindo a integração da família à escola;
III - Assegurar e contribuir para suprimir do ensino qualquer função mantenedora de
desigualdades económicas, sociais e culturais;
IV - Garantir um ensino que partindo do ambiente da criança e do adolescente lhes permita
a compreensão de novas realidades;
V - Exercer o Magistério não só por meio de conhecimentos específicos e competência
especial, adquiridos e mantidos através de estudos contínuos, mas também por intermédio
de responsabilidades pessoais e coletivas para com a educação e o bem estar dos alunos da
comunidade.

TÍTULO II
DOS QUADROS OCUPACIONAIS DO PESSOAL DE MAGISTÉRIO

CAPÍTULO I
DA CARREIRA

Art. 6° - O Magistério Municipal é integrado por categorias funcionais compreendidas nos
Quadros Permanente e Transitório do Magistério.

Art. 7° - No Quadro Permanente do Magistério agrupam-se categorias funcionais de
professores e especialistas em educação, cargos de provimento em comissão e efetivos dos
servidores em educação.

Art. 8° - No Quadro Transitório agrupam-se as funções e empregos do Magistério cujos
titulares não possuam a formação mínima exigida por Lei.

CAPÍTULO II
DO QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO

Art. 9° - A carreira dos trabalhadores do Magistério Público Municipal é constituída
exclusivamente para as classes integradas no Quadro Permanente do Magistério.

^Art. 10 - As classes integrantes do Quadro Permanente do Magistério são organizadas da
seguinte forma:

I - Corpo Docente;
II - Especialista em Educação;
III - Efetivo dos Servidores em Educação.

Art. 11 - Integram o Corpo Docente as seguintes classes:

I - Professor de Nível Médio na modalidade Normal;
II - Professor de Nível Médio na modalidade Normal acrescida de Estudos Adicionais;
III - Professor portador de Licenciatura Específica a nível de Licenciatura Curta;
IV - Professor portador de Licenciatura Específica a nível de Licenciatura Plena, Pós-
graduação ou Mestrado.

Art. 12 - Integram a Classe de Especialistas em Educação:



\ - Portador de Licenciatura Curta em Pedagogia - Habilitação em Administração Escolar;

II - Portador de Licenciatura Plena em Pedagogia - Habilitação em Administração Escolar;
III - Portador de Licenciatura Plena em Pedagogia - Habilitação em Administração Escolar
com pós-graduação em área específica;
IV - Portador de Licenciatura Curta em Pedagogia - Supervisão Escolar;
V - Portador de Licenciatura Plena em Pedagogia - Supervisão Escolar com pós-graduação
ou mestrado.

Parágrafo único - As habilitações e especializações em curso superior serão na área em que
atuem, sendo permitido outras habilitações somente em caso de carência.

Art. 13 - Compõem os Cargos Efetivos dos Servidores em Educação:

I - Auxiliar Administrativo;
II -Servente;
III - Merendeira;
IV - Vigia;
V- Técnico.

Parágrafo único - Para provimento do cargo de Auxiliar e Técnico exigir-se-á o Primeiro
Grau Completo e para Servente, Merendeira e Vigia, exigir-se-á Alfabetização.

CAPÍTULO III
DO QUADRO TRANSITÓRIO

Art. 14 - A parte transitória é composta por Professores Leigos que terão prazo de 05
(cinco) anos, a contar de primeiro de março de 1.998 para habilitarem-se ao magistério.

Art. 15 - Os servidores que não lograrem a habilitação prevista serão recolocados no
quadro pertinente de apoio à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

CAPÍTULO IV
DOS CARGOS EM COMISSÃO

Art. 16 - As funções de confiança correspondentes as atividades de Direção, Vice-direção de
Unidade de Ensino, deverão ser providas de eleição na forma que dispuser a regulamentação
disciplinar feita através de Decreto do Executivo Municipal.

Parágrafo único - As funções de confiança contidas neste artigo, deverão ser providas
preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo com prioridade para docentes
licenciados em magistério e pedagogia.

TÍTULO III
DO CONCURSO, DO PROVIMENTO, DA VACÂNCIA E DA REMOÇÃO

CAPÍTULO I
DO CONCURSO



Art. 17 - O ingresso nos Quadros Permanentes de Pessoal do Magistério Público Municipal,
dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de
acordo com as disposições desta Lei.

Art. 18 - Compete às Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Desporto e de
Administração e Finanças promoverem a realização do concurso público para provimento
dos cargos dos Trabalhadores do Magistério.

Art. 19 - O chamamento para inscrição aos concursos será feito através de edital que fixará
0 número de vagas e as normas contidas nesta Lei e outras previstas nas respectivas
instruções.

Art. 20 - Fica garantido a participação e fiscalização do órgão de classe nas diversas fases do
concurso.

Art. 21 - O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado
por igual período.

CAPÍTULO II
'DO PROVIMENTO

Art. 22 - Os cargos do Quadro Permanente dos Trabalhadores do Magistério serão providos
por:

1 - Nomeação;
II - Promoção;
III - Progressão;
IV - Readaptação.

Art. 23 - Os cargos dos Trabalhadores do Magistério serão providos por Ato do Chefe do
Poder Executivo, exigindo-lhes a habilitação e qualificação estabelecidas nesta Lei.

SEÇÀOI
DA NOMEAÇÃO

Art. 24 - A nomeação será feita mediante aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos, com observância da ordem de classificação, por Ato do Prefeito Municipal,
com exceção dos cargos de provimento em comissão.

SEÇÂO II
DA PROMOÇÃO

Art. 25 - A promoção dar-se-á por antiguidade e merecimento.

Parágrafo primeiro - A promoção por antiguidade será dada observando o interstício de 04
(quatro) anos de efetivo exercício no nível que o servidor se encontrar.



Parágrafo segundo - A promoção por merecimento far-se-á no interstício de O3 (três) anos
mediante a avaliação de desempenho.

SEÇAO III
DA PROGRESSÃO

Art. 26 - A progressão será feita após confirmação em estágio probatório, de uma
referenda para outra seguinte, dentro da classe a que pertence, obedecidos os critérios para
avaliação de desempenho e interstício de Ol (um) ano de efetivo exercício na referência em
que se encontrar.

Parágrafo primeiro - Será considerado, para início da contagem do interstício de que trata
este artigo, a data de admissão do funcionário.

Parágrafo segundo - O estágio probatório será contabilizado para efeito de progressão
como efetivo exercício.

SEÇAO IV
DA READAPTAÇÃO

Art. 27 - Readaptação é o aproveitamento do funcionário do Magistério em função mais
compatível com sua capacidade física e/ou mental, sempre precedida de inspeção médica
oficial.

Art. 28 - A readaptação não acarretará alteração nos valores percebidos pelo Trabalhador
do Magistério, sendo garantida a progressão funcional da nova função ocupada.

CAPÍTULQ III
DA VACÂNCIA

Art. 29 - A vacância do cargo decorrerá de:

I - Exoneração;
II -Progressão Funcional;
III -Transferência;
IV - Readaptação;
V -Demissão;
VI -Aposentadoria;
VII - Falecimento.

Parágrafo único - A exoneração dar-se-á:

T - A pedido;
II - Ex-ofício, quando o membro do Magistério não satisfazer os requisitos do estágio
probatório, apurado em procedimentos administrativos e obedecidas as formalidades legais.



CAPÍTULO IV
SEÇAO I

DA REMOÇÃO

Art. 30 - Remoção é o deslocamento do Servidor do Magistério de uma para outra unidade,
e processar-se-á por Ato do Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto mediante
concurso de títulos, união de cônjuge, a pedido e de ofício.

Parágrafo primeiro - Em qualquer dos casos, deverá haver a concordância do servidor.

Parágrafo segundo - Só em casos especiais a remoção será feita fora do período de férias
escolares.

Art. 31 - A remoção dos Trabalhadores do Magistério no interior do município para a
cidade somente será permitida se o servidor for portador de habilitação exigida para o grau
de ensino correspondente, de acordo com a existência de vagas e conveniência da
administração.

SEÇÁO II
DA CEDÊNCIA

Art. 32 - O professor e o especialista em educação não podem servir fora do âmbito do
Magistério salvo para o desempenho do cargo de provimento em comissão, a nível de
direção e de assessoramento superior.

Art. 33 - Os professores e os especialistas em educação, além das atribuições previstas nesta
Lei, poderão exercer atividades correlatas com as do Magistério, ficando-lhes vedado o
afastamento para o exercício das atividades essencialmente burocráticas.

Art. 34 - São consideradas atividades correlatas as relacionadas com a docência ou outras
exercidas em unidades técnicas dos órgãos centrais de educação ou em órgãos e entidades
de administração de modalidades de ensino, pesquisas, planejamento, supervisão,

fP administração escolar, orientação educacional e capacitação de docentes, exercidas nas
unidade técnicas dos órgãos centrais da administração do Município de Floresta do
Araguaia, do Estado do Pará, da União ou de outros Estados.

TÍTULO IV
DOS DIREITOS E DEVERES

CAPÍTULO I
DO EXERCÍCIO

Art. 35 - O exercício é o desempenho do Magistério Municipal, das atribuições próprias dos
cargos e funções.

Art. 36 - O início, qualquer interrupção e reinicio do exercício serão devidamente
comunicadas ao órgão competente da Prefeitura Municipal pela Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Desporto sendo esta, por sua vez, cientificada do fato pelo dirigente do



órgão ou unidade escolar em que o servidor esteja lotado, para efeito de registro em sua
ficha funcional e as providências devidas.

Art. 37 - É condição indispensável para o exercício funcional, o registro profissional em
órgão próprio para exercício docente.

Art. 38 - No caso do registro não ter sido ainda efetivado por falta de recebimento do título
competente, o mesmo poderá ser admitido mediante provas de que está em processamento
de registo ou certidão de órgão do ensino superior.

Art. 39 - O exercício será iniciado no máximo dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data
da investidura e nomeação do servidor.

Art. 40 - No caso de voluntariamente e sem nenhuma justificativa aceitável em Lei, o
servidor não se encontrar em exercício no prazo máximo estabelecido no artigo anterior,
será exonerado em função do abandono do cargo.

^ Art. 41 - Compete a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, ouvido o
Conselho Municipal de Educação, designar o órgão onde o Servidor do Magistério deverá
exercer suas funções.

CAPÍTULO II
DAS LICENÇAS

Art. 42 - Ao Servidor do Magistério será concedido, pela autoridade competente, licença:

I - Para tratamento de saúde;
II - Para repouso à gestante;
III -Por motivo de doença de pessoa em família, quando se tratar de menor de idade;
IV - Em caráter especial;
V - Para o serviço militar;
VI - Para tratar de interesse particular;

- Para aprimoramento profissional.

Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo, quando a licença for com vencimento, as
gratificações lhes serão incorporáveis, também serão devidas na mesma proporção.

SEÇÂO I
DA LICENÇA ESPECIAL

Art. 43 - O Trabalhador do Magistério fará jus, após 03 (três) anos consecutivos de
exercício público municipal a licença especial remunerada de 02 (dois) meses.

Art. 44 - Interrompe o triénio de efetivo exercício:

I - Licença para tratamento de saúde por prazo superior a 90 (noventa) dias consecutivos
ou não;



II - Licença por motivo de doença em pessoa da família por mais de 60 (sessenta) dias
consecutivos ou não;
III - Licença para tratar de interesse particular em qualquer tempo;
IV - Falta injustificada ao serviço, desde que o total exceda a 15 (quinze) dias de falta no
triénio.

Parágrafo único - Se a licença especial abranger o mês de férias do servidor, estas deverão
ser gozadas no mês subsequente.

Art. 45 - Na mesma Unidade Escolar não poderão ter licença especial simultaneamente
profissionais do magistério em número superior a sexta parte do quantitativo em exercício,
permitindo o gozo de apenas Ol(um) quando o número de docentes for inferior a O6 (seis).

Art. 46 - O tempo de licença especial adquirida e não gozada será contado em dobro para
efeito de aposentadoria e disponibilidade.

SEÇÂO II
DA LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

Art. 47 - A licença para aprimoramento profissional consiste no afastamento do
Trabalhador do Magistério de sua função para:

I - Frequentar curso de aperfeiçoamento e especialização;
II - Participar de congressos, simpósios ou promoções similares no Município, Estado ou
País.

Parágrafo único - A licença a que se refere este artigo será concedida desde que as
atividades previstas nos incisos I e II versem sobre assuntos ou temas referentes à educação
ou de interesse profissional.

Art. 48 - O Trabalhador do Magistério, cuja licença tiver sido concedida com ónus para o
órgão de origem, fica obrigado a prestar-lhe serviços condizentes com a nova habilitação

^durante o período igual, após a conclusão do respectivo curso, sob pena de ressarcimento
ao município das perdas efetuadas.

SEÇÂO III
DA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR

Art. 49 - As atividades de capacitação e aperfeiçoamento do Servidor do Magistério, como
parte integrante do sistema do ensino básico serão planejadas, organizadas e executadas de
forma integrada e sistemática pelo Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Art. 50 - A execução dos programas de capacitação e aperfeiçoamento, poderá ser atribuída
aos órgão setoriais e dos sistemas de ensino ou ainda, delegada a entidades públicas ou
privadas na área de educação mediante convénio ou contrato, observadas as normas legais
pertinentes a matéria.



Art. 51 - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, assegurará o programa
de habilitação de Professores da Rede Municipal de Ensino, oportunizando a conclusão do
curso de Magistério a nível médio e nível superior.

Art. 52 - O Município buscará a colaboração do Estado e da União para proporcionar
formação exigida pela Lei n.° 9.394/96 LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação para os
docentes já em exercício na carreira do Magistério.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA SALARIAL

Art. 53 - A estrutura salarial dos Servidores do Magistério é representada no sentido
vertical e horizontal.

I - No sentido vertical, estão dispostos os níveis salariais, hierarquizados segundo os
padrões de experiência e aperfeiçoamento profissional exigido para o desempenho do cargo;
II - No sentido horizontal estão dispostas as referências salariais, através das quais são
valorizados os desempenhos e o tempo de serviço do servidor.

Art. 54 - A gratificação adicional por tempo de serviço será se 04% (quatro por cento) a
cada triénio.

Art. 55 - Aos Integrantes do Magistério portadores de Licenciatura Plena será concedida
gratificação de 8O% (oitenta por cento) do salário base a título de gratificação de nível
superior.

Art. 56 - Aos Servidores do Magistério que desenvolvam atividades com pessoas portadoras
de necessidades especiais, será concedida gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do
salário base.

Art. 57 - Aos Servidores portadores de habilitação em Licenciatura Curta em regência de
turma será concedido 40% (quarenta por cento) de gratificação sobre o salário base.

Art. 58 - Ao professor possuidor de Estudos Adicionais, em regência de turma será
concedido 20% (vinte por cento) sobre o salário base a título de gratificação de
escolaridade.

Art. 59 - Ao professor em regência de turma da zona urbana que se deslocar para a zona
rural, 10% (dez por cento) do salário base a título de ajuda de custo para cobrir despesas
pessoais.

Art. 60 - Ao professor em regência de classe multisseriada, será concedida gratificação de
10% (dez por cento) sobre o salário base.

Art. 61 - Fará jus ao pró-labore o professor que estiver atuando em caráter de substituição.



SEÇÀO I
DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO

Art. 62 - A gratificação pelo exercício de função é a correspondente ao cargo de chefia e a
outros que a Lei determinar, devendo ser paga a diretores, vice-diretores, supervisores e
secretários das Unidades Escolares e à equipe de assessoria técnica.

CAPÍTULO IV
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 63 - A jornada de trabalho de categoria funcional de Especialista do Magistério será de
30 (trinta) ou de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único - Observada a necessidade do serviço, a fixação em cada caso da jornada de
trabalho de que trata este artigo, é da competência do titular da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Desporto.

Art. 64 - A jornada de trabalho da categoria funcional docente com exercício nas Unidades
Escolares será de 20 (vinte) a 40 (quarenta) horas semanais acrescidas de 25% (vinte e
cinco por cento) de horas atividades a serem desempenhadas no recinto escolar.

CAPÍTULO V
DAS FÉRIAS

Art. 65 - O Professor em regência de classe, gozará obrigatoriamente após 01 (um) ano de
efetivo exercício, 45 (quarenta e cinco) dias de férias, e os demais integrantes do
Magistério, 30 (trinta) dias.

Art. 66 - O Professor que não estiver em regência de classe, fará jus a 30 (trinta) dias de
férias.

Art. 67 - As férias poderão ser desdobradas em 02 (dois) períodos, sendo um de 30 (trinta)
0 dias e outro complementar de 15 (quinze) dias.

Art. 68 - É vedada a acumulação de férias do pessoal docente.

Art. 69 - É proibida, sob qualquer pretexto, a interrupção de férias em gozo.

CAPÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Art. 70 - Compreende as atividades de administração escolar no Ensino Fundamental
aquelas inerentes à coordenação do curso, à área ou disciplina, à direção, ao assessoramento
e à assistência em Unidade Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Art. 71 - A função do Diretor de Unidade Escolar será exercida prioritariamente por
servidor graduado em Licenciatura Plena, onde houver carência de profissionais graduados,
poderão candidatar-se:

///
10



I - Licenciatura Curta;
II - Estudos Adicionais;
III - Magistério a Nível Médio.

Parágrafo primeiro - A ocupação da função de Diretor e Vice-diretor será através de
consulta à comunidade escolar.

Parágrafo segundo - Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor e Vice-diretor, nas escolas
de 1a (primeira) a 4a (quarta) séries do Ensino Fundamental, profissionais com habilitação
de Magistério a Nível Médio.

Art. 72 - As funções de orientador e Supervisor serão exercidas por especialistas em
educação.

Art. 73 - A função de Secretário de Unidade Escolar será exercida por profissiona\m
habilitação de Magistério a Nível Médio, pertencente ao Quadro Permanente.

CAPÍTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 74 - Haverá substituição nos casos de licença e no afastamento do Servidor do
Magistério Municipal, em regência de classe, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo primeiro - O substituto será recrutado dentre o pessoal do Magistério lotado na
mesma unidade ou na falta deste, na unidade escolar mais próxima.

Parágrafo segundo - O substituto receberá além da remuneração que estiver percebendo o
valor correspondente ao acréscimo da carga horária decorrente da substituição, a título de
pró-labore.

CAPÍTULO VIII
DOS DEVERES

Art. 75 - O Servidor do Magistério Municipal, tem como dever considerar a relevância social
de suas atribuições, preservando os valores morais e intelectuais que representam perante a
sociedade e assim, mantendo conduta adequada ao exercício de suas funções.

Parágrafo único - Para cumprir o disposto neste artigo o Servidor do Magistério deverá:

I - Cumprir as determinações oriundas da legislação escolar vigente, do Regimento Escolar e
do presente Estatuto;
II - Comparecer pontualmente ao seu local de trabalho;
III - Preservar os hábitos de natureza ética;
IV -Cumprir as ordens superiores, salvo se manifestamente ilegais;
V - Manter com os colegas de trabalho cooperação e solidariedade constante;
VI - Empenhar-se na valorização do seu trabalho, inclusive cuidando sempre pela boa e
integral educação dos servidores e discentes sob sua responsabilidade;

11



VII - Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado e ter espírito de
iniciativa e criatividade para entendimento de situações imprevistas;
VIII - Comparecer a cursos, treinamentos, seminários, reuniões e solenidades pertinentes a
sua área de atividade e da educação de uma maneira geral;
IX - Utilizar processos de ensino, ao seu conhecimento que representem e correspondam
aos conceitos atuais do ensino-aprendizagem;
X - apresentar-se decentemente trajado ao serviço;
XI - Comparecer às comemorações cívicas e participar das atividades extracurriculares.

CAPÍTULO IX
DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Art. 76 - Negociação coletiva é o ato pelo qual os Trabalhadores do Magistério e Governo
Municipal discutem, avaliam e acordam sobre cláusulas económicas, sociais de
democratização e melhoria do serviço público na busca da elevação das condições de
trabalho e de vida dos Trabalhadores do Magistério Público Municipal.

™Art. 77 - Compõem a negociação coletiva os representantes dos Trabalhadores do
Magistério e seu Sindicato, o Governo Municipal e a Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desporto.

Art. 78 - A negociação resultante da convenção coletiva deve conter obrigatoriamente as
cláusulas acordadas e sua vigência.

Art. 79 - A convenção será celebrada por escrito, sem emendas ou rasuras.

Art. 80 - Não havendo acordo na negociação coletiva, cabe ao Sindicato em Assembleia
Geral, deliberar sobre a instauração ou não de dissídio coletivo.

Art. 81 - Na data de 1° (primeiro) de maio de cada ano são estabelecidas as normas
económicas e sociais da categoria.

Q Parágrafo único - A abertura das negociações dar-se-á no mês de março.

CAPÍTULO X
DAS PENALIDADES

Art. 82 - O Servidor do Magistério responde civil, penal e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições e deveres.

Art. 83 - O Servidor será responsável pelos prejuízos que causar a Fazenda Pública
Municipal.

Art. 84 - A indenização de prejuízos causados ao Tesouro Municipal, poderá ser liquidada
mediante desconto em prestações mensais não excedentes da quinta parte do vencimento
ou remuneração, na falta de bens que respondam pela indenização.
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Art. 85 - Não caberá o desconto parcelado, quando o servidor solicitar licença não
remunerada, exoneração ou abandono do cargo.

Art. 86 - Constituem-se penas disciplinares, de âmbito administrativo:

I - Advertência, no caso de negligência;
II -Repreensão, no caso de desobediência e falta dos deveres;
III - Suspensão, em caso de falta grave ou reincidência em falta já punida com repreensão;
IV - Exoneração será aplicada nos casos de:

a) abandono de cargo ou função;
b) mal procedimento, vícios de jogos proibidos e embriaguez habitual no serviço;
c) ofensa física praticada no serviço contra outrem, salvo em caso de legítima defesa.

Parágrafo único - Em quaisquer dos casos relacionados nas alíneas "a" e "c" do inciso IV
deste artigo conceder-se-á direito de ampla defesa ao servidor.

Art. 87 - Considera-se abandono de cargo a ausência do Servidor do Magistério ao trabalho,
sem justo motivo, por 30 (trinta) dias consecutivos, ou por mais de 45 (quarenta e cinco)
dias intercalados dentro do período de 1° (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de
dezembro de cada ano.

Art. 88 - Para imposição de pena disciplinar são competentes:

I - O Prefeito Municipal, em qualquer das enumeradas no artigo respectivo;
II -A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, menos a de exoneração;
III - Os Chefes de Repartições e Diretores de Unidades Escolares, para as de advertência e
repreensão.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 89 - A avaliação de desempenho na progressão e na promoção por merecimento de que
trata o artigo 25 e 26 desta Lei, levará em conta os fatores previstos no Regime Jurídico
Único para reconhecimento da capacitação do Servidor em estágio probatório.

Art. 90 - Os vencimento dos Quadros Ocupacional Permanente e Transitório, obedecerão ao
plano de carreira e comprovação nos termos da legislação educacional vigente.

Art. 91 - O Município poderá firmar convénios com entidades sem fins lucrativos para
manutenção de escolas que atendam o ensino fundamental.

Art. 92 - As escolas mantidas sob convénios serão consideradas como Particulares do
Ensino Municipal e assim sujeitas às normas e diretrizes da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Desporto.

Art. 93 - As Escolas Municipais deverão, no prazo de 03 (três) anos serem regularizadas
junto ao Conselho Estadual e/ou Municipal de Educação, recebendo a devida autorização de
funcionamento e aprovação do seu Regimento Interno.
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\. 94 - Os atuais ocupantes de cargos de Professor, não possuidores de habilitação

específica do Quadro Permanente, terão seus cargos incluídos no Quadro Transitório, até
que adquiram formação mínima necessária exigida em Lei, quando lhes será assegurado o
direito ao enquadramento no Quadro Permanente.

Art. 95 - Somente poderão ser enquadrados na classe de especialistas em educação os
técnicos em assuntos educacionais de habilitação específica exigida nesta Lei.

Art.96 - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto promoverá, em articulação
com órgãos competentes, cursos específicos que habilitem os integrantes do Quadro
Transitório ao provimento dos cargos integrantes do Quadro Permanente do Magistério.

Art. 97 - Aos Trabalhadores do Magistério de Floresta do Araguaia, subsidiariamente, no
que não colidir com as disposições desta Lei, aplicam-se as normas do Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos do Município de Floresta do Araguaia, e as que lhes são

— complementares, bem como as disposições regulamentadas emanadas dos órgãos
W competentes.

Art. 98 - Os salários e vencimentos dos Trabalhadores do Magistério do Município de
Floresta do Araguaia serão reajustados por Lei, na mesma data em que forem reajustados
os vencimentos dos demais servidores do Município.

Art. 99 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da
implantação no Município do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e da Valorização do Magistério- FUNDEF.

Art. 100 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 27 de junho de 1.997.
IP

FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS BARBOSA
Prefeito Municipal
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