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"INSTITUI O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO
PÚBLICO MUNICIPAL, QUADRO DE CARGOS E DÁ -
OUTRAS PROVIDÊNC IAS"

O SENHOR AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito
Municipal de sio Jos~ das Miss~es, no uso de suas atribuiç~es
legais que lhe são conferidas pela Lei Org~nica Municipal.

Faço saber que. a Câmara Municipal de Vere-adores aprQ
vou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 12 - Esta ~ei estabelece o Plano de Carreira
do Magistério Público Municipal, cria o respectivo Quadro de
Carreira, disp~e sore Regime de Trabalho e Plano de ~agamento.

Art. 2º - O Regime Jurídico dos membros do Magistép
rio é estatutário COmJos demais servidores do Município, obser
vadas as disposiç~es específicas desta Lei.

Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se por:
I Sistema Municipal de Ensino - O conjunto de in~

tituições de educação pr~-escolar e de ensino da rede munici-
pal de ensino e de instituiç~es conveniadas, bem como os 6r-
gaos do Poder Executivo responsável pela formu'fãção das poli
ticas educacionais e pela administraçio das mesmas.

A CAMINHO DO PROGRESSO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

., .
PREfBITURA MUNICIPAL DB SAO JOSB DAS MISSOBS

11 - Rede Municipal de Ensino - O conjunto de esta
belecimentos escolares e órgãos educacionais que têm como mante
nedor o Governo Municipal, são administrados pela Secretaria Mu
nicipal de Educação e Cultura.

111 - Pessoal do Magist~rio P~blico Municipal - o co~
junto de professores e especialistas de educação que, ocupando
cargos e funções nas unidades escolares e demais órgãos da Re-
de Municipal de Ensino, desempenham atividades docentes ou esp~
cializadas, com vistas a tingir os objetivos da educação.

IV - Professor - O membro do Magist~rio p~blico Muni
cipal que ;exerce atividade docentes, oportunizando a educação
do aluno.

V - Especialista de educação - O Membro do Magist~-
rio P~blico Municipal que atua nas atividades de administração,
planejamento, orientação educacional, supervisão escolar e ou~
trasque se fazem necess~rias no setor educacional e que a lei
vier a mensional, num regime de 40 horas semanais.

VI - Atividades do Magistério As exercidas pelos
professores e especialistas de educação e diretamente ligadas
ao Plano T~cnico-pedagógico, ao funcionamento do Sistema Muni-
cipal de Ensino e ao -, aperfeiçoamento da Educação.

TÍTULO 11
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Art. 4º - A carreira do Magistério P~blico Municipal
tem como principio b~sico:

I - Habilitação profissional - condição essencial
que habilite ao exercicio do magistério através da comprova-
-çao da titulação especifica;

11 - Eficiência - habilidade técnica e relações hu-
manas que evidenciem tendênciá pedagógica,

.._--------""=
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adequaçao metodológica e capacidade de empatia para o exerci-
cio das atribuiçõe do cargo;

111 - Valorização Profissional - condições de tra-
balho compat!vefs com a dignidade da profiss~p.e remuneração
condigna com a qualificação exigida para o exer-cj c í o da ativi
dade;

IV - Progressao na Carreira mediante promoções ba
seadas no tempo de serviço e merecimento;

V - Valorização da Qualificação - decorrente de cur
sos e estágios de formação, atualização, aprefeiçoamento ou es-

pec ificação.

CAPÍTULO 11
DA ESTRUTURA DA CARREIRA

SEÇÂO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º - A Carreira do magist~io P~blico Municipal
é constitulda de cargos de provimento efetivo estruturada em ~
quatlro classes dispostas gradualm6!nte, com acesso sucessimo de
classe a classe a cada uma compreendendo quatro n{.veis, estabe
lecidos de acordo com a formação de.Magistério.

Art. 6º - Para efeitos desta Lei, cargo é o conjunto
de atribuições e responsabilidades cometidas ao membro do Ma-
gistério, mantidas as características de criação por Lei, deno
minação própria, n~mero certo de atribuições padronizadas.

SEÇÃO 11
DAS CLASSES

Art. 7º - As classes constituem a linha de promoção
dos membros do magistério.

--------------~-------------- -"""""""""'''''-----
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Parágrafo único - As classes são designadas pelas le
tras A,B,C e D, sendo esta última final de carreira.

Art. 8º - Todo o cargo se situa, inicialmente, na
classe A e a ela retorna quando vago.

SESSÃO 111
DA PROMOÇÃO

Art. 9º - Promoçao é a passagem do membro do Magist~
rio de uma determinada classe para a imediatamente superior.

Art. 1Q - As promoções obedecerão ao critério de tem
po de exercicio minimo em cada classe e ao de merecimento, sen
do concedidas alternadamente.

, ,
Art. 11 - O tempo de exercicio minimo na classe ime~

diatamente anterior para fins de promoção para a seguinte será
de ~

I - sete anos para a classe B;
11 - sete anos para a classe Cj

111 - sete anos para a classe D.
.Art. 12 - Em principio, todo o professor tem mereci-

mento para ser promovido de classe.
Parágrafo único - Fica prejudicado o merecimento,

acarretando a suspensão da contagem de tempo de exercicio para
fins de promoção, sempre que o Membro do Magistério:

I - sofrer pena disciplinar, pelo tempop correspo~
dente a 3 (três) faltas sem justificativa e a dez faltas justl
ficadas anuais;

11 - somar 10 (dez) atrazos de comparecimento e sai
das antes do -término da jonnada, sem justificativa, acarreta~
do 90 (noventa) dias de suspensão para todo o tempo atrazado;

111 - as faltas injustificadas ao serviço na propor-
ção de três meses para cada falta.

~-----------~-------------- _~JLiL. _
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,Art. 13 - O merecimento e a demonstraçao positiva
do mewbro do Magistério no exercício de seu cargo e se evi-
dencia pelo desempenho de forma têficiente, dedicada e leal
das atribuições que lhe são ~ometidas, bem como pelaassidul
dade, pontualidade e disciplina.

Art. 14 - Acarretam a suspensao da contagem do
tempo para fins de promoção, pelo tempo C9vrespondente à du

-raçao da respectiva liwença:
,I - As licenças e afastamentos sem direito a re

-muneraçao;
11 - As licenças para tratamento de saúde em pe~

soa da família, no que 'excederem a 60 (sessenta) dias, po-
dendo ser prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias;

111 - Os afastamentos para o exercício de ativida
de de interesse particular.

Art. 15 - As promoções terão vig~ncia:
I - Para as classes, B,C e D, apartir do inicio

do mês seguinte àquele que o Membro do Magistério completar
-o tempo exigido para a promoçao, uma vez que haja vaga e a-

tendido o que estabelecer o art. 12;
11 - O merec~mento para a promoção na classe D,

final de carreira, será avaliada também pelo aperfeiçoamen-
to, atualização e aprimoramento dos conhecimentos dos mem-
bros do magistério.

SEÇÃO IV
DOS NÍVEIS

Art. 16 - Os níveis constituem a linha de habilita
ção no Magistério Público Municipal, como segue:

I - Nível I - Habilitação especifica de 2º grau
completo com Magistério;

11 - Nivel 11 - Habilitação especifica de 22 grau
com magistério
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completo, mais adicional, no mínimo de um ano;
111 - Nivel 111 - Habilitação especifica de grau su-

perior ao nivel de graduação, representada por licenciatura de
lQ grau obtida em curso de curta duração na área de educação;

IV - Nível IV - habilitação especifica obtida em cu~
so superior de graduação correspondente a licenciatura plena,
na área de educação e pós-graduação na área da educação.

Parágrafo único - a mudança de nivel é automática e
vigorará a contar do mês seguinte àquele em que o interessado
requerer e apresentar os comprovantes na nova habilitação.

Art. 17- O nível é pessoal, de acordo com a habili-
tação especificado Membro do Magistério, que conservará na
promoçao superior a classe a que pertence.

CAPÚTULO 11
DO RECRUTAMENTO E DA SELEÇÃO

Art. 18 - O recrutamento para os cargos de professor
far-se-á para a classe e nivel, mediante conCurso público de
provas e titulos observadas as normas gerais constantes do Reg!
me Juridico Único dos servidores municipais.

Art. 19 - Os concursos públicos serão realizados se-
gundo as áreas de habilitação seguintes:

I - Área I - Currículo por atividade - ensino de lº
grau, da lª a 4ª série; habilitação especifica de magistério
de 2Q grau;

11 Área 11 - Currículo por disciplina, ensino de
lQ grau da 5ª a 8~ série; habilitação especifica de grau supe-
rior, obtida mediante licenciatura de 12 grau, no minimo~

Parágrafo único - Os concursos para a area 11, ...serao
realizados somente quando houver vaga em disciplina para a qual-nao haja possibilidade de aproveitamento de professor nos ter-
mos do art. 20, § 12.

----------.-....;,..--------------- -'.......,..~._-------==
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Art. 20 - O professor estavel com habilitação para
lecionar em qualquer área referida no artigo anterior, poderá
pedir mudança de área de atuação.

§ 12 _ A mudança de área de atuação depende de vaga
em unidade de ensino e não poderá ocorrer se houver candidato
aprovado em concurso p~blico para a respectiva área, salvo se
nenhum deles aceitar a indicação para a vaga existente.

§ 22 _ Havendo mais de um interessado para a mesma
vaga terá preferência na mudança de área o professor que tiver:

I - maior tempo de serviço no magist~rio p~blico no

r'1unic{pio;
11 - maior temp6 de serviço no magist~rio p~bliCO em

geral;
111 - maior idade.
§ 32 _ É facultado à administração, diante da real

necessidade do ensino municipal e observado o disposto nos pa-
rágrafos anteriores, determinar a mudança de atuação do profe~
soro

§ 42 - O professor do Curriculo por Disciplina, cujo
número de horas em que leciona for inferior a car~a horáriac>

normal estabelecida nesta Lei para o Membro do Magist~rio, terá
de completar a jornada em outra atividade constantes das especi
ficações do cargo de Membro do Magist~rio, conforme determina-

-ção da escola ou -órgão de educação do Munic:Í.pio~

TÍ'l'ULO111
DA DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÊRIO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21 - Os Membros do Magistério Público I'lIunicioal. ,

.,--------==
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para o desempenho das suas atividades, são distribuictos na ~ede
Municipal de Ensino, mediante:

I - Lotação;
11 - Designaçao;
111 - Remoçao;
IV - Substituiçã.o;
V - Cedência.
Par~grafo ~nico - A distribuiçao de que trata este

artigo deve atender as necessidades das unidades escolares e
6rgãos da Administração da Rede Municipal de Ensino.

DA LOTAÇÃO
Art. 22 - Lotação é o ato mediante o qual o Secretá-

rio Municipal da Educação e Cultura fixa o professor ou especi~
lista de educação em uma unidade escolar ou em 6rgão da Rede
Mun í c í paI de Ensino, para o exerc feio profissional.

Par~grafo ~nico - Caberá ~ Secretaria Municipal de
Educação e Cultura manter atualizados os assentamentos do res-
pectivo pessoal.

DA DESIGNAÇÃO
Art. 23 - Designação é o ato mediante o qual o Secr~

tário Municipal de Educaç~o e Cultura determina a unidade esco
lar ou6rgão onde o Membro do Magistério deverá ter exercfcio.

Art. 24 - A designação sempre será feita a fim de a-
tender a real necessidade educaciohal do Municipio de são José
das Ivrissões.

DA REMOÇÃO
Art. 25 - Remoção é o deslocamen to do filembrodo Ma-

gistério P~blico Municipal do local onde tem exercfcio para
outro, a pedido, por necessidade do ensino ou por motivo de
sa~detdesde quu~hajatransporte compativel com o horário.

"'---------------:....---------------- -J=II.I:Il.lL., ---'=
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§ lQ - A Remoç~o, quando o Membro do Magist~rio est~
designado para escola, processa-se em período de f~rias, salvo
por. interesse ou necessidade do ensino ou ainda por motivo de
saúde e implica sempre em aL~raç~o de designação.

§ 2º - A Remoção só se efetiva na existência de vaga
e no interesse da Educação.

§ 3Q - Tem preferência, em caso de haver mais de um
candidato à mesma vaga, o que contar com mais tempo de efetivo
serviço público municipal e,em caso de empate, o mais idoso.

DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 26 - Substitu~ção ~ o ato pelo qual p Secret~-

rio Municipal de Educação e Cultura indica o Membro do Magist~
rio Público Municipal para exercer temporariamente as funções
de outro, em suas faltas ou impedimentos.

Art. 27 - A~:Substituição ~ sempre eventual e pode,
no caso de inexistência de Membro do Magist~rio Público Munici-
pal dispon&vel no Quadro de Carreira, ser desempenhada por
professor' não pertencente ao mesmo, devidamente habilitado, a-
provado por Lei.

DA CEDÊNCIA
Art. 28 - Cedência ~ o ato atrav~s do qual o Chefe

do Poder Executivo Municipal coloca o Membro do Magist~rio Pú-
blico Municipal, com ou sem remuneração, a disposição de enti-
dade ou órgão, sem supordinação administrativa com a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.

Art. 29 - A Cedência ~ concedida pelo prazo maximo
de um ano, podendo ser renovada anualmente, se assim convier às
partes interessadas.

Art. 30 - O Membro do Magist~rio Público Municipal
cedido perde a designaçã.o, continuando lotado na Secretaria
Municipal de Educação e Cul tUFa, exceto para escola_-.--:
se cedido para a SHEC.

--------------------~~-----------------------------~~~_-----_~:=
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§ lQ - Terminado o período de cedência, o pre~essor
ou especialista de educação volta a ser designado para uma uni-

, -dade escolar ou orgao no atendimento as necessidades da Rede
Municipal de Ensino.

-§ 2º - Enquanto nao ocorrer nova designaçao, o Mem-
bro do ~íagistério que retornar do período de cedência, pode
exercer a função de pr?fessor substituto na Rede Municipal de
Ensino, nos termos do art. 26.

Art. 31 - O Membro do Magist~rio P~blico Municipal
cedido nos termos do artigo 28, é considerado de efetivo exer-
, - ,cicio, nao sofrendo prejuizo na carreira.

DO REGUlE DE TRABALHO
Art. 32 - O r8gime normal de trabalho do Membro dó

~1agist~rio Pub Lí co Municipal ~ de 20 (vinte) horas semanais, ~
cumpridas em turno Gnico, em unidade escolar ou em 6rgão liga-
do à educação.

Art. 33 - Sempre que as necessidades de ensino exigi-
rem, poder~ o professor municipal ser convocado para cumprir
regime suplementar de trabalho, com carga horária de 40 (qua-
renta) horas semanais.

- ,Art. 34 - A convocaçao sera feito por Portaria do Se-
cretário Municipal de Educação e Cultura.

Par~grafo ~nico - O regime de 40 (quarenta) horas se-
manais, proibe o exercicio cumulativo de outro cargo pGblico.

Art. 35 - Ao regime suplementar de trabalho de 40 ( _
quarenta) horas semanais corresponderá a uma complementação do
salário, por regime suplementar de 100% (cem por cento), de a-
cordo com o nível em que se enquadrar o professor no Plano de
Carreira.

Parágrafo Gnico - A complementação do salário por re-

'-------------------~~------------------------------- ~~~._------~~A CAMINHO DO PROGRESSO
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gime suplementar de trabalho continuará a ser percebida em caso
de afastamento profissional previsto em lei.

Art. 36 - A convocaçao para cumprir regime suplementa
de trabalho podera cessar:

I - quando cessar a necessidade do ensino;
11 - a pedido do próWPio interessado;
111 - no interesse público.
Art. 37 - A convocaçao para regime suplementar inde-

pende do tempo de exercício, não gera direito a incorporação de
-qualquer espécie cessando seu pagamento no momento em que nao

e mais realizada.
- -Art. 38 - A r-emuner-aç ao da convocaçao para trabalhar

em regime suplementar integrará, proporcionalmente, o cálculo
para efeito de concessão de férias e outras vantagens ,confor-
me estipula o Regime Juridico único, observado o tempo de ~er-
viço no per~odo aquisitivo.

TÍTULO: IV
DO QUADRO DO MAGISTÉRIO

Art. 39 - É criado o Quadro do Magistério Público
do Municipio que será constituldo de professor, especialista
de educação e de funções gratificadas.

Art. 40 - são criados os seguintes cargos de provi-
mento efetivo:
CATEGORIA FUNCIONAL PADRÃONº DE CARGOS

20 Único
Único

Professor
Especialista de Educação 04

Art. 41 - As especificações do cargo efetivo são as
descritas no ANEXO ÚNICO, que fica fazendo parte desta Lei.

------,---~
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Art. 42 - são criadas as seguintes funções gratifi-
cadas especi ficas do lVIagistér io Públ ico Munic ipal ;
DENOf'llINAÇÃOFUNCIONAL Nº CARGOS NÍVEL CÓDIGO,---
Auxiliar de Secretaria 01 I FG 01

Orientador de Ensino 01 IIr FG 03

Supervisor de Ensino 02 11 EG 02·
§ 12 - O exercício das funções de que trata este ar

,tigo e privativo de professor municipal ou posto a sua dispo-
siçao, com habilitação.

§ 22 - A função gratificada será concedida ao profe~
so r , excepcionalmente, quando da inexistência do preenchimento
das vagas de Especialista de Educação, de acordo com a Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura.

§ 3º - É vedado o pagamento de Função Gratificada de
que trata este artigo ao Especialista de Educação.

§ 42 - O professor inserido na função de supervisor,
auxiliar de secretaria ou orientação escolar, fica automatica-
mente convocado para trabalhar em regime suplementar de 40 (-

quanrenta) horas semanais.

TÍTULO V
DO PLANO DE PAGAMENTO

Art. 43 - Para se obter os vencimentos dos cargos ef~
tivos e das funções gratificadas, multiplica-se o coeficiente
respectivo de cada classe e nivel pelo padrão referencial fLX~
do aos demai s servidores do Mun í.cjpio de são José das Missões,
nos termos do Regime Jurfdico Único:

r - Cargos de provimento efetivo:
NÍVEL CLASSES

A

1.55

CB

1. 71

D

2.00r 1.82
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11

111
IV

,
1.80
2.10
2.50

1.92
2.24
2.67

2.05
.2.39
2.85

2.25
2.62
3.12.

11 - Funçoes Gratificadas:
Código
FG 01

FG 02
FG 03

Coeficiente
0,30%
0,50%
0,60%

DAS GRATIFICAÇÕES

Art. 44 - O Membro do Magistério Público I'Ilunicipalfaz
jus a seguinte gratificaç~o~

a) por exercicio de Direção de Unidade Escolar;
, ,

b) pelo exercicio em escola de dificel acesso;
c) gratificação - inferior 5% (cinco )...•..•..... adicional, nao a

por cento, por triênio de efetivo serviço público municipal,cal-
culado sobre o salário básico dos servidores do Município.

ParágrafO único - Anualmente, a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura decretará as escolas consideradas de difícil
acesso.

Art. 45 - Os professores municipais que exederem a fu~
ç'ão prevista na letra "a" do arte 44, terão direito a percepção
de gratificação, conforme a seguinte classificação:

a) professor que exerce funç~o de direç~o em escola
com até 25 alunos - 10% (dez por cento) soblue o vencimento bási-
co;

b) professor que exerce função de direção em escola de
26 a 50 alunos - 20% (vinte por cento) sobre o vencimento bási-
co;

c) professor que exerce a função de direção em escola
de 51 a 100 alunos - 30% (trinta por cento) sobre o vencimento
básico;

A CAMINHO 00 PROGRESSO
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d) professor que exerce a funç~o de direçio em es-
cola~com mais de 101 alunos - 40% (quarenta por cento) sobre o
vencimento básico.

Art. 46 - Os professoros que exercem a função pre-
.vista na letra "bll, do art. 44, terão direi to a percepção de gr~

tificaçio, conforme a seguinte tabela:
a) até 2 (do±s) km. da escola, o equivalente a 15%

(quinze por cento) sobre o salário básico;
b) até 3 (três) km. da escola, o equivalente a 25%

(vinte e cinco por cento) do salário básico;
c) at4ma de 3 (três) km. da escola, o qquivalente

a 35% (trinta e cinco por cento), sobre o salário básico.
Parágrafo único - Fica vedado o pagamento da grat!

ficação de difícil acesso quando o Município fornecer gratuita-
mente e diariamente aos membros do magistério transporte da sede
do Município ao local de trabalho e vice-versa.

DAS FÉRIAS
Art. 47 - As férias são obrigatórias e terio a du-

ração mínima de trinta dias, após um ano de exercício profissio-
nal.

DAS LICENÇAS
Art. 48 - Conceder-se-á lecença ao membro do Magi~

tério Público Municipal por motivo de doença, à gestante, para -
concorrer a cargo eletivo, para serviço militar obrigatório, pa-
ra tratar de interesse particular, por motivo de casamento ou L~
to, nos termos do Regime Juridico Único dos Servidores do Munici
pio de S~e José das Missões.

Art. 49 - Será concedita ao membro do Magistério
licença-prêmio de seis meses, correspndente a cada períOdO de 10
(dez) anos ininterruptps de serviço público municipal. com todas
as vantagens inerentes ao cargo.

Parágrafo único - Não terá direito à licença-prêmio
o membro do Magistério que contar, dutante o decênio com mais de
seis meses de licença para tratamento de saúde, mais de três me~
~es de licença por motivo de doença em pessoa da
família
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mais de 50 (cinquenta) faltas justificadas e mais de 10 (dez)
não justificadas, considerando-se, porém, como de efetivo exer
cicio os demais casos prev í stosn: em lei.

Art. 50 - A licença-premio poderá ser gozada no to-- ~do ou em parcelas nao inferiores a um mes.
Art. 51 - O tempo de licença-premio não gozada será, a

pedido do membro do Magistério, contado em dobro para efeito de
-aposentadoria, vedada a desconversao.

DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS
Art. 52 - O membro do Magistério Público Municipal

pode acumular dois cargos, na rede Municipal de Ensino, desde que
não ultrapasse, no total, quarenta horas semanais, de trabalho,
atendddas as disposições legais relativas ao assunto.

TÍTULO VI
DOS DIREITOSeDEVERES

Art. 53 - são dir~itos dos membros do Magistério Pú-
blico Municipal:

I - escolher e aplicar livremente processos didá-
ticos e formas de avaliação do aprendizado, observadas as nor-
mas e diretrizes emandas da Secretaria Municipal de Educação e
Cul tura;

11 - dispor, no ambiente de trabalho, de instalações
e material didático suficiente e adequado para exercer suas
funções;

111 - participar do processo de planejamento de ati-
vidades relacionadas com a educação;

IV - ter oportunidade de frequentar cursos de forma-
ção, atualização, aperfeiçoamento ou especialização, incluindo
os oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

V - receber através dos serviços especializados de
educação assistencia para o pleno exercício profissional;
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VI - executar tarefas afins.

Art. 54 - S~o deveres dos membros do Magist~rio p~-
blico Municipal:

I - comparecer ao local de trabalho com assiduida
de e pontualidade, executando tarefas que lhe são pertinentes
ou come<didas, com efeciência, zelo e presteza;

11 - apresentar-se em serviço adquadamente e condig
namente trajado, em consonância com sua atividade de educaç~o;

111 - manter espírito de cooperação e solidariedade
com a comunidade escolar e da localidade;

IV - cumprir ordens superiores;
V - acatar os superiores hierárquicos e tratar com

urbanidade os colegas e u suar ios dos serviços educacionais;
VI - comunicar a autoridade imediata as irreg0lari-

dades de que tiver conhecimento na área de sua atuação;
VII - zelar pelo material escolar e demais bens de

propriedade do Municipio confiados a sua guarda;
VIII - fornecer elementos para a permanente atuali-

-zaç ao de seus assentamentos junto a Secretaria I"lunicipalde -
Educaç~o e Cultura;

IX - executar tarefas afins.
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Art. 55 - Eicam extintos os cargos efetivos em comis-
s~o ou funç;es gratificadas especificas do Magist~rio P~blico
f>.1unicipal,anteriores à vigência desta Lei.

Art. 56 - Os atuais membros do Magist~rio P~blico Mu-
nicipal concursados ser~o aproveitados nos cargos criados por
esta Lei, distribuídos nas classes A,B,C e D e do Quadro de Ca~
reira e no Nivel a que pertencer, de acordo com a habilitaç~o ob

r

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
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serbado o seguinte:
I - na classe A, os professores que possuem até

7 (sete)anos de exercicio no Magistério Municipal;
11 - na classe B, os professores que possuem mais

de 7 (sete) até 14 (quatlDi!:'Ze)anos no exercício do Magistério
P~b1ico Municipal;

111 - na classe C,os professores que possuem mais
de 14 (quatorze) anos até 21 (vinte e um ano) de exerclcio no
Magistério P~blico Municipal;

IV - na classe D, os professores que possuem mais
de 22 (vinte e dois) anos de exercício no Magistério P~b1ico
f{[unicipa1.

,
Art. 57 - Os servidores inativos, pertencentes a

~rea do Magistério, de acordo com a titulaç~o, ter~o seus pro-
ventos revistos e atualizados apartir àa implantaç~o da prese~
te Le i.

DAS DISPOSIÇÔES FINAIS

Art. 58 - Em caso de acumulaç~o de dois cargos no
Magistério P~blico Municipal, as gratificações previstas nesta
Lei incidem sobre o vencimento básico de cada cargo, quando
for o caso.

Art. 59 - Para os membros do Magistério P~blico Muni
-cipal nao concursados mas estavies, aplica-se o disposto no He

gime Jurídico Único dos Servidores Municipais.
Art. 60 - As despesas decorrentes da aplicaç~o da

presente Lei correm a conta de dotaç~o orçamentm'ia própria.
Art. 61 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 62 - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro

do m~s seguinte ao de sua publicaç~o.
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ANEXO ÚNICO

.CARGO- Professor
ATRIBUIÇÕES-
a) DESCRIÇÂO SINTÉTICA: orientar a aprendizagem do aluno; par-
ticipar das atividades de planejamento das atividades da esco-
la; organizar as operaçoes inerentes ao processo ensino-apren-
dizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensi-
no.
b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: planejar e executar o trabalho docente;
levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua cla-
ser estabelecer mecanismós de avaliação; constatar necessidades
e carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores
especificas de atendimento; cooperar com a coordenação pedagó-
gica e orientação educacional; organizar registros de observa-
ção do aluno; integr~órgão complementar da escola; executar
tarefas afins;
c) CONDIÇÕES DE TRABALHO: carga horária de vinte horas semana-
is.

habil i 1açãOd) REQUISITOS PARA PROVIME~~O: instrução formal;
legal para o exercicio do magistério.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS
MISSÕES, aos 15 de dezembro de 1993.

Prefeito Municipal
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