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LEI COMPLEMENTAR Nº 014/16 DE 30 DE JUNHO DE 2016. 

 

 

“Institui o Plano de Cargos e Carreira e 

Regulamento do Quadro do Magistério 

Público Municipal de Iracemápolis, dando 

outras providências” 

Autor do Projeto de Lei Complementar nº 

05/2016 – Poder Executivo Municipal – 

Prefeito Valmir Gonçalves de Almeida. 

 

VALMIR GONÇALVES DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de 

Iracemápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por 

Lei, em especial a Lei Orgânica do Município; 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprova e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar: 

 

CAPÍTULO I 

Das disposições preliminares 

 

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreira e o 

Regulamento do Quadro do Magistério Público Municipal de Iracemápolis, em 

conformidade nos artigos 206, inciso V da Constituição Federal e legislação federal 

correlata. 

 

Parágrafo único. Estão vinculados pelas normas desta Lei os 

Profissionais do Magistério que exercem suas atividades no âmbito da Coordenadoria 

Municipal de Educação de Iracemápolis, vinculados ao Quadro do Magistério Público 

Municipal – Anexo I desta Lei. 

 

Art. 2º. Fica instituído o Plano de Cargos e Carreira do Magistério 

Público Municipal de Iracemápolis, nos termos desta lei, com as seguintes finalidades: 

 

I - estabelecer padrões e critérios de Progressão Funcional para todos os 

cargos públicos que compõem o Quadro do Magistério Público Municipal; 
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II - possibilitar o reconhecimento dos integrantes do Quadro de 

Magistério com maior grau de desempenho e qualificação profissional através de 

instrumentos de Progressão Funcional; 

 

III - manter a administração do vencimento dentro dos padrões 

estabelecidos por Lei, considerando as características da área educacional e os critérios 

de Progressão Funcional; 

 

IV - criar as bases de uma política de recursos humanos capaz de 

conduzir de forma mais eficaz o desempenho, a qualidade, a produtividade e o 

comprometimento do integrante do Quadro do Magistério Público Municipal com os 

resultados do seu trabalho. 

 

Art. 3º. São princípios do Plano de Carreira e do Regulamento do 

Quadro do Magistério Público Municipal: 

 

I - ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos; 

 

II - racionalização administrativa da estrutura de empregos e da carreira; 

 

III - progressão funcional na carreira, baseada em avaliação do 

desempenho, assiduidade e capacitação; 

 

IV - reconhecimento e valorização dos integrantes do Quadro de 

Empregos do Magistério pelos serviços prestados, pelo conhecimento adquirido e pelo 

desempenho; 

 

V - estímulo ao desenvolvimento profissional e à qualificação funcional;  

 

VI - estabelecimento do piso salarial; 

 

VII - horas de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) dedicado aos 

estudos para planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, incluídos na 

jornada mensal; 

 

VIII - legalidade e segurança jurídica. 

 

 

CAPÍTULO II 

Dos Conceitos Básicos 
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Art. 4º. Para efeitos desta Lei. Considera-se: 

 

I – Servidor do Quadro Magistério Público Municipal: Titular de 

emprego do Quadro do Magistério Público Municipal, podendo constar no presente 

Estatuto ou em documentos da Administração Pública, o nome completo ou somente a 

sigla: SQMPM (Anexo I desta Lei)  

 

II - Quadro do Magistério Público Municipal (Anexo I): o conjunto de 

cargos destinados ao exercício da docência e ao suporte pedagógico à Educação Básica; 

 

III - Emprego: unidade laborativa com denominação própria, criada por 

lei, com número certo, que implica o desempenho, pelo seu titular, de um conjunto de 

atribuições e responsabilidades, provido mediante concurso público; 

IV - SQMPM: o servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, 

com funções de docência; 

 

V - Especialistas de Educação: o servidor do Quadro do Magistério 

Público Municipal com atribuições de suporte técnico-pedagógico à docência, voltadas 

à direção ou administração, planejamento, coordenação e orientação técnico-

pedagógica; 

 

VI - Classe: agrupamento de empregos e funções com a mesma natureza 

de atribuições, podendo ser de docência ou de suporte pedagógico; 

 

VII - Remuneração: retribuição pecuniária devida ao SQMPM pelo 

exercício do cargo composta pelo Salário-base acrescido das demais vantagens pessoais 

estabelecidas em lei; 

 

VIII - Referência: retribuição pecuniária devida ao SQMPM pelo 

exercício de suas atribuições, de acordo com sua posição na carreira; 

 

IX - Carreira: estrutura de desenvolvimento funcional e profissional do 

SQMPM , operacionalizada através de passagens a Níveis e Graus superiores; 

 

X - Padrão: conjunto de algarismos que designa o Salário dos SQMPM , 

formado por: 

 

a) Nível: indicativo de cada posição salarial em que o SQMPM poderá 

estar enquadrado na Carreira, segundo critérios de titulação, representado por 

algarismos romanos; 
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b) Grau: indicativo de cada posição salarial em que o SQMPM poderá 

estar enquadrado na Carreira, segundo critérios de desempenho e de capacitação, 

representado por letras. 

 

XI - Progressão vertical: passagem do SQMPM de um Nível para outro 

superior, mantido o Grau, mediante titulação; 

 

XII - Progressão Horizontal: passagem do SQMPM de um Grau para 

outro imediatamente superior, mantido o Nível, mediante a avaliação de desempenho, 

assiduidade e tempo de serviço; 

 

XIII - Concurso Público: procedimento administrativo consubstanciado 

em um processo de recrutamento e seleção, de natureza competitiva, seletiva, 

eliminatória e classificatória atendida os requisitos estabelecidos na legislação aplicável 

e em edital específico; 

 

XIV - Rede de Ensino: conjunto de órgãos e unidades escolares que 

realizam atividades de educação sob a gestão e coordenação direta da Coordenadoria de 

Educação do Município em cumprimento à legislação educacional; 

 

XV - Docência: atividades de ensino, desenvolvidas pelos SQMPM 

aprovados no concurso de Professor da Educação Básica I ou Professor da Educação 

Básica II, caracterizadas pela relação direta com alunos em ambiente sócio 

organizacional de aprendizagem; 

 

XVI - Habilitação Específica: ou em curso de licenciatura, de graduação 

plena, necessária ao desempenho de atividades de docência em classe se/ou aulas de 

disciplinas específicas ou de suporte pedagógico à docência, segundo parâmetros 

estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Regulamentos 

expedidos pelos órgãos competentes do sistema educacional; 

 

XVII - Campo de Atuação: etapa da educação básica em que os 

profissionais da educação básica exercem suas funções; 

 

XVIII - Módulo de Profissionais do Magistério: quantidade de empregos 

e funções de confiança previsto e necessário para o exercício da docência e de funções 

de suporte pedagógico, relacionada à complexidade da unidade escolar;  

 

XIX - Atribuição de Classes e de Aulas: processo realizado sob o 

comando da Coordenadoria Municipal de Educação em todas as unidades escolares para 

organizar o regime de trabalho dos SQMPM e garantir o atendimento à demanda 

efetivamente matriculada na rede de ensino municipal. 
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XX - Readaptação/ Reabilitação: Investidura do servidor em função, de 

atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação física ou mental sofrida em 

decorrência do do desempenho de suas funções, devidamente verificada por meio de 

laudo de inspeção médica oficial (INSS). 

 

Art. 5°. Além dos conceitos previstos nos Incisos deste Artigo, esta Lei  

adota os conceitos técnicos definidos no Estatuto do Magistério Público Municipal (Lei 

Municipal 1.468/2004), no que não for conflitante. 

 

CAPÍTULO III 

Do Quadro do Magistério Público Municipal 

 

Art. 6º.  O Quadro do Magistério Público Municipal, aprovado pelo 

Anexo I desta Lei, é constituído de empregos permanentes e de funções de confiança, 

ambos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, demais disposições 

legais aplicáveis e pelas disposições desta Lei, organizados em classes: 

I - Classe de SQMPM: 

 

a) Professor de Educação Básica I – PEB I: com atribuições de 

docência na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e 

Adultos; 

 

b) Professor de Educação Básica II – PEB II: com atribuições de 

docência em classes da Educação Especial e disciplinas específicas do currículo do 

Ensino infantil e Fundamental. 

 

c) Professor de Língua Brasileira de Sinais – Libras: com formação 

específica em curso de graduação de nível superior da área ou complementação de 

estudos de pós-graduação na área do atendimento educacional especializado, com carga 

horária superior a 120 horas, com habilitação em Libras. 

 

d) Professor de Educação Física: com atribuições de docência na 

Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos, com 

Licenciatura Plena em Educação Física com Registro no CREF. 

 

 

II - Classe de Especialistas de Educação: 

 

a) Diretor de Escola: com atribuições de gestão do quadro de pessoal e 

planejamento, monitoramento e execução dos processos administrativos e educacionais 

nas unidades escolares municipais de Educação Infantil e ou de Ensino Fundamental; 
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b) Coordenador Pedagógico: com atribuições de orientação e 

coordenação pedagógica das unidades que atendem à Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, incluindo as de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos e 

na coordenação dos projetos que integram a proposta pedagógica da escola. 

 

 

Art. 7º. Exigência mínima para cada cargo e ou função de que trata o 

artigo anterior: 

 

I - Professor na Educação Infantil: habilitação específica oferecida em 

nível superior na modalidade normal, Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com 

habilitação em Magistério ou curso Programa Especial Pedagógico Superior; 

 

II - Professor na Educação Fundamental e Ensino Supletivo: 

habilitação especifica oferecida em nível superior na modalidade normal, curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação para o Magistério ou curso Programa 

Especial Pedagógico Superior; 

 

III - Professor na Educação Especial: 

 

a) De disciplinas com exigências específicas: com pedagogia e com 

habilitação requerida pela especificidade. 

 

IV - Diretor de Escola de Ensino Infantil e Fundamental: 

Licenciatura Plena em Pedagogia e com habilitação em Administração Escolar ou 

RESOLUÇÃO CNE/CP N°1 de 15 de maio de 2006, com experiência mínima de 3 

(três) anos no magistério da Rede Pública de Ensino;  

 

V - Coordenador Pedagógico: Licenciatura Plena em Pedagogia e com 

habilitação em Supervisão Escolar ou Gestão Escolar ou Administração Escolar ou 

RESOLUÇÃO CNE/CP N°1 de 15 de maio de 2006, com experiência mínima de 3(três) 

anos no magistério da Rede Pública de Ensino;  

 

Art. 8º. O campo de atuação dos integrantes do Quadro do Magistério 

Municipal compreende: 

 

I – professor I – PEB I – nas classes de educação infantil, nas classes de 

Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA); 
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II – professor II – PEB II – nas classes de educação especial e 

disciplinas específicas em Escola Municipal (EM), Centro de Educação Infantil 

Municipal (CEIM) e Creche; 

  

III – professor de Educação Física – nas classes de educação especial e 

disciplinas específicas em Escola Municipal (EM), Centro de Educação Infantil 

Municipal (CEIM), Creche e Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

 

IV – diretor de escola – Escola Municipal (EM), Centro de Educação 

Infantil Municipal (CEIM) e Creche – nas escolas municipais de ensino infantil e 

fundamental; 

 

V – coordenador pedagógico – Atuando nas Escolas Municipais (EM), 

Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) e Creche; 

 

VI – coordenador municipal de educação: junto a Coordenadoria 

Municipal de Educação–Cargo designado pelo Prefeito Municipal. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Ingresso 

 

Art. 9º. O Ingresso no quadro de SQMPM dar-se-á mediante concurso 

público de provas e títulos, que definirá as vagas e correspondente classificação por 

campo de atuação, conforme as exigências dos Artigos 5º, 6º e 7º desta Lei.  

 

Parágrafo único. As normas gerais para a realização de concurso 

público, a aprovação e a indicação de candidatos serão estabelecidos em conjunto pela 

Coordenadoria Municipal de Educação e pelo Departamento de Recursos Humanos, na 

forma de Edital, que definirão os critérios de seleção e de preenchimento do Quadro do 

Magistério Público Municipal. 

 

Art. 10. A realização do concurso público fica condicionada a 

inexistência de candidatos aprovados durante período de validade de concurso anterior. 

 

Art. 11. O concurso público será homologado pelo Prefeito Municipal, 

publicando-se a relação dos classificados em ordem decrescente, na imprensa local. 

 

§1º - O prazo de validade do concurso público será de 2 (dois) anos, 

prorrogável uma vez por igual período, a critério da administração. 

 

§2º - A prorrogação de que trata este artigo somente poderá ser feita no 

prazo de validade do respectivo concurso público. 
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Art. 12. O ingresso se dará respeitando rigorosamente a ordem de 

classificação dos candidatos e o número de vagas disponíveis por campo de atuação, 

sendo a escolha de vagas realizada em seção pública. 

 

CAPÍTULO V 

Do Estágio Probatório 

 

Art. 13. Estágio Probatório é o período de 36 (trinta e seis) meses iniciais 

de efetivo exercício, durante o qual será avaliado pelo seu desempenho para fins de 

confirmação no cargo, em especial quanto: 

 

I - à aptidão e capacidade para o exercício do cargo; 

 

II - ao padrão de conduta profissional compatível com o exercício do 

cargo. 

 

§1º - O Município instituirá uma Comissão Especial de Avaliação de 

Desempenho a qual compete realizar a Avaliação Especial de Desempenho. 

 

§2º - O período de estágio probatório será acompanhado pelo 

Departamento de Recursos Humanos e pela Coordenadoria da Educação, bem como, 

pela chefia imediata do avaliado, cabendo- lhes: 

I - proporcionar a adaptação do profissional ao ambiente de trabalho; 

 

II - acompanhar e orientar, no que couber, no desempenho das suas 

atribuições, informando o seu grau de ajustamento ao emprego e a necessidade de ser 

submetido a um programa de treinamento; 

 

III - apresentar relatórios semestrais sobre a atuação do avaliado à 

Comissão Especial de Avaliação. 

 

Art. 14. Uma vez aprovado no estágio probatório deverá ser confirmado 

no emprego, mediante ato a ser expedido pela autoridade competente e publicado até o 

penúltimo dia do estágio probatório. 

 

Art. 15. Durante o estágio probatório poderá ser demitido: 

 

I - ao final do estágio probatório, se a Comissão Especial de Avaliação 

de Desempenho concluir pela sua reprovação; 
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II - em qualquer momento do estágio probatório se praticar falta grave, 

conforme Consolidação das Leis Trabalhistas. 

 

Parágrafo Único. Em qualquer das hipóteses de demissão, terá 

assegurado o direito de defesa e o ato deverá ser devidamente fundamentado nos termos 

desta Lei. 

 

Art. 16. Dentro de 60 (sessenta) dias seguintes ao final dos 30 (trinta) 

meses iniciais do estágio probatório, o superior imediato do servidor, sob pena de 

responsabilidade, apresentará relatório conclusivo sobre a aprovação ou não do servidor 

no estágio, expresso em linguagem clara, precisa e objetiva, nos modelos definidos pela 

Comissão Especial de Avaliação. 

 

§1º - Senão lograr aprovação no estágio probatório será proposta a sua 

demissão pelo superior imediato. 

 

§2º - Proposta a demissão, o profissional do SQMPM será imediatamente 

cientificado e terá assegurada ampla defesa, que será exercida pessoalmente ou por 

intermédio de procurador habilitado no prazo de 5 (cinco) dias. 

 

§3º - Findo o prazo de 5 (cinco) dias a que se refere o parágrafo anterior, 

a Comissão Especial de Avaliação terá 30 (trinta) dias para confirmar o profissional do 

magistério no emprego ou propor sua demissão ao Prefeito Municipal. 

 

Art. 17. Ocorrendo falta grave ou média, a chefia imediata do servidor 

deverá representar junto à Comissão de Avaliação Especial. 

 

§1º - Instaurado o procedimento pela Comissão Especial de Avaliação e 

Desempenho, esta intimará para defesa no prazo máximo de10 (dez) dias. 

 

§2º - A Comissão avaliará os fatos e poderá, se necessário, acatar pedido 

ou determinar a produção de provas, devendo proferir decisão final no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias contados da abertura do procedimento. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Sistema de Avaliação de Desempenho 

 

Art. 18. Fica instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho, com a 

finalidade de aprimoramento dos métodos de gestão, valorização do SQMPM, melhoria 

da qualidade e eficiência do serviço público e para fins de Evolução Funcional. 
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Parágrafo Único.  Compete à Coordenadoria Municipal de Educação 

colaborar com Administração Municipal, gestora do Sistema de Avaliação de 

Desempenho. 

 

Art. 19. O Sistema de Avaliação de Desempenho é composto por: 

 

I - Avaliação Especial de Desempenho, realizada semestralmente durante 

período do estágio probatório, conforme o Art.41, §4º – da Constituição Federal e 

legislação municipal específica;   

 

II- Avaliação Periódica de Desempenho, realizada anualmente, nos 

termos desta Lei. 

 

Art. 20. A Avaliação Periódica de Desempenho é um processo anual e 

sistemático de aferição do desempenho do SQMPM, e será utilizada para fins de 

programação de ações de capacitação e qualificação e como critério para a Progressão 

Horizontal, compreendendo: 

 

I - Avaliação da Evolução da Qualificação;  

 

II - Avaliação Funcional; 

 

III - Avaliação de Assiduidade. 

 

§ 1º - A Evolução da Qualificação é mensurada por cursos de 

complementação, atualização ou aperfeiçoamento profissional na área de atuação do 

SQMPM, nos processos de Avaliação Funcional e resultará à Progressão Vertical. 

 

§ 2º - Os cursos referidos no parágrafo anterior poderão ser de indicação 

da Coordenadoria Municipal de Educação, de necessidades identificadas na unidade 

escolar ou de livre iniciativa. 

 

§ 3º - A Coordenadoria Municipal de Educação implementará 

programação de cursos de que trata o §1º – deste artigo durante o interstício para 

evolução funcional garantido participação a todos os professores da rede municipal de 

ensino. 

 

§ 4º - A Avaliação Funcional ocorrerá anualmente, a partir da 

identificação e mensuração de conhecimentos, habilidades e atitudes, exigidas para o 

bom desempenho do cargo e cumprimento da missão institucional da Prefeitura e do 

órgão em que estiver em exercício. 
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§ 5º - A Assiduidade será mensurada anualmente, conforme a escala 

abaixo: 

 

a) nenhuma ausência: perda de 0 pontos; 

 

b) a cada ausência: perda de 1,0 ponto; 

 

§ 6º - Para os fins do parágrafo anterior, a ocorrência de três atrasos será 

considerada como uma ausência; 

 

Art. 21. O Sistema de Avaliação de Desempenho será regulamentado por 

Decreto no prazo de 6 (seis) meses contados da data de publicação desta Lei. 

 

CAPITULO VII 

Da Evolução Funcional 

 

Art. 22. A Evolução Funcional nos empregos ocorrerá mediante as 

seguintes formas: 

 

I - Progressão Vertical; 

 

II - Progressão Horizontal. 

 

Art. 23. A Evolução Funcional somente se dará de acordo com a 

previsão orçamentária de cada ano, se houver recursos suficientes. 

 

§ 1º - As verbas destinadas à Progressão Vertical e à Progressão 

Horizontal do Magistério deverão ser objeto de rubricas específicas na lei orçamentária. 

 

§ 2º - A gratificação em decorrência da progressão horizontal de que trata 

o Inciso II do artigo 22 será expresso em porcentagem, incidindo sobre o valor da 

referência em que estiver lotado o Servidor, não servindo de base de cálculo para 

qualquer outra parcela. 

 

Art. 24. Os processos de Evolução Funcional ocorrerão: 

 

I - A gratificação de que trata o Inciso I do Artigo 22, no mês seguinte a 

apresentação do respectivo diploma válido, reconhecido pela Instituição de Ensino e 

pelo MEC, ao Departamento de Recursos Humanos. 

II - A gratificação de que trata o Inciso II do Artigo 22, no mês seguinte 

após completar o intervalo de tempo determinado inciso III do Artigo 27, referente ao 

anexo II. 
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CAPÍTULO VIII 

Da Progressão Horizontal 

 

Art. 25. A Progressão Horizontal é a passagem de um Grau para outro 

imediatamente superior, dentro do mesmo Nível, mediante classificação no processo de 

Avaliação de Desempenho. 

 

Art. 26. O processo de Progressão Horizontal ocorrerá sempre que 

completado o intervalo de tempo exigido no Inciso III do Artigo 27. 

 

Art. 27. Está habilitado à Progressão Horizontal o SQMPM:  

 

I - que tiver sido aprovado no estágio probatório; 

 

II - que não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão nos últimos 05 

(cinco) anos; 

 

III - que tiver cumprido o interstício mínimo de 05 (cinco) anos no Grau 

em que se encontra; 

 

IV - que tiver obtido média aritmética igual ou superiores a 70 pontos 

(em uma escala de 0 a 100 pontos), nas duas Avaliações de Desempenho do interstício 

referido no inciso III. 

 

§ 1º - Para efeito do cumprimento do interstício mínimo exigido no 

inciso III do “caput” deste artigo: 

 

I - será computado apartir do primeiro dia do ano seguinte a aprovação 

desta Lei; 

 

II - somente serão considerados os dias efetivamente trabalhados e as 

férias, sendo vedada na sua aferição a contagem dos períodos de licenças e afastamentos 

acima de15 (quinze) dias, ininterruptos ou não, exceto: 

 

a) nos casos de licença maternidade cujo período é contado 

integralmente; 

 

b) nos casos de afastamento por acidente de trabalho, cujo período é 

contado integralmente; 

 

c) nos casos de doença laboral cujo período é contado desde que não seja 

superior a 6 (seis) meses ininterruptos ou não; 
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d) afastamentos da SQMPM por motivo de medida profilática ajuizados 

pela autoridade sanitária competente 

 

§ 2º - Nos casos de licenças e afastamentos descritos acima, a Avaliação 

de Desempenho recairá somente sobre o período trabalhado. 

 

§ 3º - Não prejudica a contagem de tempo para os interstícios necessários 

para a Progressão Horizontal; 

 

I - o afastamento para Junta Militar ou Justiça Eleitoral. 

 

§ 4º - A média a que se refere o inciso IV do “caput” deste artigo é obtida 

a partir das soma das notas obtidas na Avaliação Periódica de Desempenho e/ou na 

Avaliação Especial de Desempenho, não podendo ser inferior a 70 pontos. 

 

§ 5º - A apuração do tempo de serviço do Inciso III deste Artigo será: 

 

I – acima de 01 (uma) falta justificada, incluindo atestado médico ou 

acima de 01 (uma) falta abonada: desconta-se 05 (cinco) dias do período.  

 

II – acima de 02 (duas) faltas justificadas, incluindo atestado médico, ou 

acima de 02 (duas) faltas abonadas: desconta-se 15 (quinze) dias do período; 

 

III - acima de 04 (quatro) faltas justificadas, incluindo atestado médico 

ou acima de 04 (quatro) faltas justificadas: desconta-se 30 (trinta) dias do período. 

 

IV - até 01 (uma) falta injustificada: desconta-se 15 (quinze) dias do 

período; 

 

V - acima 01 (uma) falta injustificada: desconta-se 30 (trinta) dias do 

período; 

 

VI - totalizando 24 (vinte e quatro) ou mais faltas justificadas, incluindo 

atestado médico no período de Janeiro a Dezembro do mesmo, não será considerado 

esse ano para apuração do tempo, não se aplicando, neste caso, os incisos I, II e III. 

 

§ 6º - Os descontos do Parágrafo anterior serão aferidos no mês de 

dezembro de cada ano. 

 

CAPÍTULO IX 

Da Progressão Vertical 
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Art. 28. A Progressão Vertical é a passagem de um Nível para o outro 

superior, mantido o Grau, mediante apresentação de títulos ou diplomas vinculados às 

atribuições do cargo e ao campo de atuação. 

 

§ 1º - A Progressão Vertical dar-se-á no mês seguinte a apresentação do 

respectivo diploma válido, reconhecido pela Instituição de Ensino e pelo MEC, ao 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

Art. 29. São exigências para o enquadramento e Progressão Vertical dos 

SQMPM: 

 

I - Nível I: Graduação Superior, com licenciatura plena, ou Normal 

Superior; 

 

II - Nível II: título de especialização, obtido em curso de pós-graduação 

na área de educação, com aprovação e certificação; 

 

III - Nível III: título de mestrado em educação ou área de conhecimento 

correlata ao desempenho de suas atribuições; 

 

IV - Nível lV: título de doutorado em educação ou área de conhecimento 

correlata ao desempenho de suas atribuições; 

 

§ 1º - Os títulos exigidos para fins da evolução vertical são: 

 

I - devem ser da área da educação; 

 

II - dever ser reconhecidos pelo Ministério da Educação;  

 

III - cada nível de titulação só pode ser utilizado uma vez. 

 

IV - Não haverá cumulação de títulos de mesmo nível. 

 

§ 2º - Ao apresentar título que autoriza a promoção de nível, o SQMPM 

deixará de receber o adicional do nível anterior, passando a ter direito apenas ao 

adicional do nível do título. 

 

 

CAPITULO X 

Das Atribuições do Quadro do Magistério 
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Art. 30. São atribuições do pessoal do quadro do magistério:  

 

§ 1° - Ao professor de educação infantil, incumbir-se-á de: 

 

I - atuar nos grupos de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;  

 

II - planejar e realizar atividades de acordo com a Proposta Pedagógica 

do Município, propiciando aprendizagens significativas para as crianças;  

 

III - acompanhar o processo de desenvolvimento infantil, por meio de 

registro reflexivo e o preenchimento da ficha de avaliação e acompanhamento; 

 

IV - acompanhar e orientar as crianças durante as refeições, estimulando 

a aquisição de hábitos alimentares; 

 

V - cuidar das crianças, estimulando-as e orientando as na aquisição de 

hábitos de higiene; 

 

VI - zelar pela segurança das crianças na Unidade Escolar;  

 

VII - cuidar do ambiente e dos materiais utilizados no desenvolvimento 

das atividades, orientando a organização da sala e dos objetos de uso pessoal das 

crianças;  

 

VIII - preparar e conduzir as reuniões de pais;  

 

IX - participar das reuniões pedagógicas, encontros de formação, 

seminários e outros eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, de 

acordo com calendário escolar, respeitado a jornada de trabalho do professor;  

 

X - cumprir os dias letivos e a carga horária de trabalho, participando dos 

períodos dedicados ao planejamento e às reuniões pedagógicas e de acompanhamento. 

 

§ 2° - O professor de Ensino Fundamental do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) 

ano  e EJA, incumbir-se-ão de: 

 

I - planejar e desenvolver atividades pedagógicas de acordo com a 

proposta do Município, propiciando aprendizagens significativas para os alunos;  
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II - acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos 

alunos, utilizando-se de diversos instrumentos de avaliação, atribuindo-lhes notas e/ou 

conceitos; 

 

III - entregar, nos prazos fixados, os registros de notas e/ou conceitos, 

bem como relatórios de aproveitamento, quando solicitados; 

 

IV - proporcionar atividades e trabalhos de recuperação paralela aos 

alunos que apresentarem dificuldade e/ou defasagem de aprendizagem;  

 

V - participar ativamente das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, 

conselhos de classe, cursos de capacitação. 

 

VI - registrar em diário de classe a frequência dos alunos, o conteúdo 

trabalhado e apresentar esse registro para a apreciação da equipe gestora na unidade 

escolar, ao final de cada bimestre, ou quando solicitado; 

 

VII- participar ativamente do processo de integração da escola – família 

– comunidade; 

 

VIII - observar e registrar o desenvolvimento dos alunos, tanto 

individualmente como em grupo, com o objetivo de acompanhar o processo de 

aprendizagem; 

 

IX - cumprir os dias letivos e a carga horária de trabalho, participando 

dos períodos dedicados ao planejamento e às reuniões pedagógicas e de conselho de 

classe e/ou série; 

 

X - propiciar ambiente favorável à aprendizagem dos alunos;  

 

XI - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

 

XII - participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola; 

 

XIII - colaborar com as atividades de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade; 

 

XIV - executar e manter atualizados os registros escolares e os relativos 

às suas atividades específicas;  
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XV - propiciar um ambiente sócio-moral cooperativo, respeitoso, 

organizado e seguro, preservando a integridade física e emocional dos alunos, 

favorecendo-lhes a construção da autonomia em todos os aspectos do seu 

desenvolvimento. 

 

XVI - participar das reuniões pedagógicas, encontros de formação, 

seminários e outros eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

§ 3°. O professor de Educação Física que atua na Educação Básica 

incumbir-se-á de: 

 

I - Estudar as necessidades e capacidade física dos alunos, atentando para a compleição 

orgânica dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e 

muscular ou examinando fichas médicas para determinar um programa esportivo 

adequado; 

 

II - Elaborar o programa de atividades esportivas, baseando-se na 

comprovação de necessidades e capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a 

execução dessas atividades;  

 

III - Instruir os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive 

sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes, fazendo demonstrações e 

acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, para assegurar o máximo 

aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios;  

 

IV - Efetuar testes de avaliação física, cronometrando, após cada serie de 

exercícios e jogos executados pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções 

encontradas em outros dados importantes, para permitir o controle dessas atividades e 

avaliação de seus resultados. 

 

 

§4°. O Professor de Educação Especial incumbir-se-á de: 

 

I - respeitar as diversidades, atendendo os alunos com tolerância e 

competência, sem preconceitos ou discriminação, comprometendo-se com sua formação 

e a eficácia do seu aprendizado; 

 

II - identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos 

pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas 

dos alunos; 
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III - elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, 

avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade;  

 

IV - organizar e realizar os atendimentos dos alunos na sala de recursos 

multifuncional; 

 

V - acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como 

em outros ambientes da escola;  

 

VI - orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno; 

 

VII - ensinar e usar recursos de tecnologia assistiva, tais como as 

tecnologias da informação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a 

informática acessível, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os 

códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade, entre outros, de modo a 

ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e 

participação; 

 

VIII - estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 

visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e 

das estratégias que promovam a participação dos alunos nas atividades escolares;  

 

IX - participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 

avaliação e ao desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional; 

 

X - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 

XI - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

 

XII - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, 

desempenhando suas atividades com eficácia, zelo e presteza; 

 

XIII - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

 

XIV - participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola; 
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XV - colaborar com as atividades de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade; 

 

XVI - executar e manter atualizados os registros escolares e os relativos 

às suas atividades específicas;  

 

XVII - propiciar um ambiente sócio moral cooperativo e de respeito, 

livre de pressões e tensões, para favorecer a construção da autonomia.  

 

 

§ 5°. O professor de Língua Brasileira de Sinais – Libras - incumbir-se-á 

de: 

 

I - Atuar em salas de aulas como professor interprete de LIBRAS - 

Língua Brasileira de Sinais - para alunos Surdos;  

 

II - Participar de reuniões pedagógicas, juntamente com o grupo de 

professores ouvintes que trabalham com alunos surdos, ajudando a planejar estratégias 

para facilitar o aprendizado dos alunos surdos;  

 

III - Participar de projetos pedagógicos que possam ampliar o 

conhecimento de alunos surdos, permitindo uma maior integração com a comunidade 

ouvinte;  

 

IV - Participar da discussão de um currículo amplo adequado à educação 

de surdos, relacionado-o com o currículo ouvinte;  

 

V - Atuar em salas de aula e em eventos ligados ao ensino, para realizar a 

interpretação por meio de linguagem de sinais;  

 

VI - Coletar informações sobre o conteúdo a ser trabalhado para facilitar 

a tradução da língua no momento das aulas e atividades escolares;  

 

VII - Planejar antecipadamente, junto com o professor responsável pela 

disciplina ou série, sua atuação e limites no trabalho a ser executado;  

 

VIII - Participar de atividades extraclasses, como palestras, cursos, 

jogos, encontros, debates e visitas, junto com a turma em que exercite a atividade como 

intérprete;  

 

IX - Interpretar a linguagem de forma fiel, não alterando a informação a 

ser interpretada;  
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X - Participar de atividades não ligadas ao ensino, em que se faça 

necessária a realização de interpretação de linguagem por sinais. 

 

 

§ 6°. O Coordenador Pedagógico incumbir-se-á de: 

 

I - dominar ferramentas que possibilitem a elaboração do plano de ação 

da Coordenação Pedagógica em consonância com o Projeto Político Pedagógico 

Escolar; 

 

II - estimular, acompanhar e participar da elaboração do Projeto Político 

Pedagógico, junto com os demais segmentos da escola;  

 

III - participar, colaborar, executar e/ou acompanhar as atividades das 

horas de trabalho pedagógico coletivo (HTPC). Em caso de ausência, o coordenador 

deverá  apresentar o conteúdo do HTPC para a Direção aplicá-lo. 

 

IV - acompanhar e orientar atividades para o desenvolvimento da Cultura 

Digital junto aos SQMPMs e discentes; 

 

V - participar de reuniões, seminários, capacitações e programas de 

formação continuada e estimular a participação dos professores em seminários, 

capacitações e programas de formação continuada; 

 

VI - trabalhar os dados estatísticos dos resultados de desempenho do 

aluno, visando à melhoria do processo ensino e aprendizagem;  

  

VII - zelar pelo cumprimento do calendário escolar; 

 

VIII - disponibilizar informações e apoio às necessidades dos professores 

no planejamento curricular; X - promover a formação continuada dos professores; 

 

IX - desenvolver o Processo de Avaliação de Desempenho como 

instrumento de acompanhamento do trabalho desenvolvido, visando ao registro dos 

avanços da aprendizagem do aluno; 

 

X - manter-se atualizado quanto às novas metodologias educacionais; 

 

XI - aplicar e acompanhar o desenvolvimento da Proposta Curricular do 

Município; 
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XII - comunicar a direção da escola, os casos de maus tratos a alunos, 

evasão escolar e reiteração de faltas e buscar os recursos, colaborando no enfrentamento 

da situação. 

 

XIII - estimular a criatividade dos professores; 

 

XIV - participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 

à avaliação e ao desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional;  

 

XV - ter compreensão da natureza, organização e funcionamento da 

instituição escolar; 

 

XVI - conhecer a legislação educacional vigente; 

 

XVII - estimular a participação da comunidade nos processos 

educacionais da escola;  

 

XVIII - orientar alunos, pais e professores; 

 

XIX - proporcionar a construção de uma escola em que as relações e o 

planejamento de trabalho se deem de maneira menos compartimentada e mais 

compartilhada e integrada; 

 

XX - considerar o saber, as experiências, os interesses e o modo de 

trabalho do professor, bem como criar condições para questionar essa prática e 

disponibilizar recursos para modificá-la através de formação continuada; 

 

XXI - conhecer e se aproximar das dimensões do processo de formação 

continuada, fazendo delas o núcleo de sua ação coordenadora;  

 

XXII - assumir a função de formador, fazendo da prática do professor 

objeto de reflexão e pesquisa, problematizando seu cotidiano;  

 

XXIII - criar oportunidades e estratégias para que o estudante participe 

com opiniões, sugestões e avaliações do processo de planejamento do trabalho 

SQMPM; 

 

XXIV - estar em sintonia com os contextos sociais mais amplos, com o 

contexto educacional e com a escola na qual atua; 

 

XXV - estabelecer parceria de trabalho com o professor, garantindo o 

alcance de metas;  
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XXVI - desencadear um trabalho de acompanhamento da ação SQMPM 

que privilegie a reflexão crítica da prática do professor.  

 

§ 7°. O Diretor de Escola incumbir-se-á de: 

 

I - dirigir a escola e responsabilizar-se pelo patrimônio do 

estabelecimento, cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, o calendário escolar, as 

determinações superiores e as disposições do Regimento Escolar, de modo a garantir a 

consecução dos objetivos educacionais; 

 

II - representar o estabelecimento perante as autoridades escolares; 

 

III - superintender todas as atividades da escola; 

 

IV – determinar os horários de execução das atividades de horas de 

trabalho pedagógico coletivo (HTPC) e quando ausente o coordenador, aplicá-lo ou 

designar professor para fazê-lo. 

 

V - garantir condições para o desenvolvimento da Cultura Digital junto 

aos SQMPMs e discentes;  

 

VI - verificar e “vistar” a escrituração escolar e as correspondências; 

 

VII - abrir, rubricar, encerrar e assinar os livros em uso na escola; 

 

VIII – elaborar, juntamente com a equipe escolar, o Projeto Político 

Pedagógico, bem como acompanhar a sua execução; 

 

IX - registrar as ocorrências dos SQMPMs e demais funcionários que não 

atendam as competências específicas de seu cargo e/ou função, dando-lhes ciência 

disso, e informar a Secretaria da Educação e órgãos competentes para que sejam 

tomadas as providências necessárias;  

 

X - aplicar as penalidades previstas no Regimento Escolar; 

 

XI - incentivar o aperfeiçoamento profissional de toda a equipe; 

 

XII – acompanhar, quando solicitado, as autoridades de ensino durante 

suas visitas à escola;  
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XIII - fornecer informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência 

e o rendimento dos alunos, de acordo com a proposta pedagógica;  

 

XIV - coordenar o atendimento à demanda, inclusive criação e supressão 

de classes, nos turnos de funcionamento, bem como a distribuição de classes por turnos, 

de acordo com a legislação vigente; 

 

XV – deferir matrículas e transferência de alunos; 

 

XVI - convocar e presidir reuniões dos quadros administrativo, SQMPM 

e discente da escola, solenidades e cerimônias, delegando atribuições e competências a 

seus subordinados, assim como designar comissões para a execução de tarefas especiais; 

 

XVII – zelar pela legalidade, regularidade e autenticidade da vida escolar 

dos alunos;  

 

XVIII - coordenar e orientar todos os quadros da escola - discente, 

SQMPM, técnico e administrativo - em termos do uso dos equipamentos e materiais da 

escola, inclusive os de consumo;  

 

XIX - coordenar o processo de atribuição de aula na Unidade Escolar, e 

atribuir aos SQMPMs aulas e classes, respeitando o período escolhido de acordo com a 

sua classificação;  

 

XX - tomar medidas de emergência em situação imprevista, 

comunicando imediatamente as autoridades competentes;  

 

XXI - comunicar aos órgãos e setores competentes, depois de esgotados 

todos os recursos, os casos de maus tratos a alunos, evasão escolar e reiteração de faltas; 

 

XXII - conhecer a realidade da escola, não apenas internamente, mas da 

comunidade em torno dela;  

 

XXIII - liderar a Proposta Pedagógica da escola, acompanhando e 

monitorando os programas, projetos e ações;  

 

XXIV - mobilizar, orientar, acompanhar, avaliar e promover ações de 

formação continuada tendo em vista as metas a serem alcançadas;  

 

XXV - utilizar princípios pedagógicos, administrativos, financeiros e 

legislativos para a atuação profissional;  

 

http://www.iracemapolis.sp.gov.br/
mailto:prefeitura@iracemapolis.sp.gov.br


 

 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 – Centro – 13495-000 – Iracemápolis – SP  -  Fone/Fax (19) 3456-9200 

Home Page: www.iracemapolis.sp.gov.br   -   e-mail: prefeitura@iracemapolis.sp.gov.br  

 

 
Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

CNPJ: 45.786.159/0001-11 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
CNPJ: 45.786.159/0001-11 

XXVI - praticar ações baseadas nos princípios da responsabilidade, 

transparência, justiça, impessoalidade, legalidade, moralidade e eficiência;  

 

XXVII - trabalhar em equipe, reconhecendo e respeitando as diferenças 

pessoais, de modo a promover continuamente o crescimento e a ação responsável 

compartilhada e com espírito de justiça, agindo de modo ético e solidário; 

 

XXVIII - zelar pelo patrimônio escolar, buscando ações para manter e 

preservar todos os espaços, equipamentos e mobiliário da escola, envolvendo a 

comunidade escolar;  

 

XXIX - garantir o controle administrativo e financeiro sob sua 

responsabilidade, monetário ou não;  

 

XXX - interpretar os resultados da escola e oferecer devolutivas ao 

trabalho pedagógico, tendo em vista os fins planejados ou metas a serem alcançadas. 

 

XXXI - participar das atividades cívicas – culturais e de planejamento do 

ensino programas pela Coordenadoria Municipal de Educação. 

 

Art. 31. A Coordenadoria da Educação poderá determinar outras 

atividades correlatas ao magistério, aos Professores de Educação Infantil, aos 

Professores de Ensino Fundamental, do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) ano e EJA e aos 

Professores de Educação Especial, Professores de Educação Física, respeitando a 

individualidade de cada Unidade Escolar.  

 

CAPITULO XI 

Do Vencimento 

 

Art. 32. A escala de vencimentos ou salários fica constituída de 

referências numéricas, nos termos da Lei Municipal n° 1.962/2012, constante da Tabela 

de Vencimento do Anexo III, sendo que todos os SQMPMs que ingressarem no Quadro 

do Magistério Público Municipal serão enquadrados: 

 

I - no Grau A; 

 

II - no Nível correspondente à titulação apresentada. 

 

Parágrafo único. Os SQMPMs perceberão seu salário de forma 

proporcional à jornada exercida, 
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Art. 33. Os integrantes do Quadro do Magistério municipal terão 

vencimentos compatíveis com os empregos e funções exercidos e de acordo com sua 

jornada de trabalho. 

 

Parágrafo único. O pagamento do vencimento far-se-á mensalmente, até 

o último dia útil do corrente mês, podendo em casos excepcionais, ser adiado até o 5° 

(quinto) dia útil do mês subsequente. 

 

Art. 34. Os vencimentos do pessoal do Quadro do Magistério Municipal 

serão reajustados sempre na mesma data e com o mesmo índice dos demais servidores 

da Prefeitura Municipal de Iracemápolis. 

 

Art. 35. Considera-se piso salarial municipal da carreira do magistério 

municipal o valor do salário correspondente ao Nível I, Grau “A” da tabela salarial de 

Professor de educação Básica I. 

 

Parágrafo Único: O valor da gratificação da Evolução Funcional será o 

percentual indicado no cruzamento da Coluna “nível” com a linha “grau”, aplicado 

sobre a referência do servidor, da Tabelo do Anexo II. 

 

CAPÍTULO XII 

Da Jornada de Trabalho 

 

Art. 36. A jornada básica de trabalho para a classe de SQMPMs será; 

 

I - professor de educação infantil: 120 horas mensais, sendo 20 horas de 

regência (com alunos), 02 horas de HTPC, 02 horas de atividades livres e DSR; 

 

II - professor de ensino fundamental: 150 horas mensais, sendo 25 horas 

de regência (com alunos), 02 horas de HTPC, 03 horas de atividades livres e DSR; 

 

III - professor de ensino fundamental - EJA: 120 horas mensais, sendo 

20 horas de regência (com alunos), 02 horas de HTPC, 02 horas de atividades livres e 

DSR; 

 

IV - professor de educação especial: 150 horas mensais, sendo 25 horas 

de regência (com alunos), 02 horas de HTPC, 03 horas de atividades livres e DSR; 

 

V - professor de educação física - 150 horas mensais, sendo 25 horas de 

regência (com alunos), 02 horas de HTPC, 03 horas de atividades livres e DSR; 

 

VI - coordenador pedagógico: 150 horas mensais; 
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VII – diretor de Escola Municipal (EM), Centro de Educação Infantil 

Municipal (CEIM) e Creche: 200 horas 

 

Art. 37. O tempo destinado à atividade livre será utilizado pelo Professor 

para seu aperfeiçoamento cultural, pedagógico, para preparação de aulas, correções de 

trabalhos e avaliações. 

 

Art. 38. O tempo destinado às horas de trabalho pedagógico coletivo 

(HTPC) será realizado com os seus pares, comprovado no Livro Ponto e Ata. 

 

 

CAPITULO XIII 

Da Remoção 

 

Art. 39. A remoção dos SQMPMs ocorrerá anualmente, sempre antes do 

início do ano letivo seguinte, nas seguintes modalidades: 

 

I - concurso interno;  

 

II - permuta. 

 

Art. 40. O processo de remoção dos SQMPMs será regulamentado pela 

Coordenadoria Municipal de Educação, sendo obrigatório observar: 

 

I - na remoção devem ser respeitados os respectivos campos de atuação, 

habilitações específicas e a pontuação obtida no Sistema de Avaliação de Desempenho; 

 

II - a remoção deve proceder antes à convocação de candidatos aprovado 

sem concurso público; 

 

III - as vagas remanescentes do processo de remoção serão atribuídas aos 

candidatos aprovados em Concurso Público. 

 

IV - as decisões relativas à remoção serão tomadas pela Comissão de 

Remoção e de Atribuição de Classes e Aulas. 

 

Art. 41. O concurso interno de remoção terá como critérios:  

 

I - a titulação; 

 

II - o tempo de serviço, valorizado na seguinte ordem: 
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a) No Magistério Público Municipal de Iracemápolis, conforme o campo 

de atuação; 

 

b) no Magistério Público Municipal de Iracemápolis, em outro campo de 

atuação; 

 

c) no Magistério Público. 

 

III - a pontuação no Sistema de Avaliação de Desempenho. 

 

 

Parágrafo Único - Havendo empate na lista de classificação, o critério 

para desempate considerará, na seguinte ordenação: 

 

I - a maior pontuação no Sistema de Avaliação de Desempenho. 

 

II - o maior tempo no magistério municipal; 

 

III - a maior pontuação de titulação; 

 

IV - a maior nota na avaliação de desempenho mais recente. 

 

Art. 42 - A remoção por permuta pode ocorrer a pedido de 2 (dois) ou 

mais Profissionais do Quadro do Magistério quere queiram mudança das respectivas 

unidades escolares de exercício dos empregos e durante o período de inscrição para o 

processo de remoção. 

 

§ 1º - Somente será concedida remoção por permuta quando os 

interessados: 

 

I - tiverem cumprido o estágio probatório; 

 

II - não tenham sido declarados excedentes na unidade de exercício do 

emprego; 

 

III - não se encontrarem sob condição de readaptação; 

 

§ 2º - Os beneficiados pela remoção por permuta ficam obrigados a 

permanecer em exercício nas unidades para a qual se removeram pelo prazo mínimo de 

3 (três) anos. 
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CAPITULO XIV 

Da Atribuição 

 

 

Art. 43. A atribuição das classes será regida pela Seção VII, do Capítulo 

II da Lei Municipal nº 1.468 de 2004 – Estatuto do Magistério Público Municipal. 

 

CAPÍTULO XV 

Da Acumulação de Cargos 

 

Art. 44. A acumulação de cargos pelos Professores, nos termos do Art. 

37, XVI, da Constituição Federal, observará as seguintes exigências: 

 

I - deve haver compatibilidade de horários, consideradas também as 

horas de trabalho pedagógico que integram a jornada de trabalho; 

 

II - deve ser observado o intervalo para trânsito entre os locais de 

exercício dos cargos e/ou empregos acumulados. 

 

III - deve ser observado o intervalo intrajornada. 

 

§ 1º - A responsabilidade pela legalidade da situação do SQMPM em 

regime de cumulação é do Diretor de Recursos Humanos; 

 

§ 2º - Em caso de incompatibilidade o Servidor será notificado para que 

em 48 (quarenta e oito) horas informe de qual cargo irá se exonerar sob pena de 

demissão do cargo efetivo no Município. 

 

CAPÍTULO XVI 

Da Condição de Adido 

 

Art. 45. Considerar-se-á adido o SQMPM titular de cargo a quem, 

decorridas todas as fases de atribuição SQMPM, não restar classes e /ou aulas livres a 

serem atribuídas.  

 

Art. 46. O adido ficará à disposição da Coordenadoria Municipal de 

Educação, e será, por esta, designado prioritariamente para as substituições ou para o 

exercício de atividades inerentes ou correlatas às do Magistério, obedecidas às 

habilitações do servidor. 

 

Art. 47. Constituirá falta grave, sujeita às penalidades legais, a recusa por 

parte do adido em exercer as atividades para as quais for regularmente designado 
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CAPÍTULO XVII 

Da Substituição 

 

Art. 48. Ocorrendo o afastamento dos profissionais do SQMPM serão 

contratados os candidatos aprovados em Processo Seletivo para atuarem na substituição. 

 

§ 1º - A substituição será regulamentada pelo Diretor de Recursos 

Humanos e deve respeitar as atribuições do emprego ocupado pelo SQMPM substituído 

e sua habilitação.  

 

Art. 49. Aos substitutos será atribuída à jornada: correspondente ao 

emprego e campo de atuação definidos no concurso público 

 

Art. 50. Os substitutos atuarão na substituição provisória até o retorno do 

servidor substituído ou a ocorrência de vaga efetiva na Rede de Ensino em decorrência 

de vacância, de remoção e atribuição de classes instaladas durante o ano letivo. 

 

§ 1º - Havendo ocorrência de vaga efetiva, o substituto do Processo 

Seletivo será exonerado e será convocado o aprovado em Concurso Público. 

 

§ 2º - A substituição não execerá o prazo de um ano letivo, levando-se 

em considerando que a contratação temporária também está baseada nos critérios de 

oportunidade e conveniência.   

 

 

CAPÍTULO XVII 

Da Reabilitação Funcional 

 

Art. 51. Fica garantida aos Profissionais do Quadro do Magistério a 

reabilitação profissional quando impossibilitados por motivo de saúde ao exercício de 

suas atribuições, nos termos da legislação previdenciária vigente. 

 

Art. 52. A reabilitação profissional após perícia médica pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) deverá proporcionar aos beneficiários os meios para 

a reeducação e readaptação necessárias no desempenho de suas atribuições. 

 

Art. 53. Os SQMPM reabilitados manterão o cargo, o regime de 

trabalho, a remuneração, a evolução funcional, os direitos e os deveres do cargo 

originário. 

 

CAPÍTULO XVIII 
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Do Calendário, das Férias e do Recesso Escolar 

 

Art. 54. A Coordenadoria Municipal de Educação, anualmente, fixará o 

Calendário Escolar, o qual deverá conter os dias letivos determinados pela legislação 

superior, às férias anuais regulamentares, o recesso escolar, os dias destinados ao 

planejamento e avaliação do Projeto de Gestão, bem como os feriados legalmente 

instituídos e outros que contribuem para composição dos dias letivos a serem cumpridos 

na unidade escolar. 

 

§ 1º - Os SQMPM sujeitam-se ao cumprimento do Calendário Escolar 

disposto no “caput” deste artigo. 

 

§ 2º - Não se configuram horas extraordinárias de trabalho o tempo 

despendido pelos SQMPMs para o cumprimento do Calendário Escolar. 

 

§ 3º - O período de recesso escolar é considerado de efetivo exercício. 

 

§ 4º - No caso de suspensão de aulas por determinação superior, o 

SQMPM será normalmente remunerado e fica obrigado à reposição das aulas, para 

cumprimento do calendário escolar. 

 

§ 5º - O recesso escolar será concedido aos SQMPMs em período de até 

15 (quinze) dias determinado no Calendário Escolar, na forma a ser regulamentada pela 

Coordenadoria Municipal de Educação, ressalvado o cumprimento dos dias letivos 

anuais para cada unidade escolar, em especial aos Centros Infantis e Creches. 

 

Art. 55. É considerado feriado escolar nos estabelecimentos oficiais de 

ensino o dia 15 de outubro, para comemoração do “dia do Professor”, podendo a data 

ser comemorada antecipadamente ou posteriormente, conforme determinado no 

calendário escolar. 

 

Art. 56.  Os demais servidores da Educação gozarão férias 

regulamentares de acordo com normas estabelecidas pela Coordenadoria Municipal de 

Educação. 

 

Art. 57.  Sofre redução de férias o Profissional do SQMPM que, durante 

o ano letivo tiver faltas não justificadas, conforme estabelece o art.130 da Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT. 

 

Parágrafo único. É vedada a compensação em férias de qualquer falta 

ao trabalho, bem como o acúmulo de férias. 
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Art. 58. O Profissional do Magistério que se encontrar na situação do 

Artigo anterior prestará serviços à Coordenadoria Municipal de Educação, em horário e 

local determinado pelo Coordenador Municipal de Educação. 

 

CAPÍTULO XIX 

Das Licenças 

 

 

Art. 59. Além das licenças estabelecidas pela Consolidação das Leis do 

Trabalho para os professores e pela Lei Municipal 1.962/2012, poderão gozar das 

seguintes licenças:  

 

I - os Profissionais do SQMPM: 

 

a) licença gestante, de180 (cento e oitenta) dias; 

 

b) a licença, de 5 (cinco) dias, paternidade pelo nascimento ou adoção de 

filho; 

 

c) a licença nojo, de 9 (nove) dias, por falecimento do cônjuge, do pai, da 

mãe ou do filho; 

 

d) a licença gala, de 9 (nove) dias; 

 

e) para qualificação profissional. 

 

Parágrafo único: Durante o período de licença o Profissional do 

SQMPM ficará impedido da progressão na carreira, voltando a contar o tempo após o 

retorno do mesmo. 

 

Art. 60. Para frequentar cursos de pós-graduação “stricto sensu” em 

Instituições de Ensino Superior credenciada pelo MEC, a Administração poderá 

conceder ao SQMPM: 

 

I - flexibilização da jornada de trabalho; 

 

II - licença pra qualificação profissional, sem remuneração. 

 

§1º - A licença prevista no “caput” deste artigo será de 01 (um) ano, 

renovável: 

 

I - por igual período, para Mestrado; 
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II - por mais 2 (dois) anos, para Doutorado. 

 

§ 2º - A flexibilização de que trata o “caput” deste Artigo somente será 

permitida nos casos em que não houver prejuízos a rede municipal de ensino. 

 

§ 3º - A licença para finalidade de qualificação profissional somente será 

concedida aos SQMPMs que tiverem no mínimo 3 (três) anos de efetivo exercício na 

Rede Municipal de Ensino, mediante avaliação de sua pertinência e relevância para o 

ensino municipal e mediante avaliação de conveniência e oportunidade. 

 

§ 4º - A renovação da licença condiciona-se à apresentação de relatórios 

semestrais de curso à Coordenadoria Municipal de Educação, para fins de 

acompanhamento. 

 

§ 5º - O SQMPM compromete-se a permanecer na docência por igual 

período de afastamento e repassar os resultados de seus estudos aos pares da rede 

municipal dando assim, sua contribuição para melhoria do sistema educacional, sob 

pena de multa correspondente a uma vez o valor da referência em que estiver lotado. 

 

CAPÍTULO XX 

Do Efetivo Exercício 

 

Art. 61. São considerados como efetivo exercício para todos os fins, 

salvo exceções contidas nesta Lei, de acordo com a CLT e legislação complementar, os 

dias trabalhados acrescidos de: 

 

I - as licenças regularmente concedidas;  

 

II - férias regulamentares; 

 

III - faltas por motivo de acidente de trabalho; 

 

IV - doação de sangue na forma prevista em lei;  

 

V - júri ou outros serviços obrigatórios por lei; 

 

VI - faltas abonadas; 

 

VII - faltas por motivo de doença mediante apresentação de atestado 

médico. 
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§ 1º.  As faltas abonadas de que trata o inciso VI  deste artigo serão de, 

no máximo, 03 (três) ao ano, limitada a 01 (uma) falta abonada no mesmo mês; 

 

§2 º Não será concedida falta abonada em véspera de feriado, bem como 

no primeiro dia útil após o feriado. 

 

Art. 62. Não são considerados como efetivo exercício no magistério 

público municipal para os efeitos do artigo anterior os dias de: 

 

I - suspensão de contrato de trabalho;  

 

II - suspensão disciplinar; 

 

III - faltas injustificadas; 

 

IV - demais casos estipulados nesta Lei. 

 

CAPÍTULO XXI 

DA CESSÃO 

 

Art. 63. Cessão é o ato pelo qual a autoridade competente coloca um 

integrante do SQMPM de carreira, com sua anuência, à disposição de entidade ou ente 

público conveniado com o município, vinculado a atividades de efetivo exercício do 

magistério.   

 

Art. 64. A cessão será concedida pelo prazo estabelecido em ato 

administrativo próprio, ou sempre que houver convênio, acordo, ou congêneres, em 

vigência, nos termos da lei.  

 

Art. 65. Ao cedido, desde que vinculado no desempenho da respectiva 

função na manutenção e desenvolvimento do ensino, em função de magistério ou 

correlata ao magistério, serão asseguradas todas as garantias previstas nesta Lei.  

 

Parágrafo Único: Terminado o período da cessão, o cedido retornará à 

unidade da rede municipal de ensino onde era lotado. 

 

CAPÍTULO XXII 

Dos Direitos e Deveres 

 

Art. 66. São direitos dos Profissionais do Quadro do Magistério, além de 

outros estabelecidos na legislação em vigor: 
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I - terão seu alcance informações educacionais, que contribuam para 

ampliação de seus conhecimentos; 

 

II - ter assegurada a oportunidade de frequentar cursos de atualização e 

especialização profissional, na forma que venha a ser regulamentada por Lei; 

 

III - opinar e ser ouvido sobre as deliberações que afetam a vida e as 

funções da unidade escolar e o desenvolvimento eficiente do processo educacional; 

 

IV - oferecer sugestões sobre o ambiente de trabalho, de instalações e 

material didáticos adequados e suficientes para o exercício de suas funções: 

 

V - oferecer sugestões para subsidiar decisões sobre atividades da 

unidade escolar; 

 

VI - dispor de condições de trabalho que propiciem a eficiênciae eficácia 

do ensino 

 

VII - exercer sua cidadania, sendo assegurado o direito de organizar-se 

enquanto categoria profissional; 

 

VIII - participar do Conselho de Escola e da Associação de Pais e 

Mestres; 

 

IX - participar dos estudos e deliberações que afetam o processo 

educacional; 

 

X - participar do planejamento, da execução e da avaliação das atividades 

educacionais de sala de aula e do trabalho pedagógico; 

 

XI - integrar programas e atividades de participação coletiva da unidade 

educacional e dos órgãos Diretivos da Coordenadoria Municipal de Educação; 

 

XII - perceber a remuneração definida em Lei Municipal. 

 

XIII- participar como integrante dos diversos Conselhos relacionado a 

Educação: - Conselho de Escola, APM, FUNDEB, CAE e demais. 

 

Art. 67. É dever dos Profissionais do Quadro do Magistério conhecer a 

relevância social de suas atribuições e manter conduta ética e funcional adequadas à 

dignidade profissional, além de outras estabelecidas na legislação em vigor: 
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I - preservar os princípios e os ideais de educação; 

 

II - empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, desenvolvendo o 

espírito de solidariedade humana, de justiça e de cooperação; 

 

III - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade; 

 

IV - desempenhar as atribuições e funções específicas do magistério com 

eficiência, zelo e presteza; 

 

V - conhecer e respeitar as leis; 

 

VI - buscar os mais atualizados conhecimentos sobre a educação e os 

saberes didático-pedagógicos, para habilitarem-se a atendermos educandos, inclusive os 

que tenham necessidades especiais; 

 

VII - desenvolver a capacidade de problematizar, investigar e buscar 

permanentemente alternativas de melhoria da prática pedagógica; 

 

VIII - manter relações de cooperação e de solidariedade com os colegas 

e outros profissionais da área, educando, pais e comunidade; 

 

IX - participar das atividades cívicas, sociais e comunitárias que visem a 

tomar mais efetivo o compromisso entre a sociedade e a educação dos cidadãos; 

 

X - participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas, no 

limite de suas funções, respeitada a carga horária; 

 

XI - promover o senso crítico e a consciência política do educando; 

 

XII - incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre educando, 

demais educadores e comunidade, com vistas a construir uma sociedade democrática; 

 

XIII - respeitar o educando como sujeito do processo educativo e 

comprometer-se com a eficácia do aprendizado e o pleno desenvolvimento do 

educando; 

 

XIV - comunicará autoridade imediata às irregularidades de que tenha 

conhecimento na sua área de atuação, ou às autoridades superiores, no caso de omissão 

por parte dos superiores imediatos; 
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XV - realizar atividades de acompanhamento e controle dos sistemas 

administrativos do Município, do Estado e da União; 

 

XVI - zelar pela defesa dos direitos e da ética profissional dos 

Profissionais do Magistério; 

 

XVII - fornecer todos os dados que lhe sejam solicitados para manter 

atualizados seus assentamentos funcionais, nos órgãos competentes; 

 

XVIII - considerar os princípios bio-psico-pedagógicos, a realidade 

sócio-econômica dos educandos e as diretrizes da política educacional, para escolher 

reutilizar materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem; 

 

XIX - participar do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres 

da Direção Escolar e da Coordenadoria Municipal da Educação, sempre que convocado; 

 

XX - participar do processo de planejamento, execução e avaliação do 

Projeto Pedagógico da Unidade Escolar; 

 

XXI - assegurar a efetivação dos direitos à criança e ao adolescente, 

conforme Lei n°  8.069 de 13 de Junho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

e legislação municipal vigente; 

 

XXII - respeitar as decisões dos órgãos Deliberativos da escola e da 

Administração Pública, tais como os Conselhos de Escola, o Conselho Municipal de 

Educação, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e outros em que a Coordenadoria Municipal da Educação tem 

representação. 

 

CAPÍTULO XXIII 

Das Infrações e Penalidades 

 

Art. 68. Constitui infração toda a ação ou omissão do integrante dos 

Quadros do Magistério que possa comprometer a dignidade e o decoro da função 

pública, ferir a disciplina e a hierarquia ou causar prejuízo de qualquer natureza à 

administração pública ou aos educandos.  

 

Art. 69. São penas disciplinares: 

 

I - advertência;  
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II - repreensão por escrito;  

 

III - suspensão;  

 

IV - demissão.  

 

Art. 70. Conforme a gravidade do caso poderá ser considerada infrações 

puníveis com advertência: 

 

I - deixar de atender convocação da direção e/ou de outros órgãos da 

administração para atividades pedagógicas e/ou desatender prazos estabelecidos pela 

direção ou pela Coordenadoria Municipal de Educação para a entrega de documentos;  

 

II – desrespeitar, verbalmente ou por atos, pessoas de seu relacionamento 

profissional, inclusive alunos e pais de alunos;  

 

III - faltar frequentemente ao trabalho sem justificativa;  

 

IV - faltar ao trabalho, ainda que por motivo justificado, sem avisar a 

quem de direito, para as providências necessárias, quando não seja comprovadamente 

impossível fazê-lo;  

 

V - deixar de comunicar os pais e os superiores hierárquicos faltas 

recorrentes e outros problemas relacionados à conduta e ao rendimento do aluno em sala 

de aula 

 

VI - tratar de modo pejorativo ou discriminatório qualquer indivíduo em 

razão de sua condição social, etnia, crença, gênero e necessidade especial ou qualquer 

outra peculiaridade, de modo a ofender sua dignidade.  

 

Prágrafo único. A reincidência às infrações de que trata o caput 

importará na aplicação da pena de repreensão, que será escrita e colocada nos 

assentamentos funcionais. 

 

Art. 71. Conforme a gravidade do caso poderá ser considerada infrações 

puníveis com pena de suspensão:  

 

I - deixar de cumprir ou de fazer cumprir as normas legais, dentre elas o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990);  

 

II - faltar com a verdade como testemunha ou perito em processo 

disciplinar; 
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III - retirar, sem comunicação prévia e autorização superior, qualquer 

documento ou objeto das dependências públicas a que tiver acesso;  

 

IV - cometer infrações de modo reiterado, a ser apuradas em regular 

processo disciplinar.  

 

Parágrafo único. A pena máxima de suspensão não excederá 30 (trinta) 

dias. 

 

Art. 72. Observados os critérios estabelecidos no artigo 95 e atendidos o 

processo disciplinar, com regulamento próprio, o servidor público poderá ser 

dispensado por justa causa, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT.  

 

Art. 73. Para imposição de pena disciplinar, são competentes: 

 

 I - a autoridade competente para nomear, nos casos de demissão e 

destituição do cargo ou função de confiança e suspensão;  

 

II - o chefe imediato, nos casos de repreensão e advertência.  

 

Art. 74. O ato punitivo mencionará sempre os fundamentos da 

penalidade e o processo disciplinar respectivo.  

 

Parágrafo único. A instauração de processo disciplinar, qualquer que 

seja o seu resultado, não isenta o servidor infrator de responder nas órbitas jurídicas, 

civil ou criminal. 

 

CAPÍTULO XXIV 

Da Gratificação 

 

Art. 75. Os membros efetivos do SQMPM no exercício das funções 

lotados na Coordenadoria Municipal da Educação, para receber a Gratificação por 

Desempenho Profissional, serão avaliados segundo os seguintes critérios: 

 

I - assiduidade; 

 

II - desempenho no exercício da função.  

 

Parágrafo único: A avaliação dos servidores de que trata o caput será 

realizada pela Coordenadoria da Educação 
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Art. 76.  Os servidores efetivos, titulares de cargo, de SQMPM, e os 

municipalizados do Ensino Fundamental, para receber a Gratificação por Desempenho 

Profissional, no exercício das funções SQMPMs, serão avaliados segundo os seguintes 

critérios: 

 

I - frequência às aulas; 

 

II - frequência às horas de trabalho pedagógico coletivo – HTPC; 

 

III - frequência e participação nos cursos e convocações; 

 

IV – desempenho profissional de acordo com o regimento escolar.  

 

§ 1º A avaliação dos docentes referidos no caput será realizada pela 

equipe gestora (Diretor e Coordenador) da Escola sede do SQMPM. 

 

§ 2º A avaliação dos Diretores e Coordenadores Pedagógicos será 

realizada pela Coordenadoria Municpal da Educação.  

  

Art. 77. Para fins de apuração de frequência, nos termos desta Lei, serão 

descontados todos os afastamentos do SQMPM, exceto: serviço obrigatório por lei, 

licença por acidente de trabalho e licença nojo (art. 59, I, “c”). 

 

Art. 78. A gratificação por desempenho profissional não se incorporará à 

remuneração do servidor para qualquer efeito. 

 

Art.  79. Os cargos do SQMPM e, inteiramente pontuais e assíduos, terão 

direito ao beneficio da gratificação, de natureza indenizatória, pelas horas efetivamente 

trabalhadas em sala de aula, nas horas de trabalho pedagógico, de formação e nos dias 

previstos no calendário escolar e pelo desempenho das suas funções. 

 

§ 1º - A gratificação corresponderá a 10% (dez por cento) e incidirá sobre 

o piso salarial base da categoria profissional.  

  

§ 2º - A primeira gratificação será paga no dia 15-10-2017, considerando 

os critérios previstos nos artigos anteriores e contabilizando-se para período de apuração 

os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2017. 

 

§ 3º - A partir do ano 2018 e seguintes, a gratificação será contabilizada 

trimestralmente, sendo devido o pagamento, no mesmo Demonstrativo de Pagamento de 

Salários, conforme quadro a seguir:   
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1° Trimestre 

Janeiro 

Fevereiro 

Março  

Até o último dia útil do mês abril, 

podendo em casos excepcionais ocorrer 

até o 5° (quinto) dia útil do mês de maio.  

2° Trimestre 

Abril 

Maio 

Junho  

Até o último dia útil do mês julho, 

podendo em casos excepcionais ocorrer 

até o 5° (quinto) dia útil do mês de 

agosto. 

3° Trimestre 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Até o último dia útil do mês outubro, 

podendo em casos excepcionais ocorrer 

até o 5° (quinto) dia útil do mês de 

novembro. 

4° Trimestre 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

Até o último dia útil do mês janeiro do 

ano seguinte, podendo em casos 

excepcionais ocorrer até o 5° (quinto) dia 

útil do mês de fevereiro. 

 

    

§ 4º - Além dos critérios estabelecidos nos artigos anteriores, para fazer 

jus a gratificação de 10%, os profissionais deverão atender os critérios gerais:   

 

a) ser pontual no seu horário de trabalho e não apresentar nenhum tipo de 

falta no período de três meses, exceto 01 (uma) falta abonada. 

 

b) não apresentar nenhuma penalidade administrativa. 

 

 

§ 5º - Os critérios específicos serão avaliados pelo superior imediato 

através de registros e instrumentos de avaliação a serem regulamentados pela 

Coordenadoria da Educação.  

 

Art. 80. A gratificação SQMPM não se incorporará à remuneração do 

servidor para qualquer efeito.  

CAPITULO XXV 

Disposições Gerais 

 

Art. 81. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente. 
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Art. 82. Os anexos I e II fazem parte integrante da presente Lei. 

 

Parágrafo Único: Para os SQMPM aplica-se o Anexo II desta lei e não o 

disposto na Lei Municipal 1962/2012. 

 

Art. 83. Aspectos legais não previstos nesta lei será regido pela CLT–

Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei Municipal 1.962/2012 

 

Art. 84.  A revisão desta lei poderá ocorrer anualmente, desde que 

solicitado por cinquenta por cento mais um do Quadro do Magistério Público ou a 

pedido da Coordenadoria Municipal de Educação e autorizada pelo Poder Executivo. 

 

Art. 85. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017 

revogando as disposições em contrários. 

 

 

Iracemápolis, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis.  

 

 

 

 

VALMIR GONÇALVES DE ALMEIDA 

- Prefeito Municipal – 
 

 

Esta Lei Complementar nº 014/2016 foi registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal 

de Iracemápolis, afixada no quadro geral de avisos do Paço Municipal no local de 

costume em 30/06/2016 e no Diário Oficial Eletrônico. 

 

 

Maria Luciana Romualdo 

  - Secretária Executiva – 
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Anexo I 

Quadro de Cargos do Magistério Público Municipal – Iracemápolis-SP 

 

CARGO FUNÇÃO QUANTIDADE 

Professor de Educação Básica I Docente  
Professor de Educação Básica II Docente  

Professor de Educação Especial Docente  

Professor de Educação Física Docente  
Diretor de Escola Suporte Pedagógico  

Coordenador Pedagógico Suporte Pedagógico  

 

 

Anexo II 

 

Tabela de Vencimento do Quadro do Magistério Público Municipal - 

Iracemápolis-SP 

 

NIVEL GRAU –A GRAU–B GRAU –C 

I 4% 5,5% 7% 

II 7,5% 11,5% 15% 

III 12,5% 16% 20% 

IV 17,5% 21% 25% 

 

 

O valor da gratificação da Evolução Funcional será o percentual indicado no 

cruzamento da Coluna “nível” com a linha “grau”, aplicado sobre a referência do 

servidor. 
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