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ESTADO DE MINAS GERAIS

PRoPosrA Novo Pc ruactsrÉRro

Plano de Carreira do Magistério Público da

Educação Básica de Cabeceira Grande.

capítu r-o t

orsroslçÕes PRELIMTNAREs

Art. le Esta Lei dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do Plano de Carreira do

Magistério Público do IVlunicípio de Cabeceira Grande.

Art. 2e Para os efeitos desta Lei adota-se os seguintes conceitos:

L Rede Municipal de Ensino: o conjunto de unidades escolares que realizam atividades de

educação básica sob a coordenação da Secretaria Municipal da Educação, supervisão da

Sêcretaria de Estado de Educação e orientação geral do Ministério da Educação;

ll. Magistério Público: o conjunto de profissionais que desempenham as atividades de

docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração,

planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas na

Rede Municipal de Ensino, em suas diversas etapas e modalidades;

lll. Cargo: o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto de

atribuições com estipêndio específico, denominação própria, número certo e remuneração

paga pelo Poder Público;

lV. Professor: o cãrgo de provimento efetivo ou a função temporária exercida por

servidor público nas atividades de docência, podendo também se referir ao profissional que

exerce este cargo ou função;

V. Pedagogo: o cargo de provimento efetivo ou a função temporária exercida por servidor
público nas atividades suporte pedagógico à docência, podendo também se referir ao

profissional que exerce este cargo ou função;

VI. Carreira: a definição dos critérios de evolução remuneratória e valorização do servidor

que se dedica ao cargo público de professor ou de pedagogo na rede municipal de ensino do

magistério público;

Vll. Classe: é o agrupamento dos cargos por habilitação do servidor na Carreira;

Vlll. Padrão de Vencimento: a linha de vencimentos do servidor acessíveis por meio do

ingresso ou da progressão na Carreira do Magistério Público;
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ESTAD E MINAS GERAIS
lX. Vencimento Inicial: o valor correspondente ao

de Vencimento 'A' do cargo do servidor na Carreira

caso do cargo de professor, deverá ser multiplicad
efetivas ou designadas do servidor;

estabelecido na Classe 01 e no Padrão

do magistério público, sendo que, no

o tal valor pela quantidade de aulas

X. Vencimento Atual ou Vencimento: o valor correspondente à Classe e ao Padrão de
Vencimento que o servidor se encontra na carreira, sendo que, no caso do cargo de
professor, deverá ser multiplicado tal valor pela quantidade de aulas efetivas do servidor.

Parágrafo único. O exercício do cargo de Secretário Municipal de Educação também será

considerado como atividade do magistério público.

CAPíTULO II

DA CARREIRA NO MAGISTÉRIO

sEçÃo I

Dos Princípios Básicos

Art. 3e A Carreira no Magistério tem como princípios básicos:

l. a profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao magistério e qualificação

profissional, com remuneração condigna e condições adequadas de trabalho;

ll. a valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;

lll. a progressão através de mudança de padrão de vencimento;

lV. a promoção decorrente da mudança de habilitação.

sEçÃo il
Da Estrutura da Carreira

Praça São José s/n.', Centro, em Cabeceira Grande (tVlG) - CEP:38625-000
PABX: (38) 3677-8093 I 3677-80441 3677-8040

site: www.cabeceiragrande.mg.gov.br e-mail: gabin@cabeceiragrande.mg.gov.br

.E

Õ
a
f-?
(9

o
oz
F
o
o

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 4e A Carreira do Magistério Público é integrada pelos cargos de provimento efetivo de

Professor e de Pedagogo e, também, do cargo temporário de Professor de Apoio, para

atuação em todas as etapas da educação básica de responsabilidade constitucional do

Município, em especial a educação infantil e o ensino fundamental.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá fornecer etapas da educação báslca de

responsabilidade constitucional do Estado de Minas Gerais, bem como a educação de jovens

e adultos e a alfabetização, mediante convênio com o Governo Estadual ou por projetos ou

programas de ensino ou alfabetização próprios.
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Art,59 O ingresso na Carreira do Magistério Público em cargo de provimento efetivo dar-se-

á na Classe e no Padrão de Vencimento iniciais da carreira do respectivo cargo.

Parágrafo único. O servidor contratado temporãriâmente para cargos da Carreira do
Magistério perceberá o valor correspondente à Classe e ao Padrão de Vencimento iniciais do
respectivo cargo durante toda a duração do contrato.

Subseção ll
Das Classes e dos Padrões de Vencimento

Art.69 A Carreira do Magistério PúblÍco possui as seguintes classes:

l. Para o cãrgo de Professor, em todas as especialidades:

a) Classe 01": integrada por profissionais com formação de nível superior em

licenciatura plena ou outra formação pedagógica;

b) Classe 02: integrada por profissionais com especialização na área educacional ou
pedagógica em nível de pós-graduação lotu sensu com duração mínima de trezentos e

sessenta horas;

c) Classe 03: integrada por profissionais com especialização na área educacional ou
pedagógica com título de mestre;

d) Classe 04: integrada por profissionais com especialização na área educacionaÍ ou
pedagógica com título de doutor;

ll. Para o cargo de Pedagogo:

a) Classe 01: integrada por profissionais com formação de nível superior em pedagogia

ou com licenciatura plena ou outra formação pedagógica e especialização em nível de
pós-graduação em pedagogia voltada para a docência ou a educação básica, com

duração mínima de trezentos e sessenta horas;

b) Classe 02: integrada por profissionais com especialização na área educacional ou

pedagógica em nível de pós-graduação latu sensu com duração mínima de trezentos e

sessenta horas;

c) Classe 03: integrada por profissionais com especialização na área educacional ou
pedagógica com título de mestre;

d) Classe 04: integrada por profissionais com especialização na área educacional ou

pedagógica com título de doutor.

§ le O cargo de Professor possui especialidades específicas, descritas no art. 19 desta Lei,

onde o acesso à Classe 01 exigirá que o profissional tenha licenciatura plena ou formação
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ESTADO DE MINAS G,ERA!
pedagógica que lhe habilite para a docência da respectiva especialidade.

§ 2e A variação salarial das classes é a seguinte:

Classe J Vêriação J
01 x
02 1,10X

03 1,15X

o4 7,20X

§ 3e Ao ingressar em uma classe o servidor somente poderá mudar de classe depois de

decorrido, no mínimo, três anos no exercício de atividades de seu cargo.

§ 4q O diploma ou certificado de titulação, para efeitos de mudança de Classe, deverá ser

entregue pelo servidor à Comissão de Avaliação e Desenvolvimento na Carreira - CADC - até

30 de setêmbro e, uma vez aprovado, produzirá efeitos financeiros a partir de 1e de

fevereiro do ano seguinte.

§ 5s O título apresentado como atendimento aos requisitos mínimos de posse no cargo não

poderá ser utilizado para fins de mudança de classe.

Art. 7e O cargo de Professor, independente da especialidade, possui os padrões de

vencimento estabelecidos no Anexo I que variam de acordo com a seguinte tabela, em todos

os ntvels:

ParágraÍo único. Para fins de adequação dos valores estabelecidos na tabela salarial do

cargo de Professor, constante do Anexo l, com o piso salarial nacional, deverá ser feita a

divisão do Piso Nacional por 2400 e multiplicado por 75, obtendo-se assim o Padrão A da

Classe 01.

Art.89 O cargo de Pedagogo possui os padrões de vencimento estabelecidos no Anexo ll que

variam de acordo com a seguinte tabela:

Subseção lll
Do Vencimento e Dâ Remuneração dos Profissionais do Magistério

Art. 9e O vencimento do Professor, independente da especialidade, será definido pela

multiplicação entre o padrão de vencimento atual e a quantidade de aulas efetivas e/ou o

padrão de vencimento inicial e a quantidade de aulas designadas.

§ ls São aulas efetivas aquelas que o servidor tomou posse em seu cargo público ou que,

observadas as disposições do art. 18, o servidor incorporou ao seu cargo efetivo.
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Padrão ) B C D E F G H .J K

Variação ) 1,03X 1,06X 1,09X r,!2x 1,15X 1,18X 1,21,X 1,,24X r,27X 1,30X

Padrão ) C F G H I J

Variação ) x 1,03X 1,06X 1,09X !,r2x 7,rsx L,LAX 1,27X 1,24X 1,27X 1,30X

X

B D E K
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§ 2e são aulas designadas aquelas que o servidor fora contratado para exercê-las ou que 'i
tenha sido objeto de exigência curricular ou de extensão de jornada de trabalho.

Art. 10. O vencimento do Pedagogo é o definido pelo padrão de vencimento em que se

encontra.

Art. 11' O Prefeito Municipal poderá, mediante decreto, atualizar a tabela salarial constante
dos Anexos I e ll sempre que o piso salarial nacional do magistério for atualizado.

Art. 12. A remuneração dos profissionais do magistério é definida pela soma das verbas
correspondentes ao vencimento atual com as verbas permanentes ou temporárias a que
tiver direito com base no Estatuto do Servidor ou neste Plano de Carreira.

srçÃo rrr

Da Progressão

Art. 13. Progressão é a passagem do titular de cargo da Carreira do Magistério Público de um
padrão de vencimento para outro imedíatamente seguinte, na mesma classe em que se

encontra.

§ 1e Para progredir na carreira o servidor deverá requerer oficialmente e atender,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

l. ter obtido média de 80 (oitenta) pontos nas três últimas avaliações de desempenho

anual;

ll. estar no exercício de atividades do magistério público;

lll. ter percebido o vencimento atual nos últimos trinta e seis meses.

§ 2s A progressão será efetivada a partir do primeiro dia do mês seguinte ao mês em que o
servidor completar os requisitos para progressão, desde que haja disponibilidade

orçamentária e financeira e seja observado o limite de gastos com pessoal.

sEçÃo rv
Da Jornada de Trabalho Semanal

Art. 14. A jornada de trabalho semanal do cargo de Professor é atribuída pela quantidade de

aulas que ele possui, sendo que, cada aula, será equivalente à th15m (uma hora e quinze

minutos).

§ 1s Para cada aula o professor deverá cumprir:

l. 50 (cinquenta) minutos em atividades com interação com os educandos;

ll. 15 (quinze) minutos para planejamento ou reuniões pedagógicas, cursos ou palestras
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:' promovidas ou convocadas pela Direção Escolar ou pela Secretaria Municipal de Educação;
i

I ttt. 10 (dez) minutos para planejamento fora do ambiente escolar e sem controle ou

i registro de ponto.
i

: § Zs A Direção Escolar deverá atestar o fiel cumprimento da jornada de trabalho a que se

i referem os incisos le ll do § le deste artigo.

i § 3e O professor que ministre aula com duração inferior a cinquenta minutos, por exigência

i da matriz curricular, deverá destinar a diferença de tempo, entre o estabelecido no inciso I

: do § 1e deste artigo e a efetiva duração de sua aula, para a realização de atividades na
II escola.

§ 4e O professor readaptado ou em aproveitamento funcional deverá cumprir a jornada de

trabalho completa de seu cargo em atividades laborais com registro e controle de ponto.

Art. 15. Em caso de falta ao serviço, o professor terá descontado de seu pagamento:

I. 16% (dezesseis por cento) do valor correspondente ao padrão de vencimento atual por

aula que deixou de ministrar;

ll.4% (quatro por cento) do valor correspondente ao padrão de vencimento atual para

cada quinze minutos de reunião pedagógica ou de planejamento convocadas ou deÍinidas

pela Direção Escolar ou pela Secretaria Municipal de Educação que faltar.

Parágrafo único. A Direção Escolar deverá enviar relatório mensal ao Departamento de

Recursos Humanos do Poder Executivo indicando os professores que faltaram ao serviço e

quantas aulas ou reuniões pedagógicas deixaram de lecionar ou participar, respectivamente.

Art. 16. A jornada de trabalho do Pedagogo é de 40h (quarenta horas) semanais, cumpridas

de segunda à sexta-feira com oito horas diárias.

Parágrafo único. Na semana em que houver aula aos sábados a jornada de trabalho do

Pedagogo, que atua em unidade escolar, será cumprida com jornada diária de 6h40m (seis

horas e quarenta minutos) e, quando houver reuniões pedagógicas fora do horário escolar,

deverá compensar a duração da reunião na jornada semanal de trabalho.

SEçÃO V

Do Cargo de Professor e Suas Especificidades

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 17. O cargo de Professor é considerado completo quanto possuir 16 (dezesseis) aulas

semanals
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Parágrafo único. O teto de aulas de cada cargo de professor corresponde a 32 (trinta e duas)

aulas semanais, vedado ultrapassar esse limite, independente do motivo.

Art. 18. O Município poderá dar posse para Professor com aulas inferiores ao cargo

completo, quando não houver aulas suficientes disponíveis na sede do Município ou no

Distrito de Palmital de Minas, conforme o caso.

§ 19 O professor que tomar posse no cargo com aulas inferiores ao cargo completo poderá,

no decorrer da carreira, incorporar a seu cargo efetivo as aulas que estiverem vagas, desde

que as assuma e exerça por, no mínimo, três anos consecutivos como extensão de jornada

de trabalho ou exigência curricular, nos termos do disposto nos artigos 20 e 21 desta Lei.

§ 2e Considera-se vaga a aula na qual o professor efetivo aposentou, faleceu ou fol
exonerado, bem como, aquelas que vierem a surgir pelo aumento de turmas ou de exigência

da matriz curricular.

§ 3s Caso haja aulas vagas em localidade diferente (cidade ou distrito) de onde o servidor

resida ou ministre suas aulas, à ele será ofertada a possibilidade de assumir em caráter

efetivo tais aulas, desde que o servidor se responsabilize pelo deslocamento e pelo estrito

cumprimento da jornada de trabalho.

g 4e É vedada a incorporação de aula que supere a quantidade estabelecida no art. 17 desta

Le i.

Subseção ll
Das Especialidades do Cargo de Professor e Do Quantitativo de Vatas

Art. 19. O cargo de Professor possui as seguintes especialidades:

l. Professor Regente de Turmas, com 75 (setenta e cinco) vagas;

ll. Professor Regente de Aulas, com 34 (trinta e quatro) vagas;

lll. Professor Eventual, com 10 (dez) vagas;

lV. Professor de ReforÇo, com 6 (seis) vagas;

V. Professor de Aulas Diversificadas, com 7 (sete) vagas.

§ ls Há, ainda, a especialidade de Professor de Apoio, de caráter temporário, destinado a

oferecer serviços de apoio especializado à clientela de educação especial na integração com

a escola e o ensino regular.

§ 2e O caráter temporário do cargo de Professor de Apoio se justifica devido não ser possível

estimar se será necessário ter esse profissional ou não no ambiente escolar, considerando

que depende de haver aluno de educação especial na escola.
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ESTÁDO DE MINAS GERAIS

§ 39 As vagas de Professor Regente de Aulas e de Professor de Aulas Diversificadas serão i.

distribuídas, por Decreto, entre os componentes curriculares, com a indicação da exigência

de habilitação específica em licenciatura plena no respectivo componente curricular.

§ 4s O Professor Eventual e o de Reforço deverão cumprir sua jornada de trabalho com

respeito ao limite máximo de 2/3 (dois terços) da jornada com atividades de interação com

os educandos, não lhes sendo assegurado o direito ao cumprimento de jornada fora do

ambiente escolar (inciso lll, § 1e do art. 14), de modo que este tempo será unificado ao

tempo de planejamento ou reuniões na escola.

Subseção lll
Da Exigência Curricular e da Extensão de Jornada do Cargo de ProÍessor

Art.20. Exigência curricular é quando o professor é obrigado a exercer mais aulas que o seu

cargo possui para evitar que o componente curricular da turma ou série seja ministrado por

professores diferentes.

§ 1e Também será considerado como exigência curricular a absorção de aulas pelo professor

que esteja excedente na escola, cabendo ao mesmo, preferencial e prioritariamente,

escolher e assumir as disciplinas que esteja habilitado ou autorizado a exercer até o mínimo

de aulas que seu cargo possui.

§ 29 Considera-se excedente o professor que tenha o cargo completo e não tenha

conseguido, na distribuição de turmas ou aulas, assumir a quantidade de aulas do

componente curricular de seu cargo que corresponda às aulas efetivas.

§ 3s O professor que estiver excedente na escola e não houver nela aulas sobrando para

assumir como exigência curricular deverá assumir aulas em outras escolas da rede municipal

de ensino para as quais esteja habilitado a exercer, sob pena de ter descontado de sua

remuneração, a título de falta por aula, as aulas que tiver excedente.

§ 4s A falta por aula será correspondente à multiplicação do vencimento atual do servidor

pela quantidade de aulas excedentes não exercidas, acrescidas dos percentuais

correspondentes às vantagens permanentes e temporárias que incidam sobre seu

vencimento, com reflexo, inclusive, na contribuição previdenciária e no imposto de renda.

§ 5e A falta por aula não será considerada como indisciplina, não será passível de punição

disciplinar e nem afetará a contagem de tempo, cabendo ao professor optar por cumprir ou

não a exigência curricular decorrente de estar excedente na escola.

§ 6g Não será descontado falta por aula do professor que fique impossibilitado de lecionar

aulas para os quais seja habilitado se essa impossibilidade ocorrer por ausência de aulas

disponíveis na sede ou no distrito do Município, hipótese em que deverá cumprir a jornada
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i' de trabalho das aulas excedentes na Escola, como apoio pedagógico, na biblioteca ou como ':

professor eventual ou de reforço, até que surja oportunidade de assumir aulas para os quais

esteja habilitado.

§ 7e A exigência curricular será paga junto com o décimo terceiro e nas férias do professor,

em valor equivalente à média percebida durante o período aquisitivo.

§ 8e A exigência curricular é considerada verba remuneratória e deverá ser utilizada como

verba base da contribuição previdenciária e do imposto de renda,

Art.21. A extensão de jornada de trabalho é quando o servidor efetivo do cargo de

professor opta por assumir aulas além daquelas que são efetivas de seu cargo, sendo que,

em respeito ao disposto no inciso xlll do art.7e da Constituição Federal, o servidor poderá

exercer, em cada cargo, não mais que trinta e duas aulas efetivas e designadas.

§ le A extensão de jornada de trabalho somente poderá ser exercida na mesma escola em

que o professor atua, salvo na hipótese do art. 18 desta Lei.

§ 2e A exigência curricular e a extensão de jornada a que se refere o art. 18 desta Lei tem

preferência sobre a extensão de jornada de trabalho de professor com cargo completo.

§ 3e A extensão de jornada de trabalho é considerada verba remuneratória e integra a base

de cálculo do imposto de renda e poderá, por opção do servidor, ser utilizada como verba

base da contribuição previdenciária, devendo, neste caso, ser levado em conta para cálculo

dos proventos de aposentadoria.

CAPíTUtO III

DA AVATIAçÃO, DA DISCIPTINA E DA GESTÃO DO PTANO DE CARREIRA

SEçÃO I

Da Avaliação de Desempenho

Art. 22. A avaliação de desempenho do profissional do magistério público será realizada por

meio das seguintes etâpas:

l. análise dos critérios objetivos de avaliação;

ll. análise dos registros funcionais do servidor;

lll. análise dos portfólios do servidor.

Art.23. São critérios objetivos da avaliação de desempenho:

l. a assidu id ade;

ll. a pontualidade;
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lll. o cumprimento de metas individuais e coletivas.

Att. 24, A análise dos registros funcionais do servidor verificará as atas registradas pela

Direção Escolar que contenham advertências ou ocorrências funcionais negativas do

servidor no que se refere:

l. ao zelo com o material e os bens públicos;

ll, ao relacionamento com os colegas de trabalho;

lll. ao relacionamento com os discentes e seus representantes legais;

lV. à responsabílidade para com o serviço e o ensino;

V. à inobservância do Código Municipal de Defesa do Usuário de Serviços Públicos;

Vl. à ética e ao decoro profissional;

§ 1q As atas registradas pela Direção Escolar somente terão validade para a avaliação de

desempenho se:

l. o servidor tiver assinado a ata ou dois outros servidores assinarem no caso de recusa do

servidor; e,

ll. o servidor não tenha interposto recurso contra o registro ou, caso tenha interposto, o

recurso já tenha sido julgado e indeferido.

§ 2e O registro funcional do servidor integrânte da Direção Escolar será de responsabilidade

do Secretário Municipal de Educação.

Art, 25, O servidor do magistério público deverá montar um portfólio contendo os

certificados de participação em eventos, feiras ou simpósios promovidos pela Secretaria

Municipal de Educação e, também, de certificados de conclusão de cursos de capacitação

promovidos por escolas de governo ou instituições privadas previamente aprovadas pelo

Conselho de Ética e Disciplina do Magistério Público.

Parágrafo único. Poderá integrar o portfólio, também, propostas de atividades que tenham
por objetivo melhorar a qualidade do ensino na educação básica do Município ou reduzir a

evasão escolar.

Art. 26. O período sob o qual o servidor estará em avaliação de desempenho inicia-se em 1e

de fevereiro e se finda em 31 de janeiro do ano seguinte.

§ 1s Regulamento expedido pelo Conselho de Ética e Disciplina do Magistério Público e

ratificado por Decreto do Prefeito Municipal indicará:

l. com qual pontuação o servidor iniciará o período de avaliação;

ll. quantos pontos cada servidor perderá pelo não cumprimento de cada um dos critérios
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ESTADO DE MINAS GERAIS
objetivos de avaliação;

lll. quantos pontos cada servidor perderá por cada ação ou omissão objeto de

advertência ou ocorrência registrada em ata;

lV. quantos pontos cada servidor ganhará por cada certificado ou proposta constante de

seu portfólio.

§ 29 O acréscimo e o decréscimo de pontos deverá considerar, respectivamente, a qualidade

ou a gravidade da ação ou omissão do servidor e cada um não poderá ser superior a 5%

(cinco por cento) nem inferior a 1% (um por cento) dos pontos totais, salvo no caso de

reincidência de decréscimo, hipótese em que a pontuação poderá ser escalonada.

§ 3e O regulamento a que se refere o § 1e deste artigo conterá, também, as regras e

regulamentos necessários para a realização da avaliação de desempenho, observadas as

premissas desta Lei.

§ 4e O acréscimo de pontos não poderá ser maior que 2O% (vinte por cento) dos pontos

iniciais do período de avaliação.

sEçÃo il
Da Comissão de Avaliação e Desenvolvimento na Carreira

- CADC -

Atl. 27. Cada unidade de ensino municipal terá uma Comissão de Avaliação e

Desenvolvimento na Carreira - CADC, que será composta por três profissionais do magistério

público eleitos por seus pares para mandato de três anos.

§ ls Cada ano, durante a reunião pedagógica do início do ano letivo, ocorrerá a eleição da

CADC para mandato de dois anos.

§ 2e Todo servidor efetivo, no exercício de atividades do magistério pÚblico, pode votar e ser

votado, exceto os que estiverem na função de Direção ou Vice Direção Escolar.

§ 39 Havendo empate na votação o desempate se dará pelo servidor mais antigo no serviço

público e com mais tempo de atividade na unidade de ensino.

Art. 28. Compete à CADC:

l. realizar a apuração da avaliação de desempenho do servidor, aplicando e calculando as

notas acrescidas ou retiradas;

ll. avaliar e aprovâr os títulos acadêmicos apresentados pelos servidores para fins de

mudança de classe na carreira;

lll. analisar e julgar, em primeiro grau, o recurso contra ata registrada pelo Diretor
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Escolar;

lV. encaminhar ao Dêpartamênto de Recursos Humanos as notas obtidas pelos servidores

na avaliação de desempenho;

V. indicar o servidor titular e o servidor suplente que irá representar a unidade de ensino

no Conselho de Ética e Disciplina do Magistério Público;

Vl. observar as normas expedidas pelo Conselho de Ética e Disciplina do Magistério

Público.

§ 19 A CADC deverá lavrar ata simplificada de todas as suas reuniões que conterá o resumo

das decisões tomadas e o respectivo quantitativo de votos.

§ 2e A indicação a que se refere o inciso V do coput deste art. 16 poderá recair entre os

membros da CADC, hipótese em que o servidor deverá renunciar à sua posição na CADC.

sEçÃo lil
Do Conselho de Ética e Disciplina do Magistério Público

Art,29. O Conselho de Ética e Disciplina do Magistério Público é composto por:

1.5 (cinco) profissionais do magistério público e respectivos suplentes, representantes

das unidades escolares de educação básica do Município, um de cada, pâra mandato de 3

(três) anos;

ll.3 (três) representantes da sociedade civil e respectivos suplentes, indicados pelo

Prefeito Municipal dentre pais de alunos das unidades escolares do Município e que não seja

profissional do magistério público, para mandato de 3 (três) anos;

lll. o titular da Secretaria Municipal de EducaÇão, como membro permanênte.

§ le O Conselho de Ética e Disciplina do Magistério Público será presidido pelo titular da

Secretaria Municipal de Educação que será responsável por nomear e dar posse aos demais

membros.

§ 29 o Conselho se reunirá sempre que convocado com, no mínimo, um dia de antecedência

por edital encaminhado para meios digitais de comunicação de cada um de seus membros.

§ 3e As deliberações do Conselho serão efetivadas pelo voto de todos os membros

presentes em reunião, sendo considerada aprovada se obtiver o apoio de, no mínimo, a

maioria absoluta.

§ 4e O Conselho poderá reunir-se em ambiente virtual, físico ou híbrido, observadas as

disposições do regimento interno.
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§ 5e Havendo urgência os membros do Conselho poderão receber proposta de deliberação

escrita da Presidência ou do Corregedor, e cada um responderá se a aprova ou não, de modo
que tal deliberação terá eficácia imediata caso tenha obtido o apoio de, no mínimo, dois
terços de seus membros.

§ 69 Ocorrendo a vacância de qualquer vaga com mandato no Conselho, o Secretário

Municipal de Educação comunicará o responsável pela indicação para que proceda nova

indicação de titular e suplente, que terá o mandato de três anos a contar da posse.

§ 7e O regimento interno do Conselho irá prever as hipóteses de perda do mandato.

Art.30. Ao Conselho de Ética e Disciplina do Magistério Público compete:

l. expedir e submeter a referendo do Prefeito Municipal resoluções sobre:

a) o código de ética, decoro e disciplina do servidor do magistério público municipal;

b) o castigo a que os servidores do magistério estarão sujeitos em relação à
designação ou à extensão de jornada de trabalho;

c) as normas de designação e distribuição de aulas ou turmas entre os professores;

d) o seu regimento interno e o da Comissão de Avaliação e Desenvolvimento na

Carreira;

e) as regras da avaliação de desempenho;

f) receber denúncias ou reclamações contra os profissionais do Magistério Público

Municipal, apurando-as e, se for o caso, recomendando ao Prefeito Municipal a

aplicação de sanção disciplinar prevista no Estatuto do Servidor ou a adoção de

medidas que julgar necessárias;

ll.julgar os recursos contra decisão da Comissão de Avaliação e Desenvolvimento na

Carreira, quando a decisão não tenha sido tomada por unanimidade ou quando a CADC não

tiver observado as normas aplicáveis;

lll. atuar como órgão consultivo do Prefeito Municipal e da Secretaria Municipal de

Educação;

lV. observar as disposições desta Lei e de seus regulamentos;

V. exercer atribuições delegadas pelo Prefeito Municipal ou pela Secretaria Municipal de

Ed ucação;

Vl. atuar como órgão de sindicância ou como comissão responsável pela condução do

processo administrativo disciplinar contra membros do Magistério Público Municipal, nos

termos do Estatuto dos Servidores Municipais e desta Lei;
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Vll. regulamentar os casos em que caberá a contratação de professor de apoio ao

educando, observadas as normas aplicáveis;

vlll. sugerir ao Prefeito Municipal alterações na presente Lei e nos seus decretos

regulamentares;

lX, receber, analisar e julgar pedidos ou recursos contra medidas adotadas pelo

Corregedor.

§ le As resoluções aprovadas pelo Conselho de Ética e Disciplina do Magistério Público

poderão sofrer vetos do Prefeito Municipal, hipótese em que os dispositivos vetados não

terão eficácia.

§ 2e O Conselho deverá ouvir a Procuradoria Geral do Município sobre os aspectos jurídicos

de suas decisões antes de ser levada à deliberação.

Art.31. O Conselho de Ética e Disciplinâ do Magistério Público elegerá, entre seus membros,

o Corregedor do Magistério Público, que terá por atribuição apurar as denúncias ou

reclamações contra profissionais do magistério público e conduzir, de ofício, as sindicâncias

ou averiguações necessárias, submetendo ao Conselho seu parecer para decisão final.

§ le O regimento interno do Conselho poderá atribuir outras competências ao Corregedor

do Magistério Público.

§ 2e O Corregedor poderá se dedicar exclusivamente ao exercício de suas atribuições e

competências, cumprindo sua jornada de trabalho na Secretaria Municipal de Educação e

auxiliando em serviços administrativos, quando não houver nenhuma apuração em

andamento.

§ 3e Findo seu mandato o Corregedor retomará o exercício das atribuições de seu cargo

efetivo e não poderá ser removido de escola ou ter sua lotação alterada pelos dois anos

consecutivos após o término de seu mandato.

§ 4e O exercício da função de Corregedor é honorífica.

§ 5e No exercício de suas atribuições e competências o Corregedor poderá requisitar

informações de servidores públicos municipais, colher os depoimentos e juntar as provas

necessárias, devendo, depois de certificada a autoria e materialidade, oportunizar ao

investigado ou denunciado o contraditório e a ampla defesa nos termos do regimento

interno e do Estatuto dos Servidores, salvo se houver risco à investigação ou apuração.

§ 6e O servidor que atrapalhar, dificultar ou de qualquer modo prejudicar o trabalho do

corregedor poderá sofrer sançôes disciplinares e ter sua avaliação de desempenho zerada

por decisão do Conselho, ainda que não seja servidor do magistério público municipal.

§ 7e O Corregedor poderá solicitar o auxílio de servidores da Secretaria Municipal de
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Educação ou de membros do Conselho.

cnpÍrulo rv
ons rÉnrm corETrvAs E Dos REcEssos EscorAREs Dos pRoFEssoREs

Art. 32. Considerando a necessidade de manutenção da qualidade do ensino e de realização

da quantidade mínima de troca ou substituição do Professor no decorrer do ano letivo, é

assegurado âo titular do cargo de Professor no pleno exercício da atividade de docente:

l. gozar férias coletivas entre os dias 02 e 31 de janeiro;

Il, gozar de recesso escolar na semana em que recair o dia do Professor, conforme

estabelecido no calendário escolar.

§ le O terço de férias será pago junto com a folha de pagamento do mês de dezembro ou

em folha suplementar na primeira semana de janeiro.

§ 2e Os professores que tenham ingressado no serviço público e ainda não tenham

completado o período aquisitivo de férias, receberá o terço de férias no mês que completar

o primeiro período aquisltivo e, nos demais anos, receberá nos termos do § 1e deste artigo.

§ 3e O período de recesso escolar será considerado como de efetivo exercício.

CAPÍTULO V

DO QUADRO EM EXNNçÃO

Art.33. O cargo de Professor com jornada integral de 40h/s (quarenta horas semanais) passa

a pertencer ao quadro em extinção do magistério público municipal, sendo garantido aos

atuais ocupantes deste cargo permanecer no pleno exercício destes cargos enquanto

estiverem na ativa.

§ 1e A tabela salarial do cargo de Professor com jornada integral é o mesmo constante do

Anexo I desta Lei, lhe sendo assegurado o cômputo de 32 (trinta e duas) aulas semanais e lhe

sendo aplicadas as disposições do § ls do art. 35 desta Lei, para fins de enquadramento.

§ 2e A jornada de trabalho do professor regente de turma com jornada integral será

cumprida com a regência da turma em um turno e com aulas de reforço, como eventual ou

em aulas diversificadas em outro turno, respeitado o limite de 32 (trinta e duas) aulas

semanais e observado o tempo de trabalho estabelecido no § 1e do art. 14.

§ 3e O Professor com jornada integral não poderá estender a jornada de trabalho, nem por

exigência curricular, tampouco acumular outro cargo público.

§ 4e Decreto poderá limitar a quantidade de vagas definidas no art. 19, de modo a preservar

as vagas dos Professores com jornada integral, até que os respectivos cargos com jornada
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integral fiquem vagos.

§ 59 É vedada a posse em cargos com jornada integral e aqueles que tenham unificado seu

cargo nos últimos dois anos terá desfeita a unificação promovida, a bem da administração,

observadas as disposições do art. 34.

Art. 34, O Professor de jornada integral de 40h/s (quarenta horas semanais) poderá optar,

até 16 de dezembro de 2O22, por desmembrar seu cargo em dois cargos, da seguinte forma:

l. se o cargo com jornada integral for oriundo de concurso público específico para o cargo

de jornada integral, a divisão será feita meio a meio, em todas as verbas remuneratórias que

o servidor perceba e com a prevalência de 15 (dezesseis) aulas em cada cargo, promovendo-

se o enquadramento de ambos os cargos nos termos do art. 35 desta Lei;

ll, se o cargo com jornada integral for oriundo de unificação de dois cargos de jornada

parcial, a unificação será desfeita, preservando-se as especificidades e vantagens auferidas

em cada cargo objeto de unificação e realizando o enquadramento de ambos os cargos nos

termos do art. 35 desta Lei.

CAPíTULO VI

DO ENqUADRAMENTO NESTE PTANO DE CARREIRA E DA TRANSIçÃO

Art. 35. Os Professores com jornada parcial de 20h/s (vinte horas semanais) serão

enquadrados no presente plano de carreira na respectiva especialidade constante do art. 19

e no padrão de vencimento constante da tabela de vencimentos constante do Anexo l, com

valor igual ou imediatamente inferior ao obtido pela divisão do vencimento atual servidor

por L6 (dezesseis).

§ 19 Caso o enquadramento represente redução no vencimento ou nas vantagens

permanentes conquistadas pelo servidor, a diferença de remuneração será incorporada à

remuneração do servidor como verba pessoal de nâtureza especial (VPNE) de caráter

remuneratória, que deverá ser atualizada na mesma data e proporção que se atualizar ã

tabela salarial constante do Anexo l.

§ 2e O enquadramento será efetivado por Decreto.

Art.36. Os Pedagogos serão enquadrados no presente plano de carreira sem prejuízo da

remuneração e das vantagens já adquiridas.

Art.37. O período aquisitivo e as regras de progressão na carreira serão as existentes na

data de publicação desta Lei até que o servidor progrida na tabela constante do Anexo l,

momento a partir do qual, serão aplicadas as normas do presente Plano de Carreira.

Art.38. O servidor que tenha requerido a mudança de classe até a publicação desta Lei, terá
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sua avaliação realizada conforme as regras vigentes na data do requerimento.

Art. 39. O professor regente de turma, durante os anos de 2023, 2024 e 2025 terá
preferência na designação de cargos de professor regente de turma, podendo assumir um

segundo cargo, desde que haja compatibilidade de horários.

Parágrafo único. A preferência será assegurada apenas na mesma escola que o professor

exerça seu cargo efetivo e seguirá a ordem de antiguidade do professor como servidor

efetivo, do mais antigo para o mais recente.

capírulo vrr

DrsPosrçÕEs FrNArs

Art.40. Fica revogada a Lei np 317, de 05 de março de 2010.

Art. 41, Esta Lei entra em vigor:

l. em 1e de janeiro de 2023, quanto ao disposto no art.40;

ll. na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos, sendo que o

enquadramento nesta Lei terá efeito a partir de 1e de janeiro de 2023.

Cabeceira Grande-MG em 2O22.
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ANEXO I

Tabela Salarial Mensal do Cargo de Professor por Aula Semanal
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Padrão F Padrão G Pâdrão H Padrão IPadrão B Padrão D Padrão E
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ANEXO II

Tabela Salarial do Cargo de Pedagogo

Padrão A PadÍão I Pãdrão c PadÍâo D Padrão E Padrão F PadÍão H Pâdrão I Padrão J Padrão K

R$ 3.893,m R$ 4.009,79 RS4.126,s8 R$a243,37 Rs 4.360,16 RS4.476,9s R54.s93,74 RS 4.710,s3 Rs4.827,32 R$ 4.944,11 Rs 5.060,90

Rs4.282,30 RS4.410,77 R$4s39,24 R5 4.667,71 R$4.796,18 R$4.9246s R$5.0s3,11 R95.181"58 Rss.310,0s Rss.43&s2 Rss.s66,99

RSs.41475 Rss.s49,m Rs s.683,2s Rss.817,s0

R54.676,38 R$ s.097,25 R5 5-231,54 a5 5.3n,A4 R§5.s18,13 R§ 5.658,42 Rs5.798,71 Rs s.939,m Rs6.079,29R54.816,67 RS4.9s6,96
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ANEXO lll
Descrição dos Cargos do Magistério

1. Cargo de Professor, todas as especialidades, exceto do Professor de Apoio:

1.1. Requisito de ingresso: formação de nível superior com licenciatura plena ou
formação de nível superior em qualquer área, inclusive bacharelado, com formação
pedagógica.

1.2. Atribuições do Cargo:

1.2.1. Exercício da docência na educação básica;

1,2.2. Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;

1.2.3. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;

1.2.4. Zelar pela aprendizagem dos alunos;

1.2.5. Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;

1.2.6. Ministrar os dias letivos e as cargas horárias estabelecidas;

1.2.7. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e

ao desenvolvimento profissional;

1.2.8. Colaborar com as atividades de articulação com ãs famílias e a comunidade

escolar;

1.2.9. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins

educacionais da escola e do processo de ensino-aprendizagem.

2. Cargo Temporário de Professor de Apoio:

2.1. Requisito de ingresso: formação de nível superior com licenciatura plena ou

formação de nível superior em qualquer área, inclusive bacharelado, com formação
pedagógica, acrescido de especialização em educação especial com duração mÍnima de

trezentos e sessenta horas.

2.2. Atribuições do Cargo:

2.2.1, Auxiliar o Professor Regente de Turma ou Regente de Aula no ensino

aprendizagem do aluno especial, promovendo a integração deste com os alunos e o
ensino regular;

2.2.2. Zelar pela aprendizagem dos alunos sob seu apoio e supervisão;

2,2,3. Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
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rendimento;

2.2.4. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao

desenvolvimento profissional;

2.2.5. Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade
escolar;

2.2.6, Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins

educacionais da escola e do processo de ensino-aprendizagem.

3. Cargo de Pedagogo:

3.1. Requisito de ingresso: formação de nível superior em pedagogia ou com licenciatura
plena ou outra formação pedagógica e especialização em nível de pós-graduação em

pedagogia voltada para a docência ou a educação básica, com duração mínima de

trezentos e sessenta horas.

3.2. Atribuições do Cargo:

3.2.1. Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica voltadas
para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional;

3.2,2. Coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica da escola;

3.2.3. Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes;

3.2.4. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;

3.2.5. Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de

integração da sociedade com a escola;

3.2.6. lnformar os pais ou responsáveis sobre a frequência e os rendimentos dos

alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;

3.2.7. Auxiliar a Direção Escolar na coordenação das atividades de planejamento,

avaliação e desenvolvimento profissional;

3.2.8. Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em

colaboração com os docentes e as famílias;

3.2.9. Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao

desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola;

3.2.10. Prestar suporte, assistência e assessoria pedagógica à Direção, aos Professores,

aos Estudantes e à Família dos Estudantes.
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