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Contém a análise das propostas

apresentadas pela Comissão de Gestão do

Plano de Carreira do Magistérío Público e do

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais

de Cabeceira Grande para revisão do Plano

de Carreira do Magistério.

lnterêssados: Professores Municipais

t. RruróRro

A Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público - CGPCM - em

reunião do dia 271O7 /2022 fora comunicada da intenção do Prefeito Municipal em

regularizar a jornada de trabalho dos Professores Municipais com base na Lei Federal ns

11.738, de 16 de julho de 2008, onde fixa no § 4e do art. 2e, que o professor não pode

ultrapassar mais que 2/3 de sua jornada de trabalho em sala de aula.

Nesta reunião houve uma evolução de análise não só deste ponto, mas da

necessidade de revisão de todo o Plano de Carreira inscrito na Lei Municipal ns 317, de 05 de

março de 2010.

Para realizar tal revisão o Prefeito Municipal franqueou à CGPCM e ao SindCab a

tarefa de levantar junto à classe dos professores as reivindicações que pudessem ser

implementadas, modificadas ou aperfeiçoadas no Plano de Carreira.

A CGPCM e o SindCab encaminharam à Secretaria Municipal de Educação as

propostas colhidas junto aos Professores. Recebidas tais propostas, elas foram articuladas e

resumidas em L5 propostas, que passam a ser objeto de análise desta Consultoria

juntamente com o Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de Educação.

É o que temos a relatar.

2. CONSIDERAçOES JURTDTCAS rNrClArS

Antes de adentrar na análise pontual de cada proposta apresentada, temos de

tecer alguns comentários sobre aspectos gerais das propostas e das possibilidades de o

Poder Executivo atende-las.
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Primeiramente destacamos que toda e qualquer medida que represente

aumento de despesas com pagamento de servidores, deve se enquadrar na Lei de

Responsabilidade Fiscal, a fim de evitar improbidade administrativa do gestor e a

malversação do dinheiro público e das contas públicas.

Neste sentido temos de esclarecer, e o fazemos em linguagem comu-', qr"
daquilo que o Município arrecada apenas 51,3% pode ser utilizado com a folha de

pagamento dos servidores públicos. No presente momento, considerando o último relatório

recebido, o Município encontra-se gastando 53,13% de sua arrecadação, o que impede que

possamos propor medidas que gerem aumento de despesas com pessoal.

Esta regra comporta algumas exceções, dentre elas temos de destacar que pode

ser implementada medida derivada de determinação legal, o que, no presente caso, temos a

imposição da Lei Federal ne 11.738/08, que determina que a jornada do professor não pode

ser superior a 2/3 em atividades de interação com os educandos.

Deste modo, destacamos que todas as propostas apresentadas que representam

aumento de despesa com pessoal, direta ou indiretamente, e não se enquadra na exceção

anteriormente explicitada, não poderão ser atendidas neste momento.

3. ANÁUSE DAS PROPOSTAS RECEBIDAS
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Permitir que, para efeitos de mudança de classe o servidor possa acumular até 03

certificados de especializ ue abranjam a área da educa oão, desde a

PROPOSTA INVIÁVEL

A presente proposta visa permitir promoção na carreira com base em mais de um

certificado de conclusão de especialização (pós-graduação), apesar de louvável a

proposta, ela não pode prosperar por gerar aumento da despesa com pessoal de
forma indireta, ao permitir que professores possam mudar de classe com regras mais

amenas que as hoje existentes (mestrado e doutorado). causando um aumento de

des esa com uma nova carretra,

ú

'Em linguagem técnica, o Poder Executivo Municipal só pode gastar 54% da receita corrente líquida com

pessoal, contudo, sempre que o Basto ultrapasse 95V" destes 54yo há restriçô
de despesas com pessoal.

es quanto ao aumento ou criaçã
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lncluir no Plano de Carreiras que atualmente analisa os processos do Magistério, a

previsão de análise e abrangência dos demais servidores: Técnicos em Educação
Básica (Monitores de Educação lnfantil); Auxiliares de Serviços Gerais Escolares e
Auxiliares em Alimentação; incluindo membros dessas respectivas áreas na Comissão
de Gestão do Plano

PROPOSTA RECUSADA

Esta proposta visa beneficiar carreiras que hoje não fazem pãrte da Lei Municipal
na 3filfl, trazendo-as para as regras desta Lei e permitindo benefícios diretos e
indiretos que hoje são restritos à classe dos Professores. Ocorre que o magistério
possui piso salarial nacional e normas gerais que devem ser observadas pelos
Municípios, daí a necessidade de se ter uma Lei que trate especificamente do
magistério, adequar todas as determinaçôes nacionais ao caso municipal.

lmportante esclarecer que o Prefeito Municipal gostaria de promover melhorias
nas carreiras de todos os servidores municipais, em especial daqueles que não
possuem piso nacional, contudo a folha de pâgamentos tem aumentado
exponencialmente ano após ano, o que impede realizar qualquer melhoría no
momento.
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PROPOSTA 03:

Decisão e Justificativa:

PROPOSTA ACATADA PARCIAIMENTE

Hoje os professores municipais podem exercer jornada de trabalho parcial de 20
horas ou integral de 40 horas.

Ocorre que ao implantarmos a jornada de trabalho de 2/3 com atividades com os
educandos, o professor que tenha jornada de trabalho de 40 horas deverá ser
afastado da sala de aula em um dos turnos de trabalho, impondo ao Município a

obrigação de contratar professores para suprir o turno que o professor será afastado
da sala de aula.

Noutro ponto, a jornada de 25 horas era a premissa inicial dessa revisão do Plano
de Carreira, de modo que será implementada nova jornada de trabalho atendendo à

norma de 2/3 desta.iornada com os educandos.
Por fim, destacamos que a jornada de 40 horas, hoje existente, e a de 44 horas,

objeto da presente proposta, respectivamente serão colocadas no quadro em
extinção e não implantada.

A jornada de trabalho do professor de 40 horas deixará de existir para novos
concursos ou para novos servidores, sendo permitido apenas aos que já se encontram
nessa jornada continuar a exercê-la.

PROPOSTA O2:

Decisão e JustiÍicâtiva:

Distribuição da jornada de trabalho do Professor Regente de Turmas em: 25 horas,
40 horas ou 44 horas semanais.
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Alteração da carga horária do Professor Regente de Turmas para 25 horas
semanais distribuídas em:16h40min ministrando aulas e 08h20min em atividades
(planejamento de aulas, reuniões capacitações, trabalhos coletivos entre outros)
distribuídas em 4hL0min na escola e 4h10min em local de livre escolha do professor.

PROPOSTA ACATADA
A jornada de trabalho do Professor passará a respeitar a Lei Federal ns 11.738/08

de no máximo 2/3 no desempenho de atividades de interação com educandos.

Distribuição da jornada de trabalho do Professor Regente de Turmas com 40 horas
semanais em: 26h40 ministrando aulas e 13h20min em atividades, sendo 6h40min na

escola e 06h40min em local de livre escolha; e ao Professor Regente de Turmas com

44 horas semanais em: 29h20min ministrando aulas aos alunos e 14h40 min em
atividades.

Justificativa exposta na Pro osta 03.

PROPOSTA RECUSADA

Decisão e Justificativa:ã?-t*
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rofessor.

PROPOSTA ACATADA

Justificativa exposta na Proposta 03.

Esclarecemos, adicionalmente, que a jornada extraclasse será distribuída em 4h
para planejamento na escola e 4h fora do ambiente escolar.

PROPOSTA 04:

PROPOSTA O5:

PROPOSTA 06:

Alteração da carga horária do professor regente de aulas para 24 horas/aulas
semanais (séries finais) sendo, sendo 16 horas/aulas ministrando aulas e

0Shoras/aulas em atividades distribuídas em 04 h/a na escola e O\h/a em local de
livre escolha do

Decisão e rustificativa:

'6!
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PROPOSTA 07:

Detalhamento das horas de trabalho docente em: Educação lnfantil - horas aula de

60 minutos; Ensino Fundamental - horas aulas de 40 ou 50 minutos, conforme
necessidade da matriz curricular, do ensino ou do componente curricular; Educação

de Jovens e Adultos (EJA) - 1" ao 5' ano Ensino Fundamental - 45 minutos; Educação

de Jovens e Adultos (EJA) - 6" ano 9" ano do Ensino Fundamental - 45 minutos.
Decisão e Justificativa:

PROPOSTA ACATADA PARCIALMENTE

lncluiremos no plano de carreira a duração da hora aula por turma, obedecendo a

sistemática adotâda pelo Estado de Minas Gerais.

Pagamento de gratificação de dedicação exclusiva de 20% a todo servidor com
carga horária de 40 ou 44 horas semanais.

PROPOSTA RECUSADA

Não podemos acatar propostas que aumente a despesa com pessoal devido ao

limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.í
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Alteração na tabela de vencimentos fixando o salário inicial de cada Especialidade
da seguinte forma:

.Professor Regente de Turmas - 25 horas: 2.403,52 aos profissionais do Magistério
- Ensino Médio.

.Professor Regente de Aulas - 24 horas aulas:23A7p7 aos profissionais do
Magistério - Ensino Médio.

.Professor Regente de Turmas - 40 horas: 3.845,61 aos profissionais do Magistério
- Ensino Médio.

.Professor Regente de Turmas - 44 horas: 4.23O,37 aos profissionais do Magistério
- Ensino Médio.

.Especialista em Educação Básica - 40 horas: 4.422,47 aos profissionais de
Licenciatura Plena.

PROPOSTA RECUSADA

Não podemos acatar propostas que aumente a despesa com pessoal devido ao

limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

PROPOSTA O8:

Decisão e Justifi cativa:

PROPOSTA 09r

Decisão e Justificativa:
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Fixação das porcentagens de cada Classe em:
. Do nível I para o nível ll - Aumênto de 15%
o Do nível ll para o nível lll - Aumento de 20% (sendo 10% na primeira

especialização, 5% na segunda especialização e 5% na terceira especialização).
. Do nível lll para o nível lV - aumento de 30%
. Do nível lV para o nÍvel V - aumento de 40%.

PROPOSTA RECUSADA

Não podemos acatâr propostas que aumente a despesa com pessoal devido ao

limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Definir na lei o valor do piso salarial de 3.845,61 para a carga horária de 40 horas e
ssíveis correções de acordo com inflação anual e reajuste do tso.

PROPOSTA RECUSADA

Não podemos acatar propostas que aumente a despesa com pessoal devido ao
limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e não podemos dar duplo reajuste salarial ao
piso do Professor, já que a correção do piso salarial nacional inclui a inflação.

Regulamentar uma forma de rodízio para os professores da escola atuarem na

biblioteca.

PROPOSTA RECUSADA

O Município conta com diversos professores readaptados, que podem exercer a

atribuição na biblioteca e, para os casos em que haja necessidade de professor, a

distribuição deverá ser feita quando da escolha de turmas pelo professor, seguindo a

regra de antiguidade.

PROPOSTA 13:

Regulamentar as extensões de jornada suplementar para que professores que

possuem dois cargos possam ter direito a extensão aulas em um dos cargos desde que

não ultrapasse 60 horas - aulas.
Dêcisão e Justificativa:

PROPOSTA ACATADA PARCIATMENTE

A jornada de trabalho semanal não pode superar 44 horas por cargo (Constituição

Federal, art.7q, inciso Xlll), contudo regu lamentaremos a extensão de aulas e o caso

de professor excedente, tendo como premissa as regras adotadas pelo Estado de

Minas Gerais. /1

s

e*
<.!R
; ÉÉ

9E

E

PROPOSTA 10:

Decisão e Justificativa:

PROPOSTA 11:

Decisão e JustiÍicativa:

PROPOSTA 12:

Decisão e Justificativa:

,E
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4. ALTERAçÕES eut sERÃo pRoposrAs poR lNtctATtvA Do poDER ExEcunvo

Além das propostas apresentadas pelos representantes dos professores, o Poder

Executivo apresentará mudanças no seguinte sentido:

a) Revogar a possibilidade de unificação de 2 cargos em 1, permitindo, contudo,
o desmembramento de 1 cargo de 40 h em 2 cargos;

b) Regulamentar o professor de apoio de aluno especial e os casos em que será

necessário o professor de apoio, utilizando como premissa as normas do Estado de Minas

Gerais;

c) lmpor penalidade (castigo) para o professor designado ou que pegar extensão

de aulas e desistir antes do término do contrato ou do ano letivo;

d) Alterar a tabela salarial para prever o valor da hora aula e não o do cargo

completo, possibilitando a abertura de concurso público para cargos com aulas que não
preenchem um cargo e evitando que novos professores fiquem excedente.

lmportânte ressaltar que, antes do projeto ser finalizado, poderá haver

alterações no plano de carreira ou nas propostas não previstas neste momento, isso para

diminuir ou mitigar o aumento de despesa com pessoal.

/-
.ç

Prever a contribui ção previdenciária nos cargos de extensão de ornada.

PROPOSTA ACATADA
Permitiremos aos professores que forem aposentar pela média das contribuições a

possibilidade de contribuir sobre as extensões de aula e as aulas de exigência
curricu lar-

PROPOSTA I,5:

Definir os seguimentos que a Comissão de gestão do plano de Carreiras deverá
compor, contendo representantes de professores regentes de turmas com 25 horas
semanais, 40 horas semanais e 24 horas/aulas.

Decisão e Justificâtiva:

PROPOSTA ACATADA PARCIATMENTE

Reformularemos a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério,
permitindo a representação de todas as unidades escolares na Comissão.3
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s. corucr-usÃo

Considerando os posicionamentos ora apresentados, passaremos a elaborar a

redação do Projeto de Lei que irá promover as alterações no Plano de Carreira e, antes de

encaminhar o Projeto para a Câmara, iremos submetê-lo à analise dos Profissionais do

Magistério Público para apreciação, debate e eventuais correções em Audiência Pública.

lnformamos que as alterações ora apresentadas somente terão vigência a partir

de 19 de janeiro de 2023, não alterando em nada o presente ano letivo.

Cabeceira Grande-MG, em 21 de outub de 2022.

MORENO FERN

Advogado I

SANTANA
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