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LEI Nº 471                                                   SERRARIA, 28 DE OUTUBRO DE 2010. 
 

 
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal 
de Serraria/PB e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para os 
profissionais da Educação – PCCR, do Município de Serraria. 
 
Art. 2º - Integram o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público 
Municipal os profissionais que exercem atividades de docência e os que oferecem 
suporte pedagógico direto a tais atividades, assim consideradas as de direção ou 
administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e 
coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de 
educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima 
determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. 
 
§ Único – O Regime Jurídico dos profissionais do Magistério Público Municipal é o 
ESTATUTÁRIO. 
 
Art. 3º - Para efeitos desta Lei, considera-se: 
 

I. Cargo do Magistério - O conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas nesta lei, ao profissional da educação, com denominação própria e 
remuneração paga pelos cofres públicos e provida em caráter efetivo ou em 
comissão; 

II. Função do Magistério - Atividade desempenhada pelos profissionais do 
magistério diretamente ligados ao funcionamento do Sistema Municipal de 
Ensino e ao aperfeiçoamento da educação; 

III. Nível do Magistério – A posição do profissional da educação dentro da 
classe, que permite identificar a situação do ocupante na estrutura hierárquica 
e de remuneração da carreira; 

IV. Matriz – É o conjunto das classes e níveis seqüenciais, segundo a titulação 
(formação inicial e continuada), qualificação profissional e tempo de serviço; 
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V. Quadro do Magistério – O conjunto de cargos e funções, sob a 
responsabilidade dos profissionais do magistério municipal. 

TÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E FINALIDADES 
 
Art. 4º - A presente Lei, norteada pelo princípio do dever do Poder Público para com 
a educação gratuita e de qualidade para todos, tem por finalidade: 
 

I. a valorização dos profissionais do magistério público municipal; 
II. o estímulo ao trabalho em sala de aula; 

III. a melhoria do padrão de qualidade da educação pública municipal. 
 
Art. 5º - A valorização dos profissionais da educação pública municipal será 
assegurada pela garantia de: 
 

I. ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licença periódica 

remunerada para esse fim; 
III. remuneração nunca inferior ao Piso Salarial Nacional; 
IV. estímulo ao trabalho em sala de aula; 
V. remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício na rede escolar 

municipal; 
VI. progressão vertical e horizontal baseada na titulação, (formação inicial e 

continuada) tempo de serviço e na avaliação de desempenho; 
VII. formação permanente e continuada, sendo um direito coletivo constará da 

própria jornada de trabalho, caracterizando-se por encontros coletivos, 
organizados sistematicamente, a partir das necessidades sentidas pelos 
professores, preferencialmente na escola onde atuem e terá como objetivo e 
finalidade a reflexão sobre a prática educativa e a busca da melhoria do 
processo de ensino aprendizagem; 

VIII. condições adequadas de trabalho. 
 
Parágrafo Único. O piso salarial, profissional a que se refere o inciso III deste artigo, 
será reajustado com base no custo aluno estabelecido pelo Governo Federal. 
  
Art. 6º - A melhoria do ensino público municipal será buscada pela garantia dos 
insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, 
na educação inclusiva de portadores de necessidades especiais, a relação 
adequada entre o número de alunos e o professor em cada sala de aula, a jornada 
de trabalho, os demais profissionais da educação e as condições materiais da 
unidade escolar.  
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TÍTULO III 

DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
 

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA 

 
Art. 7º - No grupo Ocupacional do Magistério Municipal agrupam-se os cargos de 
provimento efetivo, as funções gratificadas e os cargos comissionados cometidos ao 
profissional do magistério. 
 
Art.8º - São cargos de provimento efetivo os de Professor, Supervisor Escolar, 
Coordenador Pedagógico, Orientador Educacional e de Tradutor Interprete de Libras 
discriminados nesta Lei. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 

 
SEÇÃO I 

DA ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA 
 
Art. 9º - A carreira do Magistério Municipal é constituída dos cargos de professor e 
especialista em educação, denominados de Profissionais da Educação, estruturados 
nas seguintes classes:  
 
I – PROFESSOR CLASSE “A” – Detentor de habilitação específica do magistério em 
nível médio, na modalidade normal ou equivalente que atua na educação infantil, 
nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e anos iniciais da Educação 
de Jovens e Adultos e são classificados como:  
A1 – Pedagógico na modalidade normal, ou outro equivalente; 
A2 – Licenciatura Plena e/ou Pedagogia; 
A3 – Especialização (na área da educação); 
A4 – Mestrado (na área da educação) e; 
A5 – Doutorado (na área da educação). 
 
§ 1º - Para os professores de Libras e Braille além de Licenciatura o professor deve 
ter curso na área específica certificado por instituição credenciada.  
 
§ 2º - A partir da aprovação desta Lei, os atuais professores pertencentes à classe 
A, serão enquadrados na classe A1, obedecendo  o nível no qual se encontra e sem 
prejuízo de seus vencimentos e/ou vantagens. 
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§ 3º - A partir da aprovação desta Lei, os professores enquadrados na classe A, que 
concluírem o curso de licenciatura Plena e/ ou Pedagogia e que tenham prestado 
concurso público para o exercício do magistério nas séries iniciais do ensino 
fundamental, serão enquadrados na classe A2, mediante requerimento e cópia 
autenticada do diploma de conclusão do referido curso. 
 
§ 4º - Fica assegurado com direito adquirido ao professor classe A:  
 

I. portador de Diploma de Curso de Especialização Lato Sensu, com carga 
horária igual ou superior a 360 horas/aula, sua imediata progressão funcional 
para a classe A3; 

II. portador de Diploma de Curso de Mestrado, sua imediata progressão 
funcional para a classe A4 e; 

III. portador de diploma de Curso de Doutorado, sua imediata progressão 
funcional para a classe A5. 
 

II – PROFESSOR CLASSE “B” – Detentor de habilitação especifica do magistério 
em nível superior, obtida em curso de licenciatura Plena, que atua na área para a 
qual foi habilitado nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e nos anos 
finais de Educação de Jovens e Adultos e são classificados como:  
B1 - Licenciatura Plena em disciplinas especificas, na área que atua; 
B2 - Especialização (na área da educação); 
B3 - Mestrado (na área da educação) e; 
B4 - Doutorado (na área de educação). 
 
§ 1º - A partir da aprovação desta Lei, os atuais professores pertencentes à classe B 
e C, que estejam lecionando a segunda fase do ensino fundamental (6º ao 9º ano), 
serão enquadrados na classe B1, obedecendo o nível no qual se encontra e sem 
prejuízo de seus vencimentos e/ou vantagens. 
 
§ 2º - A partir da aprovação desta Lei, os atuais professores da classe C, serão 
enquadrados na classe B2, obedecendo ao nível no qual se encontra e sem prejuízo 
de seus vencimentos e/ou vantagens. 
 
§ 3º - Fica assegurado com direito adquirido aos professores enquadrados na classe 
B1, que concluírem o curso de Especialização Lato Sensu com carga horária igual 
ou superior a 360 hora aula, sua imediata progressão funcional para a classe B2, os 
que concluírem o curso de mestrado serão incluídos na classe B3, e os que 
concluírem o curso de Doutorado serão incluídos  na classe B4. 
 
III - ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO CLASSE “C” – Profissionais que oferecem 
suporte pedagógico direto à atividade da docência. 
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§ 1º - São especialistas em educação: O Supervisor Escolar, o Coordenador 
Pedagógico e o Orientador Educacional.  

 
§ 2º - Para o cargo de Supervisor Escolar é requisito mínimo o curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar e/ou Licenciatura 
Plena em disciplinas especificas com Especialização em Supervisão Escolar com 
carga horária mínima de 360 horas aula, nos termos do artigo 64 da Lei 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, observada a experiência docente de, no mínimo 02 (dois) 
anos adquirida em qualquer classe/nível do sistema de ensino público ou privado. 
 
§ 3º - Para o cargo de Coordenador Pedagógico é requisito mínimo o curso de 
Licenciatura Plena em disciplinas especificas e/ou Licenciatura Plena em pedagogia, 
observada a experiência docente de, no mínimo 02 (dois) anos, adquirida em 
qualquer classe/nível em sistema de ensino público ou privado. 
 
§ 4º - Os professores da subclasse A2, A3, A4 e A5 e os da classe “B”, integrantes 
do quadro efetivo do magistério poderão ser designados pelo gestor municipal para 
exercer o cargo de Coordenador Pedagógico, desde que atenda os requisitos 
constantes no artigo 9º, incisos I e II desta Lei.     
 
§ 5º - Para provimento do cargo de Orientador Educacional é requisito, além de 
Curso Superior com habilitação em Licenciatura Plena, Curso em nível de Pós-
Graduação na área específica, com carga horária mínima de 360 horas-aula. 
 
§ Único - Os Professores de Libras e Braile que exercem a função sem a formação 
que determina o “caput”, terão o prazo de 03 (três) anos para a sua adequação, 
podendo atuar neste período através de exame de proficiência em Tradução e 
Interpretação de Libras e Língua Portuguesa do MEC.   
 
Art. 10 - O grupo ocupacional do magistério será distribuído em 03 (três) classes, 
designados pelas letras “A”: compreendendo cinco subclasses (A1, A2, A3, A4, A5), 
letra “B”: compreendendo quatro subclasses (B1, B2, B3, B4) e letra “C”: 
compreendendo quatro subclasses (C1, C2, C3 e C4) dispostos em matrizes, e 
estão associados a critérios de titulação, qualificação profissional e tempo de 
serviço. 
 
Art. 11 - O valor do vencimento básico tem como parâmetro as variações entre 
classes e níveis, constantes no ANEXO desta Lei. 
 
§ Único – Os valores estão expressos em Reais (R$) e mantêm os seguintes 
parâmetros: 
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I. de uma classe para outra os valores de diferenciação são de 10% (dez por 
cento), e; 

II. de um nível para outro tomando como base o inicial será de 5% (cinco por 
cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze) por cento, 20% (vinte por cento) e 
25% (vinte e cinco por cento) e 30% (trinta por cento). 

 
 

CAPÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA 

 
SEÇÃO I 

DOS PROFESSORES 
 
Art. 12 - Compete ao Professor Classe “A” exercer funções docentes em turmas 
do Pré Escolar, Educação Infantil e de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e nos 
anos iniciais da Educação de Jovens e Adultos, elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escolar, zelar pela aprendizagem dos 
alunos, estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento 
ministrar os dias letivos e horas-aula, além de participar dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 
 
 
Art. 13 - Compete ao Professor Classe “B”, exercer funções docentes em turmas 
do 6ª a 9º ano do ensino fundamental e nos anos finais da Educação de Jovens e 
Adultos, participar da elaboração e avaliação da proposta pedagógica da escola, 
propondo alterações, se necessárias, ao melhor ajustamento dessa proposta à 
realidade local, zelar pela aprendizagem dos alunos, ministrar os dias letivos, horas-
aula estabelecidas, além de participar dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional. 
 

 
SEÇÃO II 

DO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
 
Art. 14 - Ao Supervisor Escolar compete supervisionar, planejar, orientar, elaborar e 
cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino, participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica nas 
escolas, coordenar no âmbito escolar as atividades de planejamento e colaborar 
com as ações de articulação da escola com as famílias e a comunidade, além de 
informar resultado de diagnóstico realizado na escola após cada bimestre. 
 
Art. 15 - Ao Orientador Educacional, compete proporcionar assistência aos alunos, 
com vistas à integração no processo educativo, participar da elaboração, execução e 
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avaliação da proposta pedagógica, propondo as alterações necessárias dessa 
proposta à realidade local, elaborar e cumprir plano de trabalho colaborar com as 
ações de articulação da escola com as famílias e a comunidade, registrar e 
documentar as ações pedagógicas desenvolvidas pela a escola, acompanhar e 
orientar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os 
docentes e as famílias. 
 
Art. 16 - Ao Coordenador Pedagógico compete coordenar, planejar, orientar e 
acompanhar o trabalho pedagógico desenvolvido na escola por professores, 
supervisores, orientadores, diretores e adjuntos, junto a Secretaria de Educação 
para atendimento as políticas de Educação do Município, fiscalizar o Plano de 
Trabalho segundo o Projeto Político Pedagógico das escolas, elaborar políticas de 
capacitação para os professores, junto as Unidades Escolares do sistema municipal 
de ensino e orientar o trabalho do professor nos estabelecimentos de ensino.   

 
 

SEÇÃO III 
ESPECIALISTAS DA INCLUSÃO 

 
Art. 17 - O cargo de Intérprete da Língua Brasileira de Sinais corresponde ao 
exercício da interpretação de maneira simultânea e consecutiva da LIBRA ou Língua 
de Sinais e Língua Portuguesa, atuando em escolas, cursos, palestras, e assessoria 
direta e indireta no âmbito da administração municipal. 
 
Art. 18 - Os Cargos de Professor de Libras e Braille correspondem ao exercício da 
docência das séries ou anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.  
 

 
SEÇÃO IV 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 
Art. 19 - Compete ao Diretor e Diretor Adjunto, administrar os recursos financeiros e 
materiais dos estabelecimentos de ensino, segundo princípios e normas da gestão 
democrática, zelar pelo cumprimento dos dias letivos, horas-aula e horas de 
atividades e pela conservação dos bens materiais e equipamentos, assegurarem o 
cumprimento do planejamento pedagógico, desenvolver ações articuladas com a 
Secretaria de Educação e demais atribuições inerentes ao cargo, no 
estabelecimento em que esteja lotado.  
 
§ Único – A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional das 
funções de Diretor e Diretor Adjunto, e formação mínima em nível superior.  
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TÍTULO IV 
DA VIDA FUNCIONAL 

 
CAPÍTULO I 

 
SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 20 - Os cargos e funções de Magistério Municipal são acessíveis a todos que 
tendo se habilitado em concurso público de provas e títulos, preencham os requisitos 
gerais e específicos estabelecidos nesta Lei e na legislação pertinente. 
 
Art. 21 - Os cargos e funções de Magistério Municipal são preenchidos por: 

I. nomeação; 
II. progressão Horizontal; 

III. progressão Vertical; 
IV. substituição. 

 
 

SEÇÃO II 
DA NOMEAÇÃO 

 
Art. 22 - A Nomeação para o cargo de provimento efetivo da carreira dos 
profissionais do magistério, somente se dará através de aprovação em concurso 
público de provas e títulos, mediante Decreto e Portaria expedida pelo Chefe do 
Executivo, obedecendo à ordem de classificação do concurso e o prazo de sua 
validade.  
 
§ Único - O candidato que, no momento da nomeação não apresentar provas de 
habilitação profissional exigida para o cargo, perderá o direito aos resultados obtidos 
no concurso público de provas e títulos e, em consequência, ao cargo de carreira 
dos profissionais da educação. 

 

SEÇÃO III 

DA PROGRESSÃO HORIZONTAL 
 
Art. 23 - A Progressão Horizontal é caracterizada pela passagem do servidor de um 
nível para o imediatamente superior da classe a que pertence, obedecendo aos 
critérios de tempo de serviço. 
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§ Único - A Progressão Horizontal deverá observar a ordem sequencial de 
disposição dos níveis, vedada à ascensão para outro nível que não o imediatamente 
superior.  

 
 

SEÇÃO IV 
DA PROGRESSÃO VERTICAL 

 
Art. 24 - A Progressão Vertical dar-se-á por titulação, e ocorrerá para o servidor 
automaticamente, dispensando qualquer interstício, quando o profissional obtiver, 
em universidade ou institutos superiores de educação devidamente reconhecidos, a 
formação específica requerida para a classe. 
 
§ 1º - Exclui-se, do disposto no caput deste artigo, o período referente ao estágio 
probatório. 
 
§ 2º - A progressão vertical somente será efetivada mediante a apresentação à 
Secretaria de Administração e/ ou à Secretaria de Educação, do diploma de curso, 
comprobatória da titulação de nova habilitação, e acontecerá dentro da mesma 
classe, observando o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada do requerimento 
no órgão competente. 
 
Art. 25 - Os atuais ocupantes dos cargos do Magistério Público Municipal serão 
enquadrados e aproveitados de acordo com sua titulação, habilitação e tempo de 
serviço. 
  

 
SEÇÃO V 

DA SUBSTITUIÇÃO 
 
Art. 26 - Poderá ser substituído em caráter de emergência, o Professor que se 
afastar de suas funções em virtude de doença ou por qualquer motivo de ordem 
legal, quando este afastamento prejudicar as atividades escolares. 
 
Art. 27 - Não havendo na rede de Educação Municipal, professor disponível far-se-á 
a substituição através de: 
 

I. professor do quadro com disponibilidade de carga horária, percebendo as 
aulas em substituição a título de horas extras; 

II. professor estranho ao Quadro, contratado pelo prazo da substituição. 
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CAPÍTULO II 
DO EXERCÍCIO 

 
Art. 28 - Exercício é o desempenho no serviço público municipal de atribuições 
próprias dos cargos e funções do Magistério. 
 
Parágrafo Único - O início, a interrupção e o reinício do exercício serão comunicados 
ao órgão de pessoal da Secretaria de Administração e Finanças, pela Secretaria de 
Educação, para efeito de registro em sua ficha individual e nos setores competentes. 
 
Art. 29 - O exercício será iniciado no máximo em 15 (quinze) dias, a contar da data 
da vigência do ato de nomeação. 
 
Art. 30 - Considera-se como efetivo exercício, para todos os efeitos, os dias em que 
o ocupante do cargo ou função do Magistério se afasta do serviço em virtude de:  
 

I. férias; 
II. casamento (três dias consecutivos); 

III. luto pelo falecimento do cônjuge, filho, enteado, pai, mãe e irmão (dois dias 
consecutivos); 

IV. nascimento do filho (dois dias consecutivos); 
V. doação voluntária de sangue devidamente comprovada (01 dia); 
VI. comparecimento a congressos certames cultural, técnico e científico                

ou esportivo, quando devidamente autorizado; 
VII. nos casos de estágio de acordo com a legislação vigente; 

VIII. participação no Corpo de Jurados, por convocação da justiça (todos os dias 
necessários); 

IX. licença para tratamento de saúde. 
 

 
CAPÍTULO III 

DAS LICENÇAS, AFASTAMENTOS E FREQUENCIA 
 
Art. 31 - Ao integrante do Grupo Ocupacional do Magistério será concedida licença e 
afastamentos sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, nos seguintes casos: 
 

I. licença para frequentar cursos de formação continuada (stricto sensu) em 
mestrado ou doutorado ou capacitação profissional; 

II. afastamento para participar de congressos, simpósios e demais encontros 
técnicos ou científicos, relacionados à área de atuação no Sistema Municipal 
de Ensino; 
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III. afastamento para participar de congressos e eventos similares, de natureza 
profissional ou sindical, para os quais houver sido indicado pela categoria ou 
pela entidade sindical; 

IV. licença para tratamento de saúde. 
 
§ 1º - As licenças e os afastamentos mencionadas nos incisos I, II e III deste artigo 
somente serão concedidos quando houver relação do curso ou evento com a 
formação do profissional ou com a área da educação do Sistema Municipal de 
Ensino. 
 
§ 2º - Fica assegurado, na forma da legislação em vigor, o afastamento para 
participar de Diretoria Executiva da entidade de representação. 
 
Art. 32 - A licença para frequentar cursos de formação poderá ser concedida: 
 

I. na modalidade de mestrado, por um prazo máximo de 02 (dois) anos sem 
prejuízo de seus vencimentos; 

II. na modalidade de doutorado, por um prazo máximo de 03 (três) anos sem 
prejuízo de seus vencimentos; 

III. o professor deverá ser aprovado em seleção pública ou apresentar garantia 
de vaga no curso que deseja ingressar, mediante comprovação através de 
declaração da IES que o aceitará; 

IV. a cada ano poderão se afastar com licença remunerada para ingresso nos 
cursos de formação continuada em nível de pós-graduação, dois professores 
para o curso de mestrado e um para o curso de doutorado. 

 
§ 1º – A concessão de licença para frequentar cursos de formação priorizará as 
áreas em que houver maior carência de profissionais habilitados ou menor índice de 
qualificação. 
 
§ 2º - Os professores que se afastarão deverão encaminhar a freqüência para a 
Secretaria de Educação, através da IES em que se encontra matriculado, 
mensalmente até o décimo dia do me subseqüente. 
 
§ 3º - O descumprimento do parágrafo anterior acarretará a suspensão dos 
vencimentos até a apresentação da freqüência. 
 
Art. 33 - A concessão de licença para frequentar cursos de formação importa no 
compromisso de o profissional, ao seu retorno, permanecer, obrigatoriamente no 
Sistema Municipal de Ensino, por tempo igual ao da licença, sob pena de 
ressarcimento dos dispêndios efetuados. 
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§ 1º - Qualquer outra licença, exceto a para tratamento de saúde e licença gestante, 
somente será concedida após o tempo referido no caput deste artigo. 
 
§ 2º - O afastamento por motivo de saúde ou readaptação de função deve ser 
atestado por perícia médica do Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS. 
 
Art. 34 – Ao integrante efetivo do Quadro do Magistério, poderá ser concedida 
licença sem vencimento após 03 (três) anos de efetivo exercício por um prazo 
máximo de 01 (um) ano, renovado por igual período. 
 
§ 1º - Não poderá ser concedida uma nova licença antes de decorrer o prazo 
estipulado na licença requerida.  
 
§ 2º - Para ser requerida uma nova licença o servidor terá que voltar as suas 
atividades até que seja deferido o pedido. 
 
§ 3º - Durante a licença de que trata o caput deste artigo, o profissional do 
magistério não contará tempo de serviço para qualquer efeito. 
 
§ 4º - O Servidor que esteja de licença poderá a qualquer tempo requerer ao Poder 
Executivo, a suspensão da licença que será acatada, ou não, dependendo das 
conveniências da Secretaria Municipal de Educação e do não prejuízo no processo 
de Ensino/Aprendizagem. 
 
Art. 35 - Frequência é o comparecimento obrigatório do servidor do Magistério ao 
seu local de trabalho, dentro do horário fixado por lei, regulamento ou portaria 
interna, para o cabal desempenho dos deveres inerentes ao cargo ou à função, 
observadas a natureza e as condições de realização dos serviços. 
 
§ 1° - Excetuados os diretores de Unidade Escolar e aqueles que por determinação 
expressa da Secretaria Municipal de Educação, devam realizar trabalho externo, 
todos os servidores do Magistério estão sujeitos à prova de pontualidade e 
frequência, mediante o sistema determinado pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
§ 2° - Ressalvadas as exceções previstas nesta Lei, a falta de pontualidade 
importará na perda do vencimento ou salário do dia e, se prolongar por mais de 30 
(trinta) dias consecutivos, sem justificativa, na perda do cargo ou função por 
abandono. 
 
§ 3º - As autoridades e os servidores que, sob qualquer pretexto, contribuírem para o 
descumprimento do disposto no parágrafo anterior serão obrigados a ressarcir os 
cofres públicos das importâncias indevidamente e, ainda responder por fraude. 
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§ 4º - Fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada a efetuar o desconto 
3,33% (três vírgula trinta e três por cento) por falta não justificada sobre o 
vencimento da classe e nível a que pertence, para professores da rede municipal 
que se enquadrem na presente Lei. 
 
§ 5º - O Professor que não puder está na sala de aula por motivos que justifique, não 
será contemplado com as vantagens atinentes ao magistério e terá o seu salário 
reduzido ao valor de 75% (setenta e cinco por cento) dos vencimentos básicos da 
classe e nível em que esteja posicionado. 
 
Art. 36 - Da remuneração mensal dos servidores do Magistério Municipal serão 
descontadas as faltas de acordo com a legislação vigente. 
 
Art. 37 - Nos dias úteis, só por determinação do Titular da Secretaria Municipal de 
Educação, poderão deixar de funcionar os órgãos da Secretaria Municipal de 
Educação.   

CAPÍTULO IV 

DA ACUMULAÇÃO 
 
Art. 38 - É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções do Magistério, 
exceto: 
 

I. a de dois cargos de professor; 
II. a de um cargo de Professor e outro Técnico Científico. 

 
§ Único - a acumulação de qualquer forma só será permitida quando houver 
correlação de matéria e compatibilidade de horário, nos termos das disposições 
constitucionais. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS FÉRIAS E DAS TRANSFERÊNCIAS 

 
Art. 39 - Fica garantido aos profissionais do magistério, o direito ao gozo de férias 
anuais por: 
 

I. 45 (quarenta e cinco) dias, para o professor em efetivo exercício da docência 
nos estabelecimentos de ensino. 

II. 30 (trinta) dias para os demais integrantes do quadro do magistério. 
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 § 1º - Os ocupantes dos cargos de professor, orientador e supervisor gozarão suas 
férias durante o recesso escolar.  
 
§ 2º - Os ocupantes dos cargos de diretor e diretor adjunto de estabelecimento de 
ensino poderão gozar férias durante o período letivo, obedecido escala estabelecida 
pela Secretaria Municipal de Educação.  
 
§ 3º - É vedada a acumulação das férias, salvo imperiosa necessidade do serviço, e 
por, no máximo, 02 (dois) períodos. 

§ 4° - Os profissionais do magistério em gozo de férias se convocados ao trabalho, 
receberão hora extra. 

 
Art. 40 - Transferência é o deslocamento temporário do servidor do magistério de 
uma Unidade Escolar para outra ou para Unidade Central, por ato da Secretaria 
Municipal de Educação, podendo ocorrer a pedido, por permuta ou de ofício. 
 
§ 1º - A transferência a pedido será atendida quando houver vaga. 
 
§ 2º - A transferência por permuta será atendida quando os requerentes exercerem 
atividades da mesma classe e lecionarem a mesma disciplina ou turma do mesmo 
nível. 
 
§ 3º - A transferência de ofício será processada, apenas, se for comprovado o real 
interesse para o ensino. 
 
§ 4º - Só em casos especiais a transferência será feita fora do período de férias. 
 
§ 5º - Só será permitida a transferência do local de trabalho de qualquer servidor 
para locais de difícil acesso ou longa distância se efetivamente for comprovada a 
inexistência de algum outro servidor na região destinada. 

 

CAPÍTULO VI 

DA READAPTAÇÃO  
 

Art. 41 - A readaptação é feita quando o profissional do magistério é acometido de 
doenças que os incapacitem para o exercício de sua atividade, poderão requerer a 
readaptação de função, sem prejuízo da remuneração, desde que se submeta a 
exame da junta médica. 
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§ Único - A readaptação depende de laudo médico, expedido por junta oficial do 
regime previdenciário, que conclua pelo afastamento temporário ou definitivo do 
servidor do exercício das atribuições específicas de seu cargo.  

 

CAPÍTULO VII 

DA JORNADA DE TRABALHO 
 
Art. 42 – A jornada semanal de trabalho dos ocupantes do Magistério inclui-se às 
horas-aulas e as horas de atividades. 
 
§ Único - A hora-aula é aquela dedicada à atividade pedagógica direta com os 
alunos, tem duração de 60 (sessenta) minutos no ensino fundamental menor e 45 
(quarenta e cinco) minutos no ensino fundamental maior. 
 
Art. 43 - A jornada de trabalho dos professores da Educação Básica será de 30 
(trinta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas em sala de aula e 10 (horas) horas 
para atividades, destas, 05 (cinco) horas na escola para planejamento, correção, 
elaboração de projetos reuniões pedagógicas e 05 (cinco) horas para estudo e 
pesquisa. 
 
Parágrafo Único - As realizações de estudo e pesquisa não têm, necessariamente 
que se realizar na unidade escolar. 
 
Art. 44 - A jornada de trabalho dos ocupantes do cargo de Supervisor Escolar, 
Orientador Educacional e Coordenador Pedagógico são de 40 (quarenta) horas. 
  
Art. 45 - A jornada de trabalho do ocupante do cargo de Tradutor Intérprete de Libras 
é de 30 (trinta) semanais distribuídas em 20 (vinte) horas aulas e 10 (dez) horas de 
atividades.   
 
Art. 46 - A jornada de trabalho dos ocupantes do cargo de Diretor e de Diretor 
Adjunto de estabelecimento de ensino é de 40 (quarenta) horas semanais. 
 
Art. 47 - O docente que estiver lecionando e, havendo necessidade de dobra de 
carga horária em sala de aula, fará jus a uma gratificação adicional de 65% 
(sessenta e cinco por cento) calculada sobre a remuneração do nível onde estiver e 
na classe a que pertence. 
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CAPÍTULO VIII 
DA CEDÊNCIA 

 
Art. 48 - Cedência é o ato pelo qual o titular de cargo da Carreira é posto à 
disposição de entidade ou órgão público não integrante da rede municipal de ensino. 
 
§ 1º - A cedência será sem ônus para o ensino municipal e será concedido pelo 
prazo máximo de um ano, renovável anualmente segundo a necessidade e a 
possibilidade das partes. 
 
§ 2º - Em casos excepcionais, a cedência poderá dar-se com ônus para o ensino 
municipal: 
 

I. quando se tratar de instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e 
com atuação exclusiva em educação especial; 

 
II. quando a entidade ou órgão solicitante compensar a rede municipal de ensino 

com um serviço de valor equivalente ao custo anual do cedido. 
 
§ 3º - A cedência para exercício de atividades estranhas ao magistério interrompe o 
interstício para a promoção. 

 
 

TÍTULO V 
DO CONCURSO, DO PROVIMENTO, DA VACÂNCIA E DA REINTEGRAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DO CONCURSO 
  
Art. 49 - O ingresso em cargos do Magistério Público Municipal dar-se-á mediante 
Concurso Público de Provas e Títulos. 
 
Parágrafo Único – Exclui-se da exigência do Concurso apenas o preenchimento dos 
cargos de Diretor e Vice-Diretor, cujas nomeações serão regidas na forma 
estabelecida nesta Lei. 
 

 
CAPÍTULO II 

DO PROVIMENTO 
 
Art. 50 - Os cargos do Magistério Público Municipal serão preenchidos por ato do 
Chefe do Poder Executivo Municipal. 
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Parágrafo Único – A nomeação dos candidatos aprovados em Concurso Público 
será feita com observação rigorosa da ordem de classificação. 
 
Art. 51 - Os candidatos aprovados e classificados, até o limite das vagas previstas 
no Edital, poderão ser nomeados, até 02 (dois) anos da Homologação do Concurso, 
podendo este prazo ser prorrogado por igual período, por ato do poder Executivo 
Municipal. 
 
Art. 52- O candidato aprovado em Concurso Público, admitido pelo município, fica 
sujeito ao estágio probatório de 03 (três) anos de exercício ininterrupto, em que 
serão apurados pela Direção, Conselho Docente e Associação de Pais, os seguintes 
requisitos: 
 

I. eficiência; 
II. idoneidade moral;  

III. aptidão;                           
IV. disciplina;         
V. assiduidade;                      

VI. dedicação ao trabalho. 
 
§ 1° - Os Diretores dos estabelecimentos em que sirvam docentes sujeitos o estágio 
probatório, quatro meses antes do término deste, encaminharão, à Secretaria de 
Educação do Município, relatório com parecer opinativo. 
 
§ 2° - Em seguida, com base no relatório recebido, a Secretaria Municipal de 
Educação formulará parecer escrito, opinando sobre o merecimento do estágio em 
relação a cada um dos requisitos, concluindo a favor ou contra a confirmação do 
docente. 
 
§ 3° - Desse parecer, se contrário a confirmação, será dado vista ao estagiário que 
terá um prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento para apresentar sua 
defesa. 
 
§ 4° - julgado o parecer e apresentada a defesa, que deverá ser ampla, o prefeito 
decretará a exoneração ou confirmação do docente. 
 
Art. 53 – A apuração dos requisitos, de que trata o artigo anterior, deverá ser feita 
antes de findo o período de estágio. 
 
§ Único - Findo o estágio sem pronunciamento o docente se tornará efetivo no 
quadro.  
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CAPÍTULO III 
DA VACÂNCIA 

 
Art. 54 - A vacância do cargo do Magistério decorrerá da: 
 

I. demissão;      
II. promoção; 

III. acesso;      
IV. readaptação; 
V. aposentadoria;                                  

VI. falecimento. 
 
Art. 55 - Demissão é o desfazimento da relação jurídica que une o Servidor do 
Magistério ao Município, por ato oficial. 
 
§ 1° - A demissão ocorrerá: 
 

I. a pedido; 
II. de ofício, quando o servidor: 

 
         a) estiver acumulando cargo ou função pública incompatíveis entre si; 
         b) não entrar em exercício dentro do prazo legal estipulado. 
 
§ 2° - No caso do inciso I, do parágrafo anterior, a demissão será precedida de 
requerimento do interessado, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
§ 3° - Não poderá o servidor do Magistério, sob hipótese alguma, ser demitido de 
ofício, enquanto se encontrar em licença para tratamento de saúde, férias 
regulamentares ou licença à gestante.   
 
§ 4° - O servidor do Magistério que estiver respondendo a processo administrativo, 
ou cumprindo pena disciplinar, não poderá ser demitido a pedido. 
 
Art. 56 - Ocorre vaga a partir:  
 

I. do ingresso do servidor do Magistério em outro cargo ou função pública 
incompatível;  

II. da vigência: 
 

a) da lei criadora do cargo;  
b) do ato que promover, conceder acesso readaptar, aposentar ou demitir;  
c) do falecimento 
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Art. 57 - A demissão somente será decretada como penalidade e nos casos 
expressamente descritos nesta Lei. 
 
§ Único – O decreto de demissão mencionará sempre o dispositivo legal que o 
embasa. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DA REINTEGRAÇÃO 
 

Art. 58 - A reintegração e a reinvestidura do servidor do magistério estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação quando 
invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento 
de todas as vantagens. 

 
 

TÍTULO VI 
DOS DIREITOS E DEVERES 

 
CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS EM GERAL 
 
Art. 59 - Respeitadas as disposições constantes nesta Lei, os servidores do 
Magistério terão os mesmos direitos e deveres inerentes ao exercício dos 
respectivos cargos independentemente de sua situação funcional. 

 
Art. 60 – O salário família será pago aos filhos dos servidores do Magistério na faixa 
de 0 a 14 anos, segundo critérios definidos pela legislação federal. 
 
Art. 61 - O Professor ou Especialista em Educação, designado para assumir cargo 
comissionado ou assessoramento no âmbito Municipal, Estadual ou Federal, na área 
de Educação, terá assegurado sua carga horária e seus direitos e vantagens, ao 
retornar do período de afastamento. 
 
Art. 62 - A servidora do Magistério poderá ter licença maternidade de 06 (seis) 
meses, se assim definir a legislação vigente.  
 
§ Único – a servidora ao faltar as suas atividades para consultas de pré-natal ou 
fazer exames necessários ao acompanhamento de sua gravidez e solicitar ao 
serviço de saúde uma Declaração de Comparecimento, apresentando a declaração 
ao setor de trabalho terá sua falta justificada.  
 



 
Estado da Paraíba 

Prefeitura Municipal de Serraria 
Gabinete 

___________________________________________________________________ 

20 

 

Art. 63 – O servidor do Magistério terá direito a licença paternidade de 02 (dois) dias, 
conforme legislação vigente. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA REMUNERAÇÃO 

 
Art. 64 - A remuneração do titular de cargo da Carreira corresponde ao vencimento 
relativo à classe e ao nível da habilitação em que se encontre, acrescido das 
vantagens pecuniárias a que fizer jus.  
 
§ Único – Considera-se vencimento básico da Carreira o fixado nos anexos desta 
Lei, na classe inicial e no nível correspondente à habilitação do profissional do 
magistério. 
 
Art. 65 - O titular de cargo da Carreira, além do vencimento, fará jus às seguintes 
vantagens: 
 

I. gratificação por função de direção; 
II. gratificação por deslocamento temporária ou longa distância; 

III. gratificação de Educação Especial. 
 
§ 1º - A gratificação por função de direção observará a tipologia das escolas e 
corresponderá: 
     

a. Diretor D1, o responsável pela direção da escola com até 150 alunos – 
Gratificação de 30% (trinta por cento) do vencimento básico da carreira; 

           
b. Diretor D2, o responsável pela escola com número de alunos compreendidos 

entre 151 e 300 – Gratificação de 40% (quarenta por cento) do vencimento 
básico da carreira; 

c. Diretor D3, o responsável pela direção da escola com números de alunos 
superiores a 300 – Gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento 
básico da carreira. 

 
§ 2º - O vice-diretor receberá gratificação correspondente a 50% (cinquenta por 
cento) da gratificação recebida pelo diretor. 
      
§ 3º - Terá direito à gratificação por deslocamento temporário ou longa distância o 
professor titular de Cargo de Carreira que em consenso com as necessidades da 
administração ou sua opção pessoal for deslocado temporariamente para área 
diversa da qual ingressou. 
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§ 4º - Comprovada a distância, a gratificação por deslocamento temporário 
obedecerá aos seguintes percentuais do piso da classe na qual se encontra : 10% 
(dez por cento) para uma distância de 02 a 04 km, 20% (vinte por cento) a uma 
distância de 04 a 10 km e acima de 10 km, 30% (trinta por cento), e será paga 
referente aos meses de real prestação do serviço e enquanto durar o deslocamento 
temporário ou a longa distância. Caso o poder executivo forneça o transporte 
municipal, fica desobrigado da gratificação. 
 
§ 5º - A gratificação de educação especial corresponderá a 30% (trinta por cento) do 
vencimento básico da carreira. 
 
§ 6º - Fica instituída como data base dos profissionais em educação, o mês de 
janeiro.  
 

CAPÍTULO III 
DO REGIME DISCIPLINAR 

 
Art. 66 - O Secretário de Educação é competente para constituir comissões 
especiais para apreciar em processo administrativo, faltas cometidas por servidores 
do Magistério. 
 
§ Único - As comissões de inquérito administrativo deverão ser constituídas de 03 
(três) servidores do quadro efetivo, 02 (dois) membro do conselho da escola e 01 
(um) do conselho municipal de educação. 
 
Art. 67 - O não comparecimento do servidor ao serviço, sem justa causa, por mais 
de 30 (trinta) dias consecutivos ou 60 (sessenta) dias intercalados em cada ano, 
será punido com pena de demissão, conforme legislação vigente. 
 
Art. 68 - é vedado ao Servidor do Magistério exercer atividades estranhas às 
funções, quando em horário de trabalho. 
 
Art. 69 - O docente em regência de classe é obrigado ao cumprimento do número de 
horas-aula, segundo a grade curricular. 
 
Art. 70 - Enquanto o número de horas-aula do docente não estiver completo, não se 
dará à conclusão do ano letivo na atividade, na área de estudo ou disciplina em que 
se verificar a ocorrência. 
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TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 
Art. 71 - O servidor do Magistério Municipal, em face de sua missão de educar e 
informar deve preservar os valores morais e intelectuais que representa perante a 
sociedade, além de cumprir as obrigações inerentes à profissão como: 

I. cumprir e fazer as determinações oriundas deste Plano, do Regimento 
Escolar e da Legislação vigente; 

II. ter assiduidade e pontualidade; 
III. tratar, com respeito e dignidade a todos os que procurem valorizando ao 

máximo a pessoa humana; 
IV. preservar os hábitos de natureza ética; 
V. proceder de forma que dignifique sua vida profissional e pessoal; 
VI. propor providências que objetivem o aprimoramento educacional; 

VII. participar das propostas pedagógicas do estabelecimento de ensino; 
VIII. participar de cursos, seminários e solenidades pertinentes à área educacional; 

IX. elaborar e cumprir planos de trabalhos, segundo proposta pedagógica da 
Secretaria de Educação; 

X. zelar pela aprendizagem dos alunos; 
XI. estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; 

XII. ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e avaliação; 

XIII. colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 

 
Art. 72- A Secretaria Municipal de Educação adotará as medidas necessárias, no 
sentido de implantar gradativamente nas Escolas Municipais, Laboratório de 
Informática, como elemento informativo e de apoio pedagógico. 
 
Art. 73 – Ocorrendo imperiosa necessidade, por aumento da demanda de vagas nas 
escolas, concessão de licença-maternidade, ou qualquer outro tipo de afastamento 
de professores, poderão ser contratados professores em caráter temporário, 
denominados professores substitutos. 
 
§ 1º - A contratação a que se refere o caput deste artigo não poderá ser superior a 
01(um) ano. 
 
§ 2º - Os professores substitutos deverão ser habilitados conforme os critérios 
estabelecidos na Lei 9.394/96. 
 
Art. 74 – Os profissionais anteriormente contratados pela administração pública 
como Professores Auxiliares gozarão dos mesmos direitos e deveres do Professor 



 
Estado da Paraíba 

Prefeitura Municipal de Serraria 
Gabinete 

___________________________________________________________________ 

23 

 

da subclasse A1 e poderão atuar na educação infantil, nos anos iniciais do ensino 
fundamental (1º ao 5º ano) e anos iniciais da Educação de Jovens e Adultos. 
 
Art. 75 – Todas as vantagens decorrentes do aproveitamento dos membros do 
Magistério Público Municipal terão efeitos a contar da data de seu deferimento, 
devendo o mesmo ocorrer, no máximo, em 60 (sessenta) dias a partir da entrada em 
vigor desta Lei. 
 
Art. 76 – A Tabela de Vencimentos, anexa desta Lei, será encaminhada para 
aprovação da Câmara de Vereadores até o dia 20 (vinte) de janeiro de 2011 e será 
reajustada de acordo com a Lei federal nº 11.738/2008, de 16 de julho de 2008. 
 
Art. 77 – Havendo saldo na conta do FUNDEB ao final do exercício anual, relativo 
aos recursos dos 60% (sessenta por cento) destinados à remuneração do 
magistério, de que trata o art. 7º da Lei 9.424/1996, o chefe do poder executivo 
destinará o saldo existente para pagamento de ABONO para os profissionais do 
magistério em efetivo exercício de suas funções. 
 
Art. 78 – Este Plano deverá ser avaliado sempre que houver alteração na legislação 
federal. 
  
Art. 79 – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta dos 
recursos orçamentários. 
 
Art. 80 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 2011. 
 
Art. 81 – Revogam-se as disposições em contrário. 
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