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LEI Nº 1010/90 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1990. 
 

Institui o estatuto do Magistério Público 

Municipal. 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e ou, Prefeito 

Municipal, SANCIONA a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 

 DO ESTATUTO E SEUS OBJETIVOS 

CAPÍTALO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 Art. 1º - Este Estatuto dispõe sobre a carreira do Pessoal do Magistério Público 

Municipal de Goiatuba, disciplina seu Regime Jurídico e regulamenta suas atividades 

específicas. 

 Art. 2º - Para fins desta Lei, o pessoal do Magistério Classificado se em: 

 I - Professores; 

 Revogada pela lei nº 1173/92. II - Especialista em Educação; 

 III - Coordenador de turno; 

 IV - Pessoal de Apoio. 

 Parágrafo Único - São funções do Magistério as atribuições do pessoal que 

ministra, planeja, orienta, dirige, inspeciona, supervisiona e avalia o ensino e a 

pesquisa nas unidades Escolares ou nas Unidades técnicas da Secretária Municipal de 

educação e Cultura. 

 Art. 3º - A remuneração dos ocupantes dos cargos do magistério Público 

Municipal será fixada  em função da maior habilitação, adquirida através de cursos e 

estágios de formação, aperfeiçoamento, especialização e atualização, 

independentemente do qrau em que atum. 

 Art. 4º - A lotação do pessoal do Magistério será atribuições da Secretária 

municipal de Educação e Cultura do Município. 

 § 1º - É vedado ao Pessoal do Magistério o exercício de atividades de fins não 

didáticos. 

 § 2º - O conselho do Magistério analisará e autorizará as exceções a esta regra, 

de acordo com regulamentação. 

 

CAPÍTALO II 

DA VALORIZAÇÃO DO NAGISTÉRIO 
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 Art. 5º - A Prefeitura Municipal de Goiatuba, por intermédio da Secretário de 

Educação e Cultura do Município, deverá assegurar ao Pessoal do Magistério: 

 I - remuneração condigna e pontual; 

 II - estímulo ao desenvolvimento profissional; 

 III - Igualdade de tratamento, para efeitos didáticos e técnicos, ao professor, ao 

Especialista em Educação, ao Coordenador de turno e ao Pessoal de Apoio; 

 IV - possibilidade de acesso funcional; 

 V - incentivo à livre organização da categoria, juntamente com a comunidade, 

como forma de valorização do magistério participativo: 

 VI - paridade de remuneração do pessoal do magistério com a fixada para 

outros cargos de cujos ocupantes se exige idêntico nível de formação; 

 VII - repouso semanal remunerado e calculado à base de 4.5 semanas;  

 VIII - preservação do décimo terceiro salário; 

 IX - que todos os diretos sociais e econômicos sejam automáticos, sem 

necessidade de petição à SEMEC exceto em se tratando de enquadramento e 

vantagens proporcionais por Leis Federais; 

 X - limitação do número de alunos por termos, de acordo com a seguinte 

discriminação: 

  

a ) Pré- Escolar                                                                                             25 alunos; 

b ) 1º e 2º séries do 1º Grau                                                                           35 alunos 

c ) 3º e 4º séries do 1º Grau                                                                           40 alunos  

d) 5º e 6º séries do 1º Grau                                                                           50 alunos 

e ) Séries do Segundo Grau                                                                    até 50 alunos. 

 XI - assistência médico-hospitalar de acordo com a organização providenciaria 

do Município; 

XII - outros direitos e vantagens compatíveis com a profissão. 

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL 

CAPÍTALO I 

DA CARREIRA 
 

 Art. 6º - O magistério Municipal é integrado por classes funcionais 

compreendidas no quadro Permanente, no Quadro Suplementar e no Quadro de 

Pessoal de Apoio. 

 § 1º - No Quadro Permanente, situam-se as classes funcionais de Professor, 

especialista em Educação e Coordenador de Turno, cujos ocupantes possuem 

habilitação específica. 
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 § 2º - No Quadro Suplementar, situam-se as classes funcionais de Professor e 

Coordenador de turno, cujos ocupantes não possuem habilitação específica. 

 § 3º - As vagas do Quadro suplementar serão extintas progressivamente, à 

medida que deixarem de ser exibidas pelo realidade educacional do município. 

 § 4º - No Quadro de Pessoal de Apoio, situam-se ao escriturários auxiliares de 

secretaria, psicólogos e assistentes sociais. 

 § 5º - Aos servidores do Quadro de Pessoal de Apoio ficam assegurados os 

mesmos direitos e vantagens dos Professores, especialistas em Educação e 

coordenadores de turno, de acordo com a função e habilitação adquirida. 

 

CAPÍTALO II 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS 

SEÇÃO I 

DO PROFESSOR 

 

 Art. 7º ) passa a ter a seguinte redação; 

  

 São as seguintes as classes de Professores; 

  

 1. Professor Classe A 

 2. Professor Classe B 

 3. Professor Classe C 

 4. Professor Classe D 

 5. Professor Classe E 

 

 PARAGRAFO PRIMEIRO - Para provimento do cargo de professor Classe 

A, exige-se habitação especifica para Magistério em nível de segundo Grau, para 

atendimento na 1º fase do 1º Grau. 

 PARAGRAFO SEGUNDO - Para provimento de cargo de professor classe B, 

exigi-se habilitação específica de licenciatura de curta duração, desde que haja vaga no 

quadro de pessoal através de portaria e que o profissional atue na segunda fase de 

primeiro grau ou de segundo grau, ou  em atividade na Secretária Municipal de 

Educação, desde  que haja e se exige para tal função  a habilitação do profissional. 

 PARAGRAFO TERCEIRO - Para provimento do cargo de professor classe 

C, exige-se habilitação especifica de Licenciatura plena, desde que haja vaga no 

quadro de pessoal através de portaria e que o profissional atue na  (2)º segunda fase de 

primeiro grau ou ( 2º) grau,  ou esteja em atividade na Secretaria Municipal de 

educação, desde que haja e se exige para tal função à habilitação do profissional . 

 PARAGRAFO QUARTO - Para provimento do cargo de professor classe D, 

exige-se habilitação especifica de Licenciatura plena, acrescida de pós-graduação  
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“LOTO SENSU”, desde que haja vaga no quadro de pessoal através de portaria e que 

o profissional atue na (2)º segunda fase de (1)º grau ou 2º grau, ou em atividade na 

Secretaria Municipal de educação, desde que haja e se exige para tal função à 

habilitação do profissional . 

 PARAGRAFO QUINTO - Para provimento do cargo de professor classe E, 

exige-se habilitação específica de Licenciatura plena, acrescida de pós-graduação  

“LOTO SENSU”,  e “ETRICTO SENSU” desde que haja vaga no quadro de pessoal 

através de portaria e que o profissional atue na (2)º segunda fase  na fase do  (1)º grau 

ou 2º grau, ou  em atividade na Secretaria Municipal de educação, desde que haja e se 

exige para tal função à habilitação do profissional . 

 

 Revogada pela lei nº 1173/92. Art. 7º - São as seguintes as classes de 

professores: 

 

 I - Professor Classe A  

 II - Professor Classe B 

 III - Professor Classe C 

 IV - Professor Classe D 

 V - Professor Classe E 

 § 1º - Para provimento do Cargo de Professor Classe A, exige-se habilitação 

específica para Magistério, em Nível de Segundo Grau. 

 § 2º - Para provimento do Cargo de Professor Classe B, exige-se habilitação 

específica de Licenciatura de curta Duração. 

 § 3º - Para provimento do Cargo de Professor Classe C, exige-se habilitação 

específica de Licenciatura Plena. 

 § 4º - Para Provimento do Cargo de professor Classe D, exigi-se habilitação 

específica de Licenciatura Plena acrescida de Pós- Graduação “Lato sensu” 

 § 5º - Para provimento do Cargo de Professor Classe E, exige-se habilitação 

específica de Licenciatura Plena, acrescida de Pós- Graduação “Lato Sensu”. 

  

SEÇÃO II 

DO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 

 

Revogada pela lei nº 1173/92. Art. 8º - São especialistas em Educação: 

 I - Administrador Escolar;  

 II -  Supervisor Escolar; 

 III -  Orientador Educacional; 

 IV - Inspetor Escolar; 

Revogada pela lei nº 1173/92. § 1º - Os Especialistas em Educação incorporam-se 

nas classes “F”, “G”, “H”, “I”, exigindo-se de todos licenciatura em Pedagogia. 
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 § 2º - Para provimento dos Cargos de especialista em Educação, classe “F”, 

exigi-se habilitação especifica obtida em Curso de curta Duração. 

 § 3º - Para provimento das cargos de Especialista em Educação, Classe “G”, 

Exigi-se habilitação específica obtida em Curso de Licenciatura Plena. 

 § 4º -Para provimento dos cargos de Especialista em Educação, Classe “H”, 

exigi-se habilitação específica obtida em Curso de Licenciatura Plena, acrescida de 

pós-graduação “Lato Sansu”. 

 § 5º - Para provimento dos Cargos de especialista em Educação, Classe “I”, 

exigi-se habilitação específica obtida em Curso de Licenciatura Plena, acrescida de 

pós-graduação “Lato Sensu” e “Strito Sensu”. 

 

SEÇÃO III 

DO COORDENADOR DE TURNOS 

 

 Art. 9º - A função do Coordenador de Turno é de apoio à Direção, através do 

controle de entrada e saída de professores, alunos e demais funcionários da escola e da 

sua disciplina, em geral. 

 § 1º - Para exercício da função de Coordenador de Turnos, deverá o funcionário 

ter grau de instrução mínimo em nível de Segundo Grau. 

 § 2º - Adquirido habilitação específica, fica garantida, aos coordenadores de 

turnos, o acesso aos Professor e especialista em educação. 

  

SEÇÃO IV 

DA PROGRASSÃO FUNCIONAL 

 

 Art. 10º - Progressão Funcional é a passagem do servidor para referência 

imediatamente superior à pertence, dentro da mesma categoria funcional. 

 § 1º - Cada classe do Quadro Permanente de servidores do Magistério Público 

Municipal terá 8 (oito) referências, “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, e a 

progressão funcional do servidor far-se-á cada três anos afetivo exercício. 

 

 § 2º - Os servidores do Magistério passarão de uma classe para outra, mantendo 

na referência já adquirida. 

 § 3º - Na passagem de uma referência para outra, imediatamente superior, 

completado o interstício de 3 (três) anos, o vencimento do servidor será acrescido em 

4% (quatro por cento ).      

  SEÇÃO V 

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO  
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Art. 11) - O Servidor do Magistério Público Municipal fará jus a um adicional por 

tempo de serviço, sob a forma de quinquênio, à razão de 5% ( cinco por cento) e a 

cada 5 (cinco) anos de afetivo exercício, calculado sempre sobre o vencimento básico 

do cargo afetivo, até o máximo de 35 (trinta e cinco) anuênios, que será percebido a 

partir do mês em que completar o quinquênio e que será incorporado nos proventos de 

aposentadoria. 

        

TÍTULO III 

DA VIDA FUNCIONAL 

CAPÍTALO I 

DO PROVIMENTO 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art.12) - Os cargos do Magistério Público Municipal são acessíveis a todos 

que, todos que, tendo se habilitado em Concurso Público, preencham os requisitos 

gerais e específicos estabelecidos neste estatuto e na legislação pertinente. 

 Art. 13) - Concurso Público é o procedimento administrativo consubstanciado 

num processo de recrutamento, seleção de natureza competitiva e calssificatória, 

aberto ao público, atendendo-se os requisitos estabelecidos em edital específico e na 

legislação aplicável. 

  § 1°) - O edital de Concurso estabelecerá regras de sua execução, especialmente 

sobre condições de inscrição, disposições preliminares, instruções especiais, condições 

de realização, prazo de validade. 

 § 2°) - O Concurso Público será de provas ou de provas e títulos, 

compreendendo uma ou mais etapas, conforme dispuser o edital. 

          § 3°) - O Concurso Público terá validade de até 2 (dois) anos, a contarem da 

homologação do resultado, podendo ser prorrogado, uma única vez, por até igual 

período. 

 Art. 14) –Além  da Habilitação em Concurso Público e da aptidão física e 

mental, são requisitos básicos para o ingresso no Magistério Público Municipal e que 

deverão ser comprovados pelo interessado: 

 I. A nacionalidade brasileira;  

 II. O gozo dos direitos políticos; 

 III. Cumprimento das obrigações e encargos militares previstos em Lei; 

 IV. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

 V. Idade mínima de 18(dezoito) anos completos; 

 VI. A Habilitação legal para o exercício do cargo, quando for o caso; 

 VII. Não ter sido demitido do serviço público federal, Estadual ou Municipal, 

pelas seguintes causa: 
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 a) –Crime  contra a administração Pública; 

 b) - Abandono de cargo; 

 c) - Inassiduidade habitual; 

 d) - Improbidade administrativa; 

 e) –Incontinência  Pública e conduta escandalosa; 

 f) - Insubordinação grave em serviço; 

 g)- Ofensa física, dolosa ou culposa, em serviço, a servidor ou a particular, 

salvo em legítima defesa própria ou de outrem; 

 h) - Aplicação irregular do dinheiro público; 

 i) - Revelação de segredo apropriado em razão do cargo; 

 j)- Lesão aos cofres Públicos e dilapidação do patrimônio da União, do Estado 

ou do Município. 

 l)- Corrupção passiva, nos termos da Lei Penal. 

 Art. 15) - Os cargos e funções do Magistério Público Municipal serão providos 

por: 

 I. Nomeação  

 II. Ascensão  Funcional; 

 III. Reintegração;  

 IV. Reversão; 

 V. Readaptação. 

  

SEÇÃO II 

 DA NOMEAÇÃO, POSSE, EXERCÍCIO E ESTABILIDADE 

 

 Art. 16) - Nomeação é ato de investidura do servidor „Público aprovado em 

Concurso, em cargo ou função do Magistério Público Municipal. 

 § 1°- Para nomeação, serão obedecidos, rigorosamente, a ordem de 

classificação em Concurso Público e seu prazo de validade. 

 § 2°- Somente será nomeado o candidato julgado apto, físico e mentalmente, por 

Junta Médica Oficial. 

 § 3°-Dentrre os candidatos aprovados em Concurso Público, todos os 

classificados, até o limite de vagas estabelecido  no edital, têm assegurado o direito à 

nomeação. 

 § 4°- Não ocorrendo posse do titular de direito, a nomeação será, 

automaticamente, deferida aos demais candidatos, obedecendo-se a ordem de 

classificação. 

 Art. 17 ) - O Servidor, aprovado em Concurso, provido por nomeação, em 

caráter afetivo, ficará sujeito a estágio probatório com duração de 2 (dois) anos de 

efetivo exercício no cargo e, durante esse estágio, sua capacidade e adaptabilidade 

serão objetos de avaliação constante e permanente. 
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 § 1°) - Os requisitos de avaliação, durante o estágio probatório, serão aferidos 

através de instrumento próprio a ser preenchido pela chefia imediata. 

  § 2°) - Compete ao Chefe imediato fazer a avaliação e o acompanhamento das 

atividades do servidor, em estágio probatório, devendo pronunciar-se conclusivamente 

sobre o atendimento dos requisitos fixados para o referido estágio, a cada 90 (noventa) 

dias, antes do vencimento do prazo final do estágio . 

 § 3°) - O relatório mencionado parágrafo anterior poderá ser encaminhado, a 

qualquer tempo, para fins de exoneração, se o servidor não apresentar rendimento 

satisfatório ou se revelar incapacitado para o exercício do Magistério. 

 § 4°) - A aprovação do servidor, no final do estágio probatório, será publicada 

através de ato de autoridade competente. 

 § 5°) -  O Servidor não aprovado, probatório, será exonerado do ofício, em 

qualquer época. 

 Art. 18) - Posse é a aceitação formal, pelo servidor do Magistério, das 

atribuições, dos devedores, das responsabilidade inerentes ao cargo para que foi 

nomeado, com o compromisso de bem servir e se concretiza com a assinatura do 

termo pelo empossado e pela autoridade competente. 

 § 1°) - A Posse deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a 

contarem da data de publicação do decreto de nomeação. 

 § 2°) - Tornar-se-à sem efeito o Decreto de nomeação, caso não ocorra a posse 

no prazo previsto no parágrafo anterior. 

 Art. 19 ) - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e completa o 

processo de investidura nos cargos e funções do Magistério Público Municipal. 

 § 1°) -  O prazo para o servidor do Magistério Público Municipal entrar em 

exercício é de 3 (três) dias, a contarem da data de sua posse. 

 § 2°) - Tornar-se-à sem efeito o decreto de nomeação, caso não ocorra o 

exercício no prazo previsto no parágrafo anterior.  

 § 3°) - Os efeitos financeiros serão devidos ao servidor, a partir da data de início 

do efetivo exercício. 

 Art. 20) -  Considerar-se-à efetivo, para todos os efeitos,  os dias em que os 

ocupantes de cargos ou funções do Magistério Municipal se afastarem do serviço, em 

virtude de : 

 I. Férias;  



 9 

 II. Casamento, por 5 (cinco) dias consecutivos; 

 III- Luto por falecimento do cônjuge, pais e filhos, por 5 (cinco) dias 

consecutivos; 

 IV. Júri e outros serviços obrigatórios por Lei; 

 V. Recesso escolar, em que não tenha havido convocação formal para o 

trabalho; 

 VI. Exercício de mandato eletivo da União, Estado e do Município; 

 VII. Licença especial; 

 VIII. Licença à servidora gestante; 

 IX. Licença  - paternidade;  

 X. Licença por motivo de doença em pessoa da família, até 180 ( cento e 

oitenta) dias num decênio; 

 XI. Exercício de cargo em comissão;  

 XII. Afastamento para exercício de mandato classista; 

 XIII. Afastamento para freqüentar cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento ou 

atualização; 

 XIV. Comparecimento a congressos, certames culturais, técnicos, científicos ou 

esportivos, quando devidamente autorizados; 

 XV. Doação voluntária de sangue, devidamente comprovada; 

           XVI. Nos casos de estágios previstos em regulamento; 

 XVII. faltas injustificadas, não excedentes a 50 ( cinqüenta) dias, durante um 

decênio. 

 Art. 21) - O servidor do Magistério Público Municipal, aprovado em Concurso 

Público, adquirirá  estabilidade, ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício, depois 

de aprovado no estágio probatório. 

 PARÁGRAFO ÚNICO  - O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 

Sentença  Judicial, transitada em julgado ou por cometer ação disciplinar punível com 
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demissão e apurada em processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa. 

    

SEÇÃO III  

 DA ASCENÇÃO FUNCIONAL 

 Art. 22º ) “concessão funcional, da-se-a pela passagem do ocupante do cargo 

de Magistério para Nível Inicial de classe  mais elevada da mesma categoria funcional 

mediante aquisição de titulo especifico desde que se encontra no exercício do 

Magistério desde que haja vaga no quadro de pessoal  exigibilidade. 

 Revogado pela lei nº 1173/92          Art. 22) - A ascensão  Funcional dar-se-à pela 

passagem do ocupante de cargo do Magistério para nível inicial de classe mais elevada 

da mesma categoria funcional, mediante aquisição de título específico, desde que se 

encontre no exercício efetivo do Magistério Municipal. 

 § 1°) - Os pedidos de Ascensão Funcional deverão ser encaminhados à 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura que, anexando parecer conclusivo, os 

encaminhará ao Chefe do Poder Executivo para deferimento. 

 § 2° ) - Para os servidores que já cumpriram o estágio probatório, a ascensão 

será imediata, apresentados os documentos comprobatórios de seus direitos. 

 § 3° - Para os servidores que não tiveram cumprido o estágio probatório, o 

pedido de ascensão somente será deferido , depois de termino cumprido. 

  SEÇÃO IV 

 DA REINTEGRAÇÃO  

 Art. 23 ) - Reintegração é o engresso do servidor estável, no cargo 

anteriormente ocupado, quando invalidada sua demissão, por decisão administrativa ou 

judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

 PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor reintegrado deverá ser submetido a 

perícia médica e aposentado, quando julgado clinicamente incapaz para o exercício do 

cargo em que foi reintegrado. 

  SEÇÃO V 

 DA REVERSÃO  

 Art. 24 ) - Reversão é retorno do servidor inativo ao serviço, em face da 

cessação dos motivos que determinaram sua aposentadoria por invalidez ou por 

solicitação voluntária. 

 § 1°) - A Reversão por motivo de aposentadoria por invalidez é compulsória, à 

vista da conclusão pericial por Junta Médica Oficial. 
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 § 2°) - A Reversão solicitada voluntariamente é facultativa, a critério exclusivo 

da Administração, também dependendo de perícia por Junta Médica Oficial. 

 § 3°) - O tempo em o servidor permaneceu em invalidade não será computado 

para nenhum efeito. 

   SEÇÃO VI 

       DA READAPTAÇÀO  

 Art. 25 ) - Readaptação é o provimento do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com limitação que tenha sofrido, em sua capacidade 

física ou mental, verificada, em perícia, por Junta Médica Oficial. 

 § 1°) - Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptado será aposentado. 

 § 2°) - A Readaptação será feita para cargo de igual vencimento ou 

remuneração, exceto no caso expresso de opção por parte do interessado para cargo 

de vencimento inferior. 

 Art. 25 ) - Readaptação é o provimento do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com limitação que tenha sofrido, em sua capacidade 

física ou mental, verificada, em perícia, por Médica Oficial. 

 § 1°) - Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptado será aposentado.  

 § 2°) - A Readaptação será feita para cargo de igual vencimento ou 

remuneração, exceto no caso expresso de opção por parte do interessado para cargo 

de vencimento inferior. 

 § 3º) - Em casos especiais, a readaptação poderá se efetivar em cargo de 

carreira de denominação diversa, respeitando-se a habilidade exigida. 

 § 4º) - Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar redução de 

vencimento básico e vantagens pessoais do servidor, sendo-lhe assegurada a diferença, 

se for o caso. 

CAPITULO II 

DA ACUMULAÇÃO 

 Art. 26) - É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções de 

Magistério, exceto: 

  I. a de cargo de professor; 

 II. a de um cargo de professor com outro técnico-científico. 

 PARÁGRAVO ÚNICO - A acumulação, de qualquer forma, só será permitida 

quando houver correlação de matéria e compatibilidade de horário. 

 Art. 27)- A proibição de acumular estende-se a cargos, funções ou empregos 

em autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista da 

União, dos Estados e dos Municípios. 

  CAPÍTULO III  

  DO AFASTAMENTO 

 



 12 

 Art. 28) - A integrante do Quadro Permanente do Magistério Público Municipal 

será concedido afastamento, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens, nos seguintes 

casos: 

 

Alterada pela lei nº 1173/92 acrescenta parágrafo único ao artigo 28º desta lei. 

 

PARAGRAFO ÚNICO -  “Todo o pedido de afastamento só será concedido  com 

previa autorização do chefe do Poder Executivo Municipal. 

 I. Para freqüentar treinamento, cursos ou estágios de aperfeiçoamento, 

compatíveis com sua atividade, observando o interesse do serviço; 

 II. Para participar de grupo de trabalho constituído pelo serviço Público 

Municipal, para execução de tarefas relativas à Educação ou a elas relacionadas; 

 III. Para cumprir missão no país ou no exterior; 

 IV. Para exercer cargo em comissão, função gratificada ou de assessoramento 

nas administrações federal, Estadual ou Municipal, em área de educação e recursos 

humanos; 

 V. Para participar de diretoria executiva de associações ou órgãos de classe; 

 VI. Para concorrer a mandato eletivo. 

 Art. 29) - O servidor do Magistério que exercer cargo de chefia, direção ou 

assessoramento, se postulante de cargo eletivo, será afastado do exercício, desde a 

data em que for registrada sua candidatura pela Justiça Eleitoral, até o dia seguinte à 

realização do pleito. 

 

  CAPÍTULO  IV 

  DA SUBSTITUIÇÃO  

 

 Art. 30) - Poderá ser substituído, em caráter  de emergência, o professor que se 

afastar de suas funções, em virtude de doença ou por qualquer outro motivo de ordem 

legal. 

 Art. 31) - A substituição será obrigatória, quando o afastamento for superior a 

15 (quinze) dias, cabendo ao dirigente da escola a indicação do substituto. 

 Art. 32) - Não havendo, na rede Municipal , professor disponível, a substituição 

far-se-á por meio de: 

 I. Professor da própria rede Municipal, com disponibilidade para extensão de 

cargo horária, percebendo integralmente as aulas de substituição de acordo com a 

habilitação. 

 II. Professor estranho ao quadro, de preferencia com a mesma habilitação, 

percebendo remuneração a título de “Pro-Labore”; 

 III.Monitor estagiário, sem remuneração. 
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 Art. 33) - O pagamento de aulas de substituição, a título de Pro-labore deverá 

ser autorizado por Lei Municipal. 

  CAPÍTULO V  

  DA TRANSFERÊNCIA 

 Art. 34) - Dar-se-á transferência: 

 I.  De um cargo de professor para um de Especialista em Educação e vice-versa; 

 II. De um cargo de professor para outro de área de estudos diferentes; 

 III. De um cargo de Especialista em Educação para outro dentro da mesma 

categoria profissional. 

 PARÁGRAFO ÚNICO - A transferência será atendida, a pedido do serviço do 

servidor, mediante titulação específica, atendendo a conveniência do serviço e a 

existência de vagas. 

 Art. 35 ) - Não terão direito a transferência os professores e especialistas: 

 I que estejam afastados do exercício do Magistério; 

 II que estejam em gozo de licença para tratar de interesses particulares. 

 

CAPITALO VI 

DA TITULARIDADE 

 

 Art. 36 ) A gratificação de titularidade será devida em razão do apropriamento 

da habitação do servidor do Magistério. 

 PARAGRAFO ÚNICO - Entende-se por apropriamento de habitação, para 

efeito do disposto neste artigo, a conclusão de cursos de atualização na área de 

Educação. 

 Art. 37º ) A gratificação de titularidade será calculada sobre o vencimento do 

cargo do servidor à base de : 

 I 20% (vinte por cento), para um total igual ou superior a 720 (setecentos e 

vinte) horas; 

 II 10% (dez por cento), para um total igual ou superior a 400 (quatrocentas 

horas; 

 III  5% (cinco por cento), para um total igual ou superior a 160 (cento e 

sessenta) horas. 

 § 1º ) Os percentuais que constam nos itens I, II e III não são cumulativos, o 

maior excluindo o menor. 

 § 2º ) A gratificação de titularidade incorporar-se-á ao vencimento ou 

remuneração do servidor do Magistério, para efeito de aposentadoria e 

disponibilidade. 

 Art. 38º ) Para cada curso  de pós-graduação “Lato Sensu”, o Especialista em 

educação terá direito à gratificação de que trata o inciso I do Artigo 37º. 
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TÍTULO IV 

DO REGIME DE TRABALHO 

 

 Art. 39º ) O professor com exercício nas quatro séries eniciais do Primeiro Grau 

e nas classes de educação Pré-escolar, terá seu horário fixado em 20 (vinte) horas Pré-

escolar, terá seu horário fixado em 20 (vinte ) horas semanais, acrescidas de 5 (cinco) 

horas semanais, acrescidas de 5 (cinco) horas- atividades. 

  Art. 40º ) O professor, com exercício nas quatro últimas séries do Primeiro 

Grau e nas três séries do Segundo Grau, terá seu regime de trabalho fixado em horas-

aulas, obedecendo aos seguintes módulos: 

 I CH-25 20 horas + 5 horas - atividades; 

 II CH- 50 - 40 horas - aulas mais 10 horas - atividades. 

 § 1º ) As horas- atividades somente serão consideradas, se efetivamente 

cumpridas, pelo Professor, nas Unidades Escolares. 

 § 2º ) A fixação e a alteração do regime de trabalho dependerão, em cada ano, 

da necessidade da Unidade Escolar na qual o professor estiver em exercício. 

 Art. 41º ) O Especialista em Educação terá sua carga horária fixada em 20, 30 

ou 40 horas semanais. 

 Art. 42º ) Os professores do ensino Supletivo ficarão sujeitos às disposições 

dos Artigos 39 e 40. 

 Art. 43º ) O Professor poderá estender sua carga horária em outros 

estabelecimentos de ensino de rede municipal, desde que haja real necessidade. 

 Art.44º ) O Pessoal de apoio deverá cumprir 8 (oito) horas diárias de trabalho 

regular. 

TÍTULO V 

DOS DIREITOS E DEVERES 

CAPÍTILO I 

DOS DIREITOS EM GERAL 

 

 Art. 45º ) Respeitadas as disposições que constam do presente Estatuto, os 

servidores do magistério Público Municipal terão os mesmos direitos e deveres 

inerentes ao exercício dos respectivos cargos, independentes de sua situação funcional. 

 Art. 46º ) A Habilitação Profissional credencia o ocupante de cargo ou função, 

no Magistério Municipal, à Ascensão Funcional nos termos do presente estatuto. 

 Art. 47º ) Além dos salários, os servidores do Magistério Público Municipal 

terão direito às seguintes vantagens: 

 I gratificação por desempenho eventual de atividades, como auxiliar ou membro 

de Comissões de Provas ou concursos públicos, bem assim, como Professor de Cursos 
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de capacitação, treinamento instituídos por força da necessidade do serviço, sem 

prejuízo do exercício das atribuições normais do cargo ou emprego de que seja titular; 

 II ) gratificação de permanência em atividade específica. 

 Art. 48º ) O Professor e ou Especialista em Enduração, designados para assumir 

cargos em comissão, no âmbito Municipal, Estadual e Recursos Humanos, terão 

assegurados seus direitos e vantagens e sua carga horária integral, durante o período 

de afastamento. 

 Art. 49º ) Os servidores do Magistério Público Municipal que assumirem cargos 

de Direção de Escola, Secretário Geral e Coordenador Pedagógico, terão direito a 

gratificação mensal de acordo com a classe da escola em que exercer sua atividade, ou 

seja, Escola Classe A, B ou C. 

 Art. 50º ) Aos professores que, comprovadamente, exerçam  suas atividades em 

sala de aula e aos especialistas que exerçam tarefas próprias de suas respectivas 

classes funcionais, será concedida uma gratificação de permanência em atividade 

específica, no valor de até 20% (vinte por cento) sobre o vencimento ou salário. 

 PARÁGRAFO ÚNICO - A gratificação de que trata este artigo é extensiva 

aos professores e especialistas em educação que exerçam cargo ou função de direção 

ou que, por designação do Secretário Municipal de Educação e Cultura, passem a 

integrar órgãos técnicos ou pedagógicos da própria Secretária. 

 Art. 51º ) Será atribuída gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o salário 

dos professores e especialistas que exerçam suas funções em estabelecimentos de 

ensino situados na zona rural ou em locaia de difícil acesso, desde que não tendo ali 

seu domicílio, desloquem para esses locais. 

 PARÁGRAFO ÚNICO - A gratificação, de que trata o presente artigo, 

cessará, naturalmente, quando o servidor for transferido para outro estabelecimento 

que não apresente as condições previstas. 

 Art. 52º ) Farão jus a um acréscimo de 20% (vinte por cento), em seus 

vencimentos, os professores que exercerem suas funções nas classes de Pré-escolar e 

Alfabetização. 

 Art. 53º ) Os trabalhos de real significação pedagógica, científica ou cultural, de 

autoria de professor ou especialista em Educação, poderão ser publicados, às expensas 

do Município de Educação e Cultura. 

 

CAPÍTALO II 

DOS DEVERES EM GERAL 

 

 Art. 54º ) O Servidor do Magistério Público Municipal, em face de sua missão 

de educar, deve preservar os valores morais e intelectuais que representa perante a 

sociedade e a ele se atribui os seguintes deveres gerais: 
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 I.  cumprir e fazer cumprir as determinações deste estatuto, do Regimento 

Escolar e da Legislação pertinente; 

 II. será assíduo e pontual, comparecendo regularmente ao estabelecimento de 

ensino nas horas de trabalho que lhe forem atribuídas e quando convocado 

extraordinariamente, bem como às comemorações cívicas e outras atividades 

relacionadas à Educação; 

 III. exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo ou função; 

 IV. cumprir as ordens superiores, exceto quando comprovadamente ilegais; 

 V. cultivar o espírito de cooperação e solidariedade para com os colegas; 

 VI. tratar, com respeito e dignidade, chefes, colegas, alunos, pais e todos que os 

procurarem, valorizando ao máximo a pessoa humana. 

 VII.  zelar pela economia do material de trabalho e pela conservação do 

patrimônio público; 

 VIII. levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidade de que 

tiver ciência, em razão do cargo ou função; 

 IX.  representar em defesa de direito, contra ilegalidade ou abuso de poder; 

 X.  preservar hábitos de natureza ética; 

 XI.  proceder, na vida pública e privada, de forma a dignificar sua função; 

 XII.  apresentar-se decentemente trajado em serviço;  

 XIII. freqüentar, quando convocado, cursos legalmente instituídos para 

treinamento, aperfeiçoamento e atualização; 

 XIV.  utilizar processos de ensino que não se afastem dos conceitos atualizados 

de educação e aprendizagem; 

 XV. incutir, nos alunos, pelo exemplo, o espírito de solidariedade humana, de 

justiça e cooperação, o senso de respeito pelos autoridades constituídas e o amor á 

Pátria; 

 XVI. empenhar-se pela educação integral das crianças e jovens da Comunidade; 

 XVII. sugerir providências que visem melhorar o nível do ensino e seu 

aperfeiçoamento; 

 XVIII. participar do processo de aperfeiçoamento e planejamento de atividades 

relacionadas com a Educação, para o estabelecimento em que atuar; 

 XIX. promover em caráter obrigatório, os valores cívicos da pátria, com 

especial ênfase ao Hino Nacional e a Bandeira Nacional; 

 XX. Promover, em caráter obrigatório, festividades ou desfiles, nas datas 

máximas do nosso patriotismo; 

 XXI. obedecendo às normas constitucionais descerá envidar esforços para o 

ensino religioso; 

 XXII. promover, em caráter obrigatório, no prazo máximo de 3 (três) anos, a 

erradicação do analfabetismo adulto; 
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 XXIII. promover o dia municipal da ecologia, que coincidirá com o dia da 

árvore, com o plantio obrigatório de árvores na cidade. 

 

CAPÍTALO III 

DAS FÉRIAS 

 

 Art. 55 ) - Todo servidor do Magistério Público Municipal fará jus, anualmente, 

ao gozo de um período de férias, com direito a todas as vantagens, como se em 

exercício estivesse. 

 § 1º ) Para cada período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 (doze) meses de 

exercício, contados da data de investidura em cargo de Magistério ou data de retorno, 

em casos de licenças ou afastamento. 

 § 2º ) As férias deverão ser obrigatoriamente usufruídas integralmente até a data 

do período aquisitivo seguinte. 

 § 3º ) As férias não usufruídas no prazo referido no parágrafo anterior 

prescreverão automaticamente. 

 § 4º ) É vedado faltar ao trabalho por conta de férias, bem como compensar 

faltas com dias delas subtraídos. 

 Art. 56 ) -  Após o decurso de cada período aquisitivo, o Servidor do 

Magistério Público Municipal terá direito a férias, na seguinte proporção: 

 I. 30 ( trinta ) dias, ou seja, férias integrais, quando não houver faltas 

injustificadamente mais de 5 ( cinco ) vezes no período; 

 II. 24 (vinte e quatro) dias consecutivos, quando houver faltado, 

injustificadamente, de 6 (seis) a 14 (quatorze) dias no período; 

 III. 18 ( dezoito) dias consecutivos, quando houver faltado, injustificadamente, 

de 15 (quinze) a 23 (vinte e três ) dias no período; 

 IV. 12 (doze)  dias consecutivos, quando houver faltado, injustificadamente, de 

24 ( vinte e quatro) a 29 (vinte e nove) dias no período. 

 Art. 57) –Não  terá direito a férias o servidor do Magistério Público Municipal 

que, no decurso do período aquisitivo:           

   I. tiver permitido em licença para tratamento de saúde, por mais de 

6 (seis) meses, embora descontínuos. 

 II. tiver obtido licença para tratamento de saúde, em pessoa da família, por 

período superior a 6 (seis) meses, embora descontínuos; 

 III. tiver usufruído de afastamento para cursos, por período superior a 6 (seis) 

meses; 

 IV. tiver usufruído de qualquer outro tipo de afastamento, durante todo o 

período aquisitivo. 
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 PARÁGRAFO ÚNICO - Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo 

quando, após a ocorrência de qualquer das condições previstas neste artigo, o servidor 

retornar ao serviço. 

 Art. 58º ) Quando integrais, as férias dos professores e especialistas em 

educação que estiverem em pleno exercício, nas escolas, serão gozadas coletivamente, 

no mês de julho, respeitado o período de recesso escolar do Natal até o Ano Novo. 

 Art. 59º ) Quando professores e especialistas em Educação forem formalmente 

designados para exercerem atividades de administração de estabelecimento de ensino 

ou de unidades administrativas de Secretária de Educação e Cultura, as férias lhes 

serão concedidas observando-se escala a se organizar, de acordo com a conveniência 

do serviço. 

 Art. 60º ) Por ocasião das férias, será concedida, a todos os servidores do 

Magistérios Público Municipal, gratificação correspondente a 1/3 (um terço) da 

remuneração percebida no mês de Janeiro.  

 PARAGRAFO ÚNICO - A gratificação de que trata este artigo deverá ser 

paga, de uma só vez, até o dia anterior ao início da fruição das férias. 

 

      CAPÍTULO  IV 

      DAS LICENÇAS  

      SEÇÃO I 

      DISPOSIÇÕES GERAIS 

 ART. 61) - Ao servidor efetivo do Magistério Público Municipal, conceder-se-á 

os seguintes tipos de licença: 

  I. Licença para tratamento de saúde; 

  II. Licença à servidora gestante; 

  III. Licença- paternidade; 

  IV.Licença por motivo de doença em pessoa da família; 

  V. Licença por motivo de afastamento do cônjuge; 

  VI. Licença para concorrer a cargo eletivo; 

  VII. Licença especial; 

  VIII. Licença para tratar de interesses particulares. 

 

      SEÇÃO II 

    DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 

 ART.62) - Será concedida, ao servidor do Magistério, licença para tratamento 

de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica e sem prejuízo de 

remuneração. 

 § 1°) - Para concessão da licença para tratamento de saúde, a perícia  deverá ser 

feita por Junta Médica Oficial. 
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 § 2°) - Sempre que possível, a perícia médica se realizará na sede da Unidade 

de Inspeção e Perícia Médica e, na impossibilidade de deslocamento do periciando, na 

sua própria residência ou no estabelecimento hospitalar em que se encontrar internado.  

   Art. 63º ) A licença para tratamento de saúde será concedida por período 

máximo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis tantas vezes quantas forem necessárias. 

 § 1º ) Findo o prazo de licença, o servidor do Magistério Público Municipal será 

submetido a perícia por Junta Médica Oficial, através de que se poderá concluir pelo 

seu retorno imediato ao serviço, pelo prorrogação da licença, pela sua readaptação ou 

pela sua aposentadoria. 

 § 2º ) O servidor readaptação não sofrerá prejuízo em seu vencimento básico, 

nem em suas vantagens pessoais. 

 Art. 64º ) O tempo necessário à Perícia Médica será considerado como licença, 

desde que não exceda a 2 (dois) dias úteis. 

 Art. 65º ) A licença para tratamento de saúde poderá ser prorrogado a pedido 

ou de ofício. 

 § 1º ) O pedido de prorrogação deverá ser apresentado até 48 (quarenta e oito) 

horas antes de findar-se o período de licença e, se indeferido, conta-se como licença o 

o período compreendido entre a data de seu término e a do conhecimento oficial do 

despacho denegatório. 

 § 2º ) Quando o período de prorrogação for apresentado depois de findo o prazo 

de licença, não se conta como licença o período compreendido entre o dia de seu 

termino e o do conhecimento oficial do despacho, devendo a mesma ter início na data 

de avaliação do pericialmente e da emissão do respectivo laudo concessório. 

 Art. 66º ) Os critérios de aposentadoria imediata do servidor por invalidez são 

de competência única e exclusiva de Junta médica oficial. 

 PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de que trata este artigo, a perícia será 

por junta médica Oficial composta   

  Art. 67º ) - No processamento das licenças para tratamento de saúde, será 

observado sigilo sobre os laudos e atestados médicos, de acordo com o que estabelece 

o Código de Ética médica.  

  Art. 68º ) - Considerado apto, em perícia  médica, o servidor reassumirá o 

exercício, sob pena de  serem computados como faltas os dias de ausência.    

  Art. 69º )- No curso da licença poderá o servidor requerer nova perícia, caso se 

julgue em condições de reassumir o exercício ou com direito a aposentadoria, 

resguardando-se a decisão de Junta Médica Oficial, no pronunciamento concernente 

ao caso. 

 

SEÇÃO III  

DA LICENÇA À SERVIDORA GESTANTE 
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  Art. 70º )- Será  concedida, à servidora gestante, licença de 120 (cento e vinte) 

dias consecutivos, sem prejuízo de remuneração. 

 § 1°) - A licença poderá ter início, a partir do oitavo mês de gestação. 

 § 2°) - A partir do oitavo mês de gestação, não se concederá licença para 

tratamento de saúde, impondo-se a concessão de licença à servidora gestante. 

 § 3°)- No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias, a servidora será 

submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. 

 § 4°) - No caso de aborto não criminoso, atestado por médico oficial, prevalece 

a decisão médica proferida. 

 

SEÇÃO IV 

DA LICENÇA PATERNIDADE   

 

  Art. 71 )- Será concedida licença paternidade, ao servidor do Magistério 

Público Municipal, por 5 (cinco) dias consecutivos,sem prejuízo da remuneração, a 

contarem da data do nascimento filho.  

 

SEÇÃO V 

DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA DAMÍLIA 

  Art. 72º )- Poderá ser concedida,ao servidor do Magistério Público Municipal, 

licença por motivo de doença do cônjuge, pais e filhos, mediante comprovação 

médica. 

 § 1°) - A licença somente será deferida se a assistência do servidor for 

indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o 

que deverá ser comprovado pelo serviço de Assistência Social do Município. 

 § 2°) -A licença será concedida com a remuneração do cargo efetivo, até 6 ( 

seis) meses, consecutivos ou não, no período de um ano, e, excedendo esse prazo, 

com 2/3 ( dois terços) da remuneração, até 12 ( doze) meses, quando cessará o direito 

a esse tipo de licença pela mesma causa. 

 § 3°) - A doença, nesse caso, deverá sempre ser comprovada por Junta Médica 

Oficial. 

 § 4°) - Esse tipo de licença se estende aos casos de doença em crianças que, 

mesmo não sendo filhos, estão sob a guarda do servidor. 

 

SEÇÃO VI 

DA LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔJUGE 

  Art. 73º )- Poderá ser concedida, ao servidor do Magistério Público Municipal, 

licença para acompanhamento do cônjuge que for deslocado para outro ponto do 

território nacional, do próprio Município ou do Exterior. 
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 § 1°) - Esse tipo de licença será concedido, sem remuneração, pelo prazo de até 

2 ( dois) anos, prorrogável uma única vez, no máximo, por mais 2 ( dois0 anos, findo o 

qual o servidor deverá assumir o exercício de seu cargo ou ser exonerado. 

 § 2°) - Por eqüivaler a licença para tratar de interesses particulares, o tempo de 

licença por motivo de afastamento do cônjuge não será computado para nenhum efeito. 

 

SEÇÃO VII 

DA LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO 

 

  Art. 74º )- O Servidor do Magistério Público Municipal terá direito a licença 

remunerada para concorre a cargo eletivo, a partir da data do registro de sua 

candidatura até o dia seguinte ao da eleição, como se em exercício estivesse, de 

acordo com a Lei Eleitoral. 

 PARÁGRAFO ÚNICO- Para obtenção da licença a que se refere este artigo, é 

suficiente a apresentação de certidão de registro de candidatura, fornecida pelo 

Cartório Eleitoral. 

 

SEÇÃO VIII 

DA LICENÇA ESPECIAL  

  

  Art. 75º )-Ao Servidor do Magistério Público Municipal que, durante 10 ( dez) 

anos ininterruptos, não se afastar do exercício de suas funções, é assegurado o direito 

a Licença Especial por 6 (seis) meses, a cada decênio, com remuneração integral. 

 PARÁGRAFO  ÚNICO - É vedada a interrupção da licença especial, durante 

o período em que for concedido. 

  Art. 76º ) Para os fins previstos no Artigo 75, não se considerará como 

afastamento do exercício: 

 I. Férias e trânsito;   

 II.Casamento, até 5 ( cinco) dias consecutivos; 

 III. Luto por falecimento do cônjuge, pais e filhos, até 5 (cinco) dias 

consecutivos;  

 IV. Júri e outros serviços obrigatórios por Lei; 

 V. Licença para tratamento de saúde, até o máximo de 12 (doze) meses por 

decênio; 

 VI. Licença à servidora gestantes; 

 VII. Licença - paternidade; 

 VIII. Licença por motivo de doença em pessoa da família, até 6 ( seis) meses 

por decênio;  

 IX. Licença para concorrer a cargo eletivo; 
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 X. Afastamento para freqüentar treinamento, cursos ou estágios de 

aperfeiçoamento, autorizado pela administração; 

 XI. Afastamento para participar de grupo de trabalho, determinado pela 

administração, para a execução de tarefas relativas à Educação ou a ela relacionadas; 

 XII. Exercício de outro cargo municipal de provimento em  

 XIII. faltas injustificadas, até 50 ( cinqüenta) durante um decênio. 

  Art. 77º )- Para  que não haja prejuízos no processo ensino-aprendizagem e 

para funcionamento normal das escolas, as Licenças Especiais serão concedidas aos 

servidores do Magistério Público Municipal, nos períodos de 02 de janeiro a 1°de 

julho e de 1°de agosto a 30 de janeiro.  

  Art. 78º )- As licenças especiais serão gozadas voluntariamente pelos 

servidores do Magistério e as que não forem gozadas até a ocasião da aposentadoria 

serão computadas, em dobro, para efeito de contagem de tempo de serviço. 

 

SEÇÃO IX 

 

DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES  

 

 Art. 79º )- A critério da Administração, poderá ser concedida, ao servidor 

estável do Magistério Público Municipal, licença para tratar de interesses particulares, 

de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, não se computando o tempo de 

licença para nenhum efeito. 

 § 1°) - Não se concederá licença para tratar de assuntos particulares, quando tal 

concessão implicar em nova nomeação de servidor. 

 § 2°)- Não se concederá nova licença para tratar de interesses particulares, antes 

de decorridos 2 ( dois) anos do término da anterior.   

  Art. 80º )- Não se concederá licença para tratar de intesses particulares, 

quando inconveniente para o serviço, nem a servidor removido, transferido por 

nomeação, reversão ou reintegração, antes que assuma o respectivo exercício. 

 

CAPÍTULO V 

DA REMOÇÃO 

 

  Art. 81º )- Remoção é o deslocamento do servidor do Magistério Público 

Municipal de uma unidade escolar para outra, podendo ocorrer a pedido do servidor, 

por permuta ou por necessidade do serviço. 

 § 1°) - A Remoção será atendida, quando  houver vaga. 

 § 2°) - A remoção por permuta será atendida quando os requerentes exercerem 

atividades da mesma classe e nível, lecionando ambos a mesma disciplina. 
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 § 3º ) A Remoção de ofício será processado se houver real interesse para  o 

ensino, comprovado pelo órgão competente. 

 § 4º) - Somente em casos especiais, a remoção far-se-á fora do período de 

férias, a pedido do servidor. 

 

CAPÍTULO VI 

DA APOSENTADORIA 

 

 Art. 82º ) - Os servidores do Magistério Público Municipal serão aposentados: 

 

Altera o artigo 82 desta Lei 
 

 

  “Altera dispositivos da Lei 1.010/90 e dá outras providencias”.  

 

                         A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

APROVA e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º - O artigo 82 da Lei 1.010/90, passa  vigorar acrescido do seguinte Parágrafo 

Único: 

 

Parágrafo Único: O professora (a) que receber por carga horária excedente, na forma 

do artigo 41,  por um período igual ou superior a 30 (trinta) meses, em anos letivos 

consecutivos, terá incorporado os valores aos seus proventos, para efeito de 

aposentadoria. 

 

Art. 4º: O benefício de que trata o Parágrafo único do artigo 82, alcança os pedidos de 

aposentadoria em andamento. 

 

Art. 5° -  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos treze dias do mês de junho do  ano dois mil (13/06/2000). 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 I. por invalides, comprovada por Juta Médica Oficial, com proventos integrais; 
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 II. compulsoriamente, aos 65 ( sessenta e cinco ) anos de idade, se homem, e 

aos 60 ( sessenta ), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, 

nunca porém inferiores a 1/3 (um terço) da remuneração da atividade, nem ao valor 

inicial de referência de sua classe; 

 III. Voluntariamente, após completar 25 (vinte e cinco) anos de afetivo 

exercício, em função do Magistério, se mulher, e 30 (trinta) anos, se homem. 

 Art. 83 )- Os proventos de aposentadoria dos servidores do Magistério Público 

Municipal compor-se-ão do vencimento básico do cargo, acrescido das vantagens a ele 

incorporáveis por força da Lei, calculados integral ou proporcionalmente, conforme o 

caso. 

 Art. 84 )- Os proventos de aposentadoria dos servidores do Magistério Público 

Municipal serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 

modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo estendidos aos servidores 

inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores 

em atividade, inclusive quando decorrente da transformação ou reclassificação do 

cargo ou função em que ocorreu a aposentadoria na forma da Lei. 

 PARÁGRAFO ÚNICO - Os reajustes de que trata este artigo resguardam, de 

ofício, ao servidor inativo, a melhor retribuição decorrente das hipóteses previstas no 

Artigo 85, deste estatuto, independentemente de opção manifestada no ato da 

aposentadoria. 

 Art. 85º ) No caso do servidor do Magistério Público Municipal ter exercido 

cargo em comissão ou função de chefia, por um mínimo de 5 (cinco) anos ou não, terá 

seu provento calculado com base no vencimento do cargo de maior símbolo, desde que 

exercido por um período não inferior a 24 (vinte e quatro) meses. 

 

CAPÍTALO VII 

DA PENSÃO 

 

 Art. 86º ) Pensão é o benefício devido aos dependentes do servidor, em virtude 

de sua morte, observada a legislação pertinente. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O benefício da pensão por morte corresponderá a 100% 

(cem por cento) da remuneração ou provento do servidor falecido e será de 

responsabilidade da instituição de previdência municipal e será revisto, na mesma data 

e na mesma proporção, sempre que se alterar a remuneração dos servidores em 

atividade. 

 

TÍTULO VII 

DAS PENALIDADES 

 

 Art. 87º ) São penas disciplinares: 
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 I. representação; 

 II. suspensão; 

 III. destituição de cargo em comissão ou função de chefia; 

 IV. demissão; 

 V. cassação da aposentadoria ou disponibilidade; 

 Art. 88º ) Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a 

gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem e os antecedentes do 

servidor. 

 Art. 89º ) A repreensão será aplicada, por escrito, nos casos de inobservância 

de deveres funcionais previstos em Leis, Regulamentos e Normas Internas. 

 Art. 90º ) A suspensão será aplicada em casos de reincidência das faltas 

punidas com repressão, não podendo exceder a 90 (noventa ) dias. 

 PARÁGRAFO ÚNICO - O servidor suspenso perderá o vencimento básico e 

todas as vantagens pessoais decorrentes do exercício do cargo, no período em que 

persistir a suspensão. 

 Art. 91º )  A demissão poderá ocorrer, instauração de processo administrativo, 

nos casos: 

 I. crime contra a administração pública; 

 II. abandono de cargo; 

 III. Inassiduidade habitual; 

 IV. incontinência pública ou conduta escandalosa; 

 V. insubordinação grave em serviço; 

 VI. ofensa física dolosa ou culposa, em serviço, a servidor ou a particular, salvo 

em legítimas defesa própria ou de outrem; 

 VII. aplicação irregular de dinheiro público; 

 VIII. revelação de segredo apropriado em razão do cargo; 

 IX. corrupção passava nos termos da Lei Penal; 

 X. em outras hipóteses previstas em Lei. 

 § 1º ) O abandono de cargo se concretiza quando o servidor do Magistério se 

ausentar, injustificadamente, do serviço por 30 ( trinta ) dias consecutivos, 

independente do “animus a bandonandi”. 

 § 2º ) Entende-se por Inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa 

justificada, por 30 ( trinta ) dias, ineterrupitamente,  durante o período de 12 ( doze ) 

mases. 

_ Art. 92º ) - A cassação de aposentadoria ou disponibilidade ocorrerá se ficar 

provado que o servidor inativo ou em disponibilidade tiver cometido falta punível com 

pena de demissão, quando em atividade.  

 Art. 93º ) - O ato de imposição de penalidade deverá mencionar sempre o 

fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. 

 Art. 94º ) São componentes para aplicar penalidades disciplinares: 
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 I. o chefe do Poder Executivo, nos casos de demissão, cassarão de 

aposentadoria, cassação de disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou de 

chefia; 

 II. o Secretário Municipal de Educação e Cultura, nos casos de repreensão e de 

suspensão. 

 

TÍTULO VII 

DA CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 

 

 Art. 95º ) As Unidades escolares da rede municipal classificam-se, de acordo 

com o Grau de Escolaridade nelas ministrado e com o número de turnos em que 

funciona, em escolas Classe A, Escolas Classe B e Escolas Classe C. 

 Art. 96º ) A coordenação das atividades pedagógicas e administrativas, nas 

escolas da rede municipal, exercer-se-á, obedecendo-se aos seguintes critérios: 

 I. ESCOLAS CLASSE A - escola que funciona com 3 (três) turmas , com 

turmas de Educação Pré-escolar e Ensino Regular de 1º a 8º Série ou apenas 2º fase do 

1º Grau, com Diretor, Secretário Geral, Coordenador Pedagógico e Coordenadores de 

Turnos; 

 II. ESCOLA CLASSE B - escola que funciona com (três) turmas, com turmas 

de Educação Pré-escolar e ensino Regular de 1º a 4º série, com Diretor, Secretário 

Geral, coordenador Pedagógico e Coordenador de Turnos; 

 III. ESCOLAS CLASSE C - escola que funcione com 2 (dois) turnos, com 

turmas de Educação Pré-escolar e Ensino Regular de 1º a 4º série, com Diretor, 

secretário Geral Coordenador Pedagógico Coordenador de turno. 

 Art. 97º ) As Escolas Multigraduadas de Zona Rural não terão Diretor, 

Secretário ou Coordenador, ficando responsáveis por elas seus próprios professores, 

sendo que todo o serviço de secretário, relativo a esses escolas, far-se-á na secretária 

Municipal de educação e Cultura. 

 

TÍTULO VIII 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

 Art. 98º ) Ficam estabelecidas, como funções gratificadas, no Magistério 

Público Municipal, as funções de Diretor, Secretário Geral e Coordenador 

Pedagógico, obedecendo -se ao seguinte módulo: 

 I. FG-1- DIRETOR DE ESCOLA CLASSE A - remuneração calculada á 

base de 20 (vinte) horas semanais mais 20 (vinte) horas de acréscimo remunerado mais 

60 % (sessenta por cento) de gratificação sobre as 40 ( quarenta) horas; 
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 II. FG-2 - DIRETOR DE ESCOLA CLASSSE B - remuneração calculada à 

base de 20 (vinte) horas semanais + 20 (vinte) horas de acréscimo remunerado + 50 

(cinquenta por cento) de gratificação sobre as 40 (quarenta) horas; 

 III. FG-3 - DIRETOR DE ESCOLA CLASSE C - remuneração calculada à 

base de 20 (vinte) horas semanais + 20 (vinte) horas de acréscimo remunerado + 30 % 

(trinta por cento) de gratificcação sobre as 40 (quarenta ) horas; 

 IV. FG-4 - SECRETÁRIO GERAL DE ESCOLA CLASSE A - 

remuneração calculada à base de 20 (vinte) horas semanais + 20 (vinte ) horas de 

acréscimo remunertado + 30 % (trinta por cento) sobre as quarenta horas; 

 V. FG-5 - SECRETÁRIO GERAL DE ESCOLA CLASSE B - remuneração 

calculada à base  de 20 (vinte) horas semanais +20 (vinte) horas de acréscimo 

remunerado + 20 % (vinte por cento) sobre as 40 (quarenta) horas; 

 VI. FG-6 - SECRETÁRIO GERAL DE ESCOLA CLASSE C - 

remuneração calculada à base  de 20 (vinte) horas semanais +20 (vinte) horas de 

acréscimo remunerado + 10 % (dez por cento) sobre as 40 (quarenta) horas; 

 VII. FG-7 - COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLAS CLASSE 

A, B ou C - remeneração de 20 (vinte ) , 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas + 20% 

(vinte por cento) sobre as horas de trabalho. 

 

TÍTULO IX 

DO QUADRO SUPLEMENTAR 

 

 Art. 99º )  Integrarão o quadro Suplementar do magistério público Municipal os 

ocupantes de cargos e funçòes do magistério que, em razão das condiçòes próprias do 

Municipio, não satisfaçam as exigências da presente Lei, para enquadramento 

definitivo, constituindo as seguintes classes: 

 I. PROFESSOR ASSISTENTE I - (PA-I) - ocupante do quadro Suplementar, 

em exercício nas 4 (quatro) primeiras séries do 1º Grau, que possua formaçào de nível 

de 4º série do 1º Grau, com cursos intensivos e prova de capacitação; 

 II. PROFESSOR ASSISTENTE II - (PA-II) - ocupante do quadro 

Suplementar, em exercício nas 4 (quatro) primeiras séries do 1º Grau, que possua 

formação em nível de 8º série do 1º Grau, com cursos intensivos e prova de 

capacitação; 

  III. PROFESSOR ASSISTENTE III - (PA-III) - ocupante do quadro 

Suplementar, em exercício nas séries do 1º Grau, que possua formação em nível de 2º 

Grau,porém não especifica para o magistério; 

 IV. PROFESSOR ASSISTENTE IV - (PA-IV) - ocupante do quadro 

Suplementar, em exercício nas 4 (quatro) últimas séries do 1º Grau, ou em séries do 2º  

Grau, com formação de nível superior, porém fora da área do Magistério. 
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 § 1º ) Os Professores Assistentes I e II (PA-I e PA - II) somente poderão 

excercer suas funçòes na rural, em locais cujas condições não permitam a escolha de 

professor devidamente qualificado. 

 § 2º ) Os Professores Assistentes III e IV (PA-III e PA - IV) poderão exercer 

suas funções na zona urbana, ate que se preencham todas as vagas com professores 

devidamente qualificados. 

 

TÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 Art. 100º ) Os salários do quadro Permamente e do quadro suplementar do  

Magistério Público serão fixados, em leis complementares, a partir de livre  

negociação entre Poder Executivo, Poder Legislativo e associaçào dos professores, 

reajustados, sempre que necessário, de acordo com a conjuntura econômica do 

Município. 

 Art. 101º ) Os diretores de escolas serão eleitos, de acordo com regulamentaçào 

a ser elaborada, através de eleições diretas pela comunidade escolar, com participação 

dos professores, especialistas, pessoal técnico-administrativo, alunos e pais. 

 Art. 102º ) Para exercer a função de Dirtetor de escola Municipaal, é 

indisponivel que o servidor do magistério atenda aos seguintres requisitos: 

 I. possuir habilitação específica para o magistério; 

 II. Possuir, pela menos, 3 (três) anos de experiência no exercíciodo Magistério, 

sendo 1 (um) ano na escola que dirigirá. 

 Art. 103º ) A Função de secretário Geral da escola Municipal será exercida por 

servidores com formação em nível de segundo grau, preferencialmente com curso de 

aperfeiçoamento ou treinamento específico. 

 Art. 104º ) Os Direitos e professores sem habilitação específica exercerão suas 

atividades, medicas, autorização precária concedida pelo órgão competente. 

 Art. 105º )  A funçào de Coordenador Pedegógico, que coordena, supervisiona 

a avaliação o conjunto de atividades técnico-pedagógicas, nas escalas da rede 

municipal, será exercoda  por servidor licenciado em Pedagogia, habilitado em 

supervisão escolar, com 2 (dois) anos, no mínimo, de experiência na função . 

 Art. 106º ) Os professores e Especialistas, para cujo provimento se exija 

diploma de Curso Superior de Licenciatura Plena, não poderão ter seus salários 

inferiores aos dos demais técnicos de nível superior da Administração Municipal. 

 Art. 107º ) Os Professores e especialistas em Educação poderão participar de 

associações de Classe para reindicar seus interesses e para coloborar com o poder 

Público municipal, na solução dos problemas educacónais. 

 Art. 108º ) Os cursos de especialização serão facilitados aos integrantes do 

Quadro de Servidores do magistério Público Municipal, não  unica e exclusividade 
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com o fim de malhorar o remuneração do servidor, porém na medida em que a 

especialização se tornar necessária de acordo com as exigências decorrntes da 

expansão e ampliação do trabalho. 

 Art. 109º ) Fica reconhecida a associação dos Professores Municipais de 

Goiatuba como órgão representativo da classe. 

 Art. 110º ) A Secretária Municipal de Edução e cultura, na medida do possível, 

adotará as medidas necessárias para implantação, gradativa, nas Escolas 

Municipais, de Bibliotecas Escolares, como elemento informativo e de apoio 

pedagógico. 

TÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art. 111º ) Os casos omissos, no presente Estatuto, serão esclarecidos à luz da 

Lei Municipal Nº 947/90 de 05 de abril de 1990. 

 Art. 112º ) Fazem parte integrante da presente Lei os Anexos I e II, referentes, 

respectivamente, aos Quadros Permanente e Suplementar do Magistério Público 

Municipal. 

 Art. 113º ) Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

  

 Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos vinte e seis ( 26 ) dias do mês 

de dezembro de mil novecentos e noventa ( 1990 ).  
 

 

 Ailton Sebastião Alla 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Moisés Divino Pires 

SEC. MUL. E PLANRJAMENTO 

 

José Waldeci Lucatti 

ASSESSOR DE GABINETE 

 

Valdivino Marques da Costa 

ASSESSOR JURÍDICO  

 

 


