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CAMARA DE VEREADORES DE SERRINHA
Estado da Bahia

LEIN" 5W/97

Dispce sobre o Plano de Carreira e Remunerayiio do
Magisterio Publico Municipal de Seninha e da outras
provideacias,

A CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA, Decreta, e o Prefeito
Municipal sanciona e manda publicar a seguinte Lei:
CAPmJLO I

DAS DISPOSit;OES PRELIMINARES
Art. 1° - Esta Lei institue o Plano de Carreira e Remuneracao do M agisterio
Publico do Municipio de Seninha.
Art. 2° - 0 Plano de Carreira e Remuneracao do M agisterio Publico do
Municipio de Serrinha tern por objetivo promover a eficacia da !IY�� docente e a
valorizayao do magisterio mediante:
I - ingresso exclusivamente por concurso publico de provas e titulos;
II - aperfeicoarnento profissional continuado, inclusive o curso de
formayiio de magisterio para professor "leigo";
ill - progressiio funcional baseado na titulayao;
IV - piso salarial profissional;
V - periodo reservado a estudos, planejamento e avaliaejio, incluido
na carga hon\ria de trabalho.
Art. 3° - Para fins desta Lei considera-se:
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Paragrafo 1 ° - por pessoal do M agisterio o conj unto de servidores que nas
escolas e demais 6rgaos da estrutura da Secretaria Municipal de Educacao,
executar as atividades inerentes ao ensino e a educacio.
Paragrafo 2° - Cargo Publico - 0 conjunto de atribuicoes e responsabilidades
cometidas ao servidor publico e tern como caracteristicas essenciais a cria9iio por
Lei, em numero certo, com denominaeao pr6pria e pagamento pelo Municipio.
Paragrafo 3° - Referencia do M agisterio - A posi9ao distinta na faixa de
indices de vencimentos dentro de cada classe, correspondente ao posicionamento
do ocupante do cargo de Professor Municipal, em fun9ao do seu desempenho e
qualificacao profissional identificada por tetra.
Paragrafo 4 ° - N ivel - 0 desdobramento do cargo de professor segundo
escolaridade exigida, identificado por inicial, adicional, intermediario, graduado e
p6s - graduado.
Paragrafo 5° · Classe • Subdivisao de um cargo, em sentido de carreira,
identificada por algarismos romanos.
Paragrafo 6° - Carreira - 0 conjunto de cargos, niveis e classes da mesma
natureza de trabalho, escalonados segundo a responsabilidade e complexidade, com
denominacso pr6pria.
Paragrafo 7° - Especialidade · Conjunto de atividades vinculadas a
habilitacao legal e its atribuicdes executadas quanto a docencia, por serie ou
atividade de especialista de educacao.
Art. 4° - 0 Plano de Carreira e Remuneracao do M agisterio Publico
Municipal de Serrinha e composto por:
I - quadro de pessoal, anexo I;
II - quadro de carreira, anexo II;
1>III · tabela de indices e valores de vencimentos e granficacoes - anexo
III;

IV • descrieso de cargo

s de especialista - anexo IV.
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A1t. 5° - Siio consideradas do M agisterio Publico Municipal as atividades
de natureza pedag6gica, administrativas-pedag6gicas e financeiras exercidas em
unidades escolares do municipio a saber:
I - aulas, treinamento, selecao, aperfeicoamento, atualizacao de
docentes e discentes;
II - pesquisa geral em assuntos pedag6gicos;
III - o exercicio do cargo em comissao e funQiio gratificada dos
services da educa�o, privativos do pessoal docente ou especialista.
Paragrafo U nico - Excluem-se do conceito de atividades do M agisterio
Publico Municipal aquelas de natureza administrativo-burocratico, onde que sejam
exercidas.
CAPITULO II
DA ORGANIZA<;AO DO MAGISTERIO PUBLlCO MUNICIPAL

Art. 6° - 0 quadro de Magisterio Publico Municipal, compreende os cargos
de docentes e de especialistas em educaeao, abrangendo este e o de Coordenador
Pedag6gico e de Supervisor.
Paragrafo 1 ° - Ao docente de educacao basica compete a regencia de classe
e o exercicio das atividades do magisterio a que se refere o artigo 1 ° desta Lei,
observando as disposicces dos pianos de trabalho e do Projeto Pedag6gico da
escola em que tenha exercicio.
Paragrafo 2° - Ao Coordenador Pedagogics e supervisor compete as fun9oes
de assessoramento, assistencia te6rica, coordenacao, aperfeicoamento e avaliaQio
das atividades de carater tecnico-pedagogico do trabalho educacional discriminada
no anexo IV desta Lei.
Art. 7° - 0 cargo em comissiio de Diretor e Vice-Diretor, cujo provimento
devera ser regido pelo carster de confianca, tern como competencia desenvolver
atividades administrativas. tecnico-nedaaceicas e financeiras. na escola sob sua

direeao.
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Paragrafo Unico - Considera-se de confianca a livre escolha do executivo
municipal e o que for estabelecido em regulamento para provimento do cargo de
Diretor e Vice-Diretor, considerando habilitacao, competencia e um minimo de 02
(dois) anos de experiencia em regencia de classe.
Art. 8° - As funcoes gratificadas de provimento serao exercidas,
preferencialmente, por servidares publicos da Administracao Direta, segundo
indica�o do Executivo Municipal.
SE<;AO I
DA ESTRUTIJRA DA CARREIRA
Art. 9° - A carreira do M agisterio Publico Municipal de Serrinha, fica
estruturada em niveis, na forma estabelecida nesta Lei.
Paragrafo Unico - Os niveis de que trata este artigo sao os seguintes:
a) Professor Municipal Al - inicial - Os docentes com habilita�ao
especifica em magisterio, Divel medic, ou de titula�o similar (Logus II); ·
-b) Professor Municipal B2 - adicional - Os docentes com habilitacso
especifica em magisterio, nivel medic, de 04 (quatro) anos ou 03 (Ires) anos com
estudos adicionais;
, c) Professor Municipal C3 - lntermedijrio - Os docentes e
especialistas com licenciatura curia ou titula�o similar (CADES, PREMEM);
d) Professor Municipal D4 Graduado - Os docentes e especialista
com licenciatura plena;
e) Professor Municipal E5 pos Graduado - Os docentes e
especialistas com estudos de pos gradua�o.
SE<;AO II
DA PROGRESSAO FUNCIONAL
Art. 10 - A progressto fimcional se dara:

I - por avanco vertical, mediante a passagem dos docentes e
especialistas em educacao de um para outro nivel, em virtude da obtencao da
titula�o especifica.

CAMARA DE VEREADORES DE SERRINHA
Estado da Bahia
II - por avan� horizontal do docente por tempo de service,
respeitando o intersticio de05 (cinco) anos para cada quinqueoio.
Paragrafo Unico - 0 ava1190 horizontal e de 5% (cinco por cento) calculado a
cada quinquenio sobre o salario anterior, sendo especifico do professor em efetiva
regencia de classe.
Art. 11 - A progressiio funcional dos docentes e especialistas em raziio de
titulacao, dar-se-a sempre a pedido do interessado, por ato do Executivo
Mtmicipal, que determinara o apostilamento competente.
Paragrafo U nico - A percepcao dos beneficios e vantagens decorrentes da
progressiio vertical de que trata o artigo anterior e devido ao docente e especialista ,
a partir da data do apostilamento, desde que comprovada a titula¢io.
SE<;AO III
DA AVALIA<;AO DE DESEMPENHO
Art. 12 - A avalia9iio de desempenho e o instrumento utilizado na afericao
do desempenho do servidor do quadro do M agisterio no cumprimento de suas
atividades, permitindo a seu desenvolvimento profissional na carreira, na forrna a
ser definida em regulamento.
Art. 13 - Na avaliacao de desempenho seriio observadas as seguintes
caracteristicas fundamentais:
I - Objetividade e adequacso dos processos e instrumentos de
avaliacao as metas da educacao no municipio e ao conteudo ocupacional da
carrera;
II - contrbuicao do pessoal do M agisterio para concecucao dos
objetivos da Secretaria Mtmicipal de Educa¢io;
III - conhecimento previo dos fatores de avalia¢io;
IV - conhecimento, pelo pessoal do magisterio, atraves da chefia
imediata do resultado da sua avalia930, aprovado pelo Conselho;
V - capacitacao do avaliador;
VI - sera instituida, uma comissiio composta de 05 (cinco) membros,
indicador pelo titular da Secretaria Municipal de Educacao, para supervisionar o
processo de avalia930 de desempenho do pessoal do magisterio;
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VII - A avaliacao de desempenho sera feita a cada 05 (cinco) anos,
concedendo-se ou niio a mudanea no grupo ocupacional.
CAPITULOill
DAS JORNADAS DE TRABALHO

Art. 14 - Os docentes e especialistas integrantes do quadro do Magisterio
Publico Municipal, submeter-se-ao ao Regime Juridico Unico, com carga horaria a
saber:
a) carga horaria parcial, com 20 (vinte) horas semanais;
b) carga horaria total, com 40 (quarenta) horas semanais.
Paragrafo 1 ° - Os docentes e especialistas da educacao no quadro do
Magisterio Publico Municipal cumpririio a jomada de 20 (vinte) ou de 40
(quarenta) horas, trabalhando 4 (quatro) horas ou 8 (oito) horas durante 5 (cinco)
dias da semana.
Paragrafo 2° - Aos docentes e especialistas optantes pela jornada de 20
(vinte) horas sera assegurado o direito de op9iio pela jomada de 40 (quarenta)
horas semanais, na dependencia de vagas no quadro do M agisterio Publico
Municipal, observando-se os criterios de assiduidade, antiguidade e de dedicacao
exclusiva no exercicio do M agisterio na unidade escolar e no M agisterio Publico
Municipal.
Paragrafo 3° - Os vencimentos ou os salarios dos docentes e especialistas da
educacao submetidos a jornada de 40 (quarenta) horas semanais serao o dobro do
valor atribuido no mesmo cargo ou emprego, com o mesmo nivel ao regime de 20
(vinte) horas semanais, incindindo sobre o vencimento ou salario de 40 (quarenta)
horas os percentuais 'referentes a beneficios e vantagens a que fa9a jus, enquanto
pennanecerem nessa jomada.
Art. 15 - E permitido aos docentes e especialistas de educacao, integrantes
do quadro do M agisterio Publico Municipal a acumulacao de dois cargos ou
empregos do magisterio, observadas as disposicoes constitucionais, observando o
teto maximo de 40 (quarenta) horas semanais.
CAPITULO N
SE<;AO I
DO PROFESSOR !..EIGO
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Art.16 - 0 professor leigo em exercicio na magisterio,
legislacao anterior, e assegurado o prazo de 05 (cinco) anos
habilitacao necessaria ao exercicio das atividades docentes, sob
ingressar no quadro permanente do Plano de Carreira e Remuneracao
Publico Municipal.

com base na
para obter a
pena de niio
do Magisterio

Art. 17 - Fica criada uma Comissiio de 03 (tres) membros, designados pelo
executivo municipal, sem direito a remuneraeso, com o objetivo de:
. I - promover a aplicaejio destePlano de Carreira e Remuneracao do
Magisterio Publico Municipal, visando alcancar os objetivos previstos sobretudo
no que se refere a habilitac;ao do professor leigo;
II - acompanhar de forma permanente sua aplicacao especialmente, no
que se relere aos investimeutos 1111 c11pacilai.;iiu du professor leigo, us quais
passarao a integrar o · quadro de M agisterio em extincao durante 05 (cinco) anos,

considerando que s6 ap6s a formacao em M agisterio, terao ingresso no quadro
permanente da carreira de remunerac;ao do magisterio.
CAPITULO V
DAS DISPOSI<;OES FINAIS

Art. 18 - As despesas decorridas por conta desta Lei, serao atendidas pelas
dotacdes pr6prias consignadas em orcamento," autorizando o Foder Executivo a
abrir credito adicional especial, com vistas a implantacao do Fundo de M anutencso
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizac;ao do Magisterio.
Art. 19 - Os valores constantes do anexo unico, desta Lei serio majoradas
automaticamente, de acordo com a legislac;ao em vigor.
Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacso, revogadas as
disposieces em contrario.
GABINETE DO PRESIDENTE
SERRINHA - BAIIlA, em 30 de junho de 1997.
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PLANO DE CARREIRA E REMUNERA�AO DO MAGISTERIO
PUBLICO MUNICIPAL
EDUCA�AO BAsICA - MUNICiPIO DE SERRINHA-BA
ANEXO I - QUADRO DE PESSOAL
DENOMINA�AODOCARGO

CARGA HORAfUA
SEMANAL

A - Grupo ocupacional do Magisterio
Professor Municipal

Funcao: Docencia

20 horns semanais

40 horns
sernanais

Especialidade: Supervisao, Coordenaeao Pedagogica

20 horns semanais

40 horns
semanais

B - Cargos em Comissao
Vice-Diretor A Escola com 04 salas de aula
Vice-Diretor B Esco la com 05 ou mais salas de aula
Diretor A - Esco la com 04 salas de aula
Diretor B - Escola com 05 ou mais salas de aula

20 horas
20 horns
40 horas
40 horns

Fwi9lles de Confianca
Secretario Escolar Adjunto
Secretario Escolar

40 horas semanais
40 horas semanais

Especialidade: Pre Esco la a 4' Serie
Fun9ll.o de Especialista em Educacao

semanais
semanais
semanais
semanais
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ANEXOII
QUADRODECARREIRAS
CAR GOS EFETNOS - GRUPO OCUP ACIONAL DO MAGISTERIO

NIVEI1 CLASSE

CARGO

CARRElRA

PROFESSOR MUNICIPAL - INICIAL - I
PROFESSOR MUNICIPAL - INICIAL - II
PROFESSOR MUNICIPAL - ADICIONAL - I
PROFESSOR MUNICIPAL - ADICIONAL - II
PROFESSOR MUNICIPAL

PROFESSOR MUNICIPAL - INIERMEDrARlO - I
PROFESSOR MUNICIPAL - INIERMEDIAluO - II
PROFESSOR MUNICIPAL - GRADUADO - I
PROFESSOR MUNICIPAL - GRADUADO - II
PROFESSOR MUNICIPAL - P6S-GRADUADO - I
PROFESSOR MUNICIPAL - P6S-GRADUADO - II

TABELA DE f:NDICES E VALORES DE VENCIMENTOS E GRATIFICA<;:OES
CARGO EM COMISSAO

N1vEL

VALORR$

Vice-Diretor

A

RS 96,00

Vice-Diretor

B

RS 112,00

Diretor

A

RS 220,00

Diretor

B

RS 250,00
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ANEXO Ill
TABELA DE INDICES DE VENCIMENTOS
MAGISTERIO - 20 HORAS SEMANAIS
ANOS
Nivel

A

Classe

10 a 15

SalO

Oas

Deniminacao do
Cargo
Professor
Municipal

IS a 20

c

B

D

20a 25
E

Inicial

I
II

120,00
132,00

132,00
145,20

145,20
159,70

159,70
175,60

Adicional

I
II

145,20
I 59,70

159,70
175,60

175,60
193, l 2

193,10
212,40

212,40
233,60

Professor
Municipal

Interrnediario

I
II

175,60
193, 12

193,12
212,40

212,40
233,60

233,60
256,90

256,90
282,50

Professor
Municipal

Graduado

I
II

212,40
233,60

233,60
256,90

256,90
282,50

282,50
310,70

310,70
341,70

Professor
Municipal

Pos-Garduado

I
II

256,40
282,50

282,50
310,70

310,70
341,70

Professor
Municipal

175,60
193, IO

341,70
375,80
375,80 413,30

GRUPO OCUPACIONAL - MAGISTERIO - 40 HORAS SEMANAIS

.. ,

ANOS
'

Oa5
Denominacao do
Cargo
Professor
Municipal
Professor
Municipal

Professor
Municipal

Nlvel
Inicial
Adicional

Interrnediario

Classe

A

Sa 10

B

JO a 15

15 a 20

20 a25

C

D

E

351,20
386,20

I
II

240,00
264,00

264,00
290,40

290,40
319,40

319,40
351,20

I
II

290,40
319,40

319,40
351,20

351,20
366,20

386,20
424,40

424,40
466,60

I
II

351,20
386,20

386,20
424,40

424,40
466,80

466,80
489,10

489,10
513,50

I
II

424,40
466,80

466,80
489, 10

489,10
S 13,SO

513,50
540, 17

540,17
567,17

I
II

489,10
513,50

540,17

540,17
576, 17

567,17
595,52

595,52
624,29

Professor
Municipal

Professor
Municipal

Graduado

Pos-Graduado

S 13,SO

I
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QUADRO EM EXTIN<;:AO - PROFESSOR LEIGO
Denominacao do Cargo
Auxiliar de Ensino

Escolaridade
l" a4' Serie

20 horas semanais
RS 70,00

40 horas semanais
RS 100,00

1• a 8' Serie

R$ 80,00

R$ 120,00

Observacao: A mudanca da Classe I para a Classe II depende daregulamentacao da
Avaliacao de desempenho.

.

'
'

.
'
",

..
'

-

'

CAMARA DE VEREADORES DE SERRINHA
Estado daBahia
ANEXO N

NA ESPECIALIDADE: Supervisao c Coordcnador Pcdag6gico
- Plancjar, supervisionar c reformilar o proccsso cnsino-aprcndizado, tracando mctas, cstabelccendo
normas, ciando ou modificando proccssos cducativos.
- Elaborar cwriculos, pianos de cursos e programas, para asscgurar ao sistcma cducacional conteudos
autenticos e dcfinidos, cm tennos de qualidadc c rcndimcntos.
• Oricntar o corpo docente no dcscnvolvimcnto de suas potencialidadcs profissionais, asscssorando
pcdag6gicamcntc c inccntivando o csplrito de cquipc .
• Supcivisionar a aplica�!io de cwriculos, pianos c programas, promovcndo a fiscalizaeso de unidadcs
de cnsino.
- Elaborar piano de supervisao cducacional c ocupacional da rede cscolar.
- Coordenar o processo de acompanhamcnto da assiduidadc dos alunos na cscola.
• Organizar fichario dos alunos, rcunindo lnfcrmacses de carater flsico, psicol6gico, escolar, s6cioccon6mico c outras.
- Oricntar os alunos sobrc o uso eficaz da biblioteca da unidadc de cnsino .
• Estimular os alunos ao exerclcio de atividadcs rccrcativas c dcsportivas para aprimorar suas
qualidadcs de rcflcx!io c intcgra�lio social
• Participar de cstudos c pcsquisas sobrc a utiliza�lio do livro didstico nas unidadcs de cnsino da Rede .
. Acompanhar a atua�lio de grSmios c dcmais organiza�llcs cstudantis .
• Supcivisionar e avaliar o programa de estagio supcivisionado dos alunos do cnsino medic.
- Participar do processo de avalia�ao escolar e recuperacao de alunos .
. Coordcnar a implanta�lio c funcionamcnto dos services de orientaeao cducacional de unidadc de
ensino c comunidadc;
- Fazcr o proccssamcnto c coordenar o dcscnvolvimcnto das atividadcs extra-classe da unidadc de
ensino .
• Participar do planejamcnto e organiza�lio das atividades do profcssorando como: horarios, calcndario
cscolar e outros trabalhos .
• Participar da clabora�!io do piano anual da Secrctaria Municipal de Educa�iio e da unidade de
ensino .
• F.mitir parecer tecnico sobre matricula, transferencia, disciplina, vida cscolar do aluno e outros.
- Supervisionar a cntrada c saldas dos alunos na unidadc de ensino.
- Participar do plancjamcnto c da exccu�!io das atividadcs extracwricularcs da unidade de cnsino .
• Participar de programaeao que vise a integracao cscola-familia-comunidade.
- Participar de rcuniGcs de avalia�ao do proccsso cnsino aprcndizagcm com os pais de alunos.
- Participar do programs de recuperacse dos alunos.
- Participar das reunioes do Conselho de Classe.
- Selecionar, confeccionar e solicitar da autoridadc competente o material didatico necessario ao
dcscnvolvimento da sua intervencao pcdag6gica.
• Organizar solenidades comcmorativas de fatos marcantes, promovendo cursos, debates,
dramatizacses ou jogos para ativar o interesse dos alunos pelos acontecimcntos hist6ricos-sociais.
- Promover a educa�lio de pessoas portadoras de deficiencias flsicas, sensoriais ou mentais,
cnsinando-lhcs tecnicas de leitura, escrita, marematica e outras materias, para leva-los a integra�ao
social satisfat6ria conformc possibilidades c aptidees.
- Executar outras atribuicees corrclatas.
ESTADESCRI<;:AO SE API.J.CAA: Secretaria Municipal de Educa�iio.
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