
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL 

 

 
LEI MUNICIPAL N°634/01, DE 23 DE JULHO DE 2001. 

 

 

Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração 
do Magistério Público do Município de Portel e 
dá outras providências. 

 
A Câmara Municipal de Portel no uso de suas atribuições legais APROVOU e 

eu SANCIONO a seguinte Lei: 
 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o - Esta Lei dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do Plano de Carreira do 
Magistério Público do Município de Portel. 
 

Art. 2o - O Plano de Carreira e Remuneração do Magistério tem por finalidade definir e 
regulamentar as condições e o processo de movimentação dos profissionais do Magistério, 
na respectiva carreira, estabelecendo a progressão funcional e a correspondente evolução 
da remuneração. 
 

Art. 3o - Para efeito desta Lei entende-se por: 

I - Rede Municipal de Ensino o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades 
de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação; 

II - Magistério Público Municipal o conjunto de profissionais da educação, 
especificamente os que desempenham funções de docência (Professor educação Básica I e 
Professor Educação Básica II) e os que oferecem suporte pedagógico direto à docência 
(direção ou administração, planejamento, supervisão, orientação, assessoramento e 
avaliação) do Ensino Público Municipal; 

III - Professor Titular os cargos de Professor I e Professor II, da Carreira do Magistério 
Público Municipal, com funções de docência; 
 

a) -  Professor Titular I - Professores regentes das classes de educação infantil e 
séries de 1a a 4a do ensino fundamental; 

b) -  Professor Titular II - Professores regentes das classes de 5a a 8a séries do 
ensino fundamental. 

 
IV – Pedagogia Titular o cargo de Pedagogia, da Carreira do Magistério Público 
Municipal, com funções de suporte pedagógico direto à docência como as de 
administração escolar, planejamento, supervisão e orientação educacional. 
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CAPÍTULO II 

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 

SEÇÃO l 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 
Art. 4º - A Carreira do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos: 

I - a profissionalização que pressupõe vocação e dedicação ao magistério e qualificação 
profissional, com remuneração condigna e condições adequadas de trabalho; 
II - a valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento; 
III - progressão funcional através de mudança de nível de habilitação, na avaliação do 
desempenho e de promoções periódicas; 
IV - período reservado a planejamento e avaliação incluídos na jornada de trabalho; 
V - a organização da gestão democrática do Ensino Público Municipal, através do 
Conselho Municipal de Educação, do Conselho Escolar e eleição direta para direção das 
escolas com mais de 600 alunos; 
VI - o incentivo à livre organização em associação para escolar e em entidade de classe 
fundamentada nas peculiaridades da comunidade; 
VII - o ingresso exclusivamente por Concurso Público de provas e títulos; 
VIII - a melhoria do ensino com maior produtividade no aprendizado; 
IX - outros direitos e vantagens compatíveis com as funções do magistério. 
 
Art. 5o - São princípios básicos da rede municipal de ensino: 
 
I - educar, objetivando proporcionar ao aluno a informação e a formação necessárias ao 
desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de auto-realização e preparação 
para o completo exercício da cidadania; 
II - manter cooperação mútua entre as instituições de ensino e a comunidade, garantindo a 
integração da família à escola e desta àquela; 
III - combater e reprimir da escola qualquer função mantenedora de desigualdades 
econômicas, sociais e culturais e que incentivem quaisquer atos discriminatórios por estas 
ou outras razões, como raça, cor ou opção sexual; 
IV - exercer o magistério, cujo conteúdo seja formado não apenas 
conhecimentos específicos e competência especial, adquiridos e mantido através de 
estudos contínuos, mas também por experiências colhidas com responsabilidade do meio 
da comunidade, visando a educação e o bem estar dos alunos da comunidade. 

 
 

SEÇÃO II  
DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO 
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Art. 6o - As atividades do magistério serão exercidas pelo pessoal admitido na forma da 
presente Lei, classificando-as como: 

 
I - Docente; 
II - Coordenador Pedagógico. 
 
Art. 7o - A função docente consiste em ministrar o ensino de acordo com os preceitos 
legais em vigor e com as normas e diretrizes estabelecidas pelos órgãos de ensino, além de: 

I - colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter 
cívico, cultural e recreativo; 

II - participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola (PPP); 

III - participar da elaboração do currículo escolar de acordo com o PPP da escola; 

IV - planejar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo aluno; 

V - incentivar e proporcionar meios para a integração escola-família-comunidade; 

VI - registrar as atividades de classe; 

VII -manter-se atualizado quanto a legislação de ensino; 

VIII -manter-se atualizado com relação as teorias pedagógicas e aos conteúdos respectivos 
de sua disciplina; 

IX - atender aos alunos, individualmente, na execução de suas tarefas; 

X - sugerir alterações nos currículos, com a finalidade de ajustá-lo melhor à realidade 
local, regional e nacional; 

XI - contribuir para a elaboração de diagnósticos educacionais e; 

XII -executar atribuições correlatas. 
 
Art. 8o - A função de Coordenador Pedagógico será exercida nas escolas com mais de 600 
alunos e na equipe técnica de apoio da Secretaria Municipal de Educação e está 
relacionada diretamente com a administração, orientação, supervisão, assessoramento, 
planejamento, pesquisa, controle e avaliação do ensino, disciplinadas pela legislação 
pertinente. 
 
Art. 9o - São competências e atribuições da Coordenação Pedagógica: 

I - articular e integrar as ações pedagógicas e didáticas desenvolvidas na escola e 
organizadas no Projeto Político Pedagógico na Unidade Escolar; 
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II - participar e assessorar o processo de elaboração do Projeto Político pedagógico dc 
Município; 

III - contribuir no trabalho cotidiano referente a atividades a serem desenvolvidas com a 
comunidade escolar buscando a construção e reconstrução do PPP,   auxiliando   na   
coordenação,   articulação   e sistematização do mesmo; 

IV - estimular, articular e participar da avaliação de projetos da Escola; 

V - organizar juntamente com o Diretor e os docentes, as reuniões pedagógicas das 
escolas; 

VI - participar juntamente com os docentes e o Conselho Escolar da proposição, definição 
e elaboração do processo de formação continuada dos educadores, assumindo os 
encaminhamentos de sua competência; 

VII -garantir o acompanhamento e o registro do processo político-administrativo-
pedagógico das escolas; 

VIII -assessorar individual e coletivamente os docentes no trabalho pedagógico; 

IX - acompanhar a aprendizagem dos alunos junto ao docente registrando o Processo 
Pedagógico e contribuindo para o avanço do processo ensino-aprendizagem; 

X - elaborar juntamente ao Conselho Escolar o Calendário Letivo da escola; 

XI - participar da elaboração do cronograma de trabalho, de acordo com as atividades a 
serem desenvolvidas pela escola; 

XII - elaborar relatórios, solicitar abertura de processos, instruir processos e prestar 
informações relativas à sua área de competência; 

XIII -coordenar e participar de Conselhos de Classe, tendo em vista a analise  do  
aproveitamento  do conjunto dos alunos,  dos professores, levantando alternativas de 
trabalho e acompanhando na execução; 

XIV -identificar, junto com os docentes, casos de educando que tenham necessidade de 
atendimento especial, orientando decisões que proporcionem encaminhamentos adequados. 
 
Art. 10 - A função de Diretor Escolar será exercida por funcionário do Grupo do 
Magistério. 

Art. 11 - São competencias e atribuições do Diretor Escolar: 
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I - responsabilizar-se pela organização, funcionamento e representação da 
escola junto aos órgãos do poder público e diante da comunidade; 

II - garantir espaços para planejamento, discussão, reflexão e estudos que 
oportunizem a formação permanente dos trabalhadores da educação e dos 
demais seguimentos da comunidade escola, enriquecendo o trabalho 
pedagógico da escola; 

III - cumprir e fazer cumprir as disposições legais e as determinações dos órgãos 
superiores, juntamente com o Conselho Escolar; 

IV - dinamizar o fluxo de informações entre a escola e a direção da mesma; 

V - assinar expedientes e documentos da escola e, juntamente com o Conselho Escolar, 
assinar toda a documentação relativa à vida escolar dos alunos; 

VI - receber os servidores quando do início do seu exercício na escola, atendendo as 
determinações legais referentes a esse ato; 

VII -informar aos servidores ingressantes quanto as atribuições de seus respectivos cargos, 
bem como quantos as normas de procedimento em seu trabalho; 

VIII -promover a participação da comunidade no desenvolvimento das 
atividades escolares, com a finalidade de promover a integração da escola em 
seu ambiente; 

IX - supervisionar as atividades dos serviços e assegurar o funcionamento dos programas 
da escola, bem como a sua atuação junto à comunidade; 

X - propiciar, juntamente com o Conselho Escolar, a realização de avaliações periódicas 
com todos os seguimentos da comunidade escolar, sobre o desenvolvimento do resultado 
dos processos de ensino-aprendizagem, promovendo a melhoria da qualidade da educação 
na Unidade escolar; 

XI - promover a articulação entre os setores e os recursos humanos, 
voltados para a finalidade e os objetivos da escola; 

XII -responsabilizar-se pelos atos administrativos, bem como pela 
veracidade das informações prestadas pela escola; 
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XIII -coordenar juntamente com o responsável pelo setor de material, a utilização dos 
recursos materiais, bem como supervisionar e orientar o recebimento, a estocagem, a 
utilização e os registros dos citados materiais; 

XIV - responsabilizar-se pelo cumprimento das demais atribuições aisciplinadas no Projeto 
Pedagógico da escola. 
 
Art. 12 - O diretor da escola, no exercício de suas funções, deliberará em conjunto com o 
Conselho Escolar nas matérias definidas em Lei, que estabelecerá a sua composição, 
competência e seu funcionamento.  
 
Art. 13 - A função gratificada de Secretário de Unidade Escolar poderá ser exercida por 
funcionário portador de diploma de ensino médio e que possua certificado de conclusão de 
curso de Secretariado de Estabelecimento de Ensino, expedido por órgão reconhecido 
legalmente.  

 
Parágrafo Único - Na hipótese de ausência comprovada de profissional qualificado com 
Curso de secretariado, exigido por este Artigo, a Secretaria Municipal de Educação 
promoverá o referido curso, a fim de suprir essa carência. 

 
 

SEÇÃO III  
DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

 
SUBSEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

Art. 14 - A Carreira do Magistério Público Municipal, designado pelo código MP, será 
distribuída em Classes e níveis e será integrada pelos cargos de provimento efetivo de 
Professor l, Professor II, Pedagogo I e Pedagogo II. 
 
§ 1o - Cargo e o lugar na organização de serviço Público correspondente a um conjunto de 
atribuições com estipêndio específico, denominação própria, número certo e remuneração 
pelo Poder Público, nos termos da Lei.  
 
§ 2o - Classe e o agrupamento de cargos genericamente semelhantes em que se estrutura a 
Carreira. 
 
§ 3o - A Carreira do Magistério Público Municipal abrange o ensino fundamental e a 
educação infantil. 
 
Art. 15 - Constitui requisito para ingresso na Carreira, a formação mínima: 
 

I - em nível médio, na modalidade magistério, para o cargo de Professor I; 
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II - em nível médio, na modalidade magistério, com estudos adicionais específicos da 
área, nos termos legais, para o cargo de Professor II,  com exercício de docência até a 3ª 
série do ensino fundamental. 

III - em nível superior, com Licenciatura curta, na área específica para o cargo de professor 
II, com exercício de docência até a 7ª série do ensino fundamental; 

IV - em nível superior, em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou outra Licenciatura 
em Pedagogia e  habilitação específica, para o cargo de Pedagogo. 

Parágrafo Único - O ingresso na Carreira dar-se-á na classe inicial de cada cargo da 
Carreira, no nível correspondente à habilitação do candidato aprovado. 

 
SUBSEÇÃO II  

DAS CLASSES E DOS NÍVEIS 
 
Art. 16 - As classes constituem a linha de promoção da Carreira do titular de cargo de 
magistério e são designadas pelas letras de A à D. 
 
§ 1o - Os cargos serão distribuídos pelas classes em proporção crescente, da 
inicial à final.  
 
§ 2º - O numero de cargos de Professor I, Professor II, Pedagogo I e II de cada classe será 
determinado anualmente por ato do Poder Executivo ouvindo o Conselho Municipal de 
Educação, sendo que, para o primeiro provimento com realização de concurso de provas e 
títulos e conseqüente nomeação dos aprovados, é o que estabelece o Artigo 47 desta Lei.  
 
§ 3o - Os cargos de Pedagogo são classificados da seguinte forma: 

I - Supervisor Educacional, representado pelo código CP-SE; 

II - Orientador Educacional, representado pelo código CP-OE. 

Art. 17 - Os níveis referentes à habilitação do titular de cargo de Carreira são:  

I - Para o cargo de Professer I; 

a) Nível 1 - Formação em nível médio, na modalidade magistério; 

b) Nível 2 - Formação em graduação específica em curso superior de Licenciatura 
Curta; 

c) Nível 3 - Formação em nível superior, em curso de Licenciatura Plena ou outra 

graduação correspondente à áreas específicas do currículo, com formação 

pedagógica nos termos legais; 
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II - Para o cargo de Professor II: 

a) Nível 1 - Formação em nível médio, na modalidade magistério, com estudos 
adicionais específicos da área do conhecimento; 

b) Nível 2 - Formação em graduação específica em curso superior de Licenciatura 
Curta; 

c) Nível 3 - Formação de nível superior, em curso de licenciatura plena, ou outra 
graduação correspondente a áreas específicas do currículo, com formação 
pedagógica, nos termos legais; 

 

III -  Para o cargo de Pedagogo, com função de Supervisor Educacional (CP- 
SE): 

a) Nível  1 -  Formação em nível superior, em curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia; 

b) Nível 2 - Formação em nível superior, em curso de Licenciatura Plena em 
pedagogia, com especialidade em Supervisão Educacional; 

 

IV - Para o cargo de pedagogo, com função de Orientador educacional (CP- 
OE): 

a) Nível  1 -  Formação em nível superior, em curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia; 

b) Nível 2 - Formação em nível superior, em curso de Licenciatura Plena em 
pedagogia, com habilitação em Orientação Escolar; 

 
§ 1º - A mudança de nível é automática e vigorará a partir do mês de Fevereiro para quem 
tenha apresentado o comprovante da nova habilitação ate 31 de Dezembro do exercício 
anterior e a partir do mês de Agosto para quem tenha apresentado o referido documento até 
30 de Junho do mesmo ano. 
 
§ 2º - Não serão considerados, para fins de mudança de Nível, a qualificação decorrente de 
cursos necessários para a obtenção da habilitação mínima requerida para o exercício do 
cargo. 
  
§ 3º - O nível não se altera com a promoção. 

 
Art. 18 - O Cargo Suplementar em Extinção do magistério terá a seguinte classificação de 
níveis: 
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I - Nível 1 - Professores em atividade docente que possuem habilitação no máximo em 1º 
grau; 

II - Nível 2 - Professores em atividade docente, que estão em processo de formação 
de nível médio em curso de Magistério. 

 
 

SEÇAO IV  
DA PROMOÇÃO 

 
Art. 19 - Promoção e a passagem do titular de cargo de Carreira de uma classe para outra 
imediatamente superior. 
 
§ 1º - A promoção decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação 
em instituições credenciadas e os conhecimentos.  
 
§ 2° - A promoção observando o número de vagas da classe seguinte obedecerá à ordem de 
classificação dos integrantes da classe que tenham cumprido. 
 
§ 3º - A avaliação do desempenho será realizada anualmente, enquanto a pontuação de 
qualificação e a avaliação do conhecimento ocorrerão a cada três anos. 
 
§ 4° - A avaliação de desempenho, a aferição da qualificação e a avaliação de 
conhecimento serão realizadas de acordo com os critérios definidos no regulamento de 
promoção. 
 
§ 5° - A avaliação de conhecimento do titular de cargo de Professor I e Professor II 
abrangerá, além de conhecimentos pedagógicos, a área curricular em que exerça a 
docência. 
 
§ 6º - A pontuação para promoção será determinada pela média ponderada dos quatro 
fatores a que se refere o § 2º, tomando-se. 
 

I - A média aritmética das avaliações anuais do desempenho, com peso 2; 

II - A pontuação da qualificação, com peso 3; 

III - A avaliação de conhecimentos, com peso 3; 

IV - O tempo de exercício em docência, no caso do titular de cargo de Professor I e 
Professor II, com peso 2; 

§ 7o - As promoções serão realizadas anualmente, na forma do regulamento, e publicadas 
no Dia do Professor. 
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SEÇÃO V  
DO PROVIMENTO 

Art. 20 - Os cargos de magistério serão providos por ato do chefe do Poder Executivo 
obedecidas as exigências da presente lei e do Regime adotado pelo município. 
 

Art. 21 - O provimento iniciai dos cargos efetivos dependerá de pré-aprovação em 
Concurso Público de provas e títulos obedecida a ordem de classificação. 
 

§ 1º - fica assegurada a participação e fiscalização da Comissão de Gestão do Plano de 
Carreira nas diversas fases do Concurso. 

§ 2º - O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado, por 
conveniência da administração, por igual período.  

§ 3º - Fica o Poder Executivo obrigado a realizar concursos de ingresso sempre que o 
número de cargos vagos atingirem a 30% (trinta por cento) do conjunto de cargos do 
Magistério Público. 
 

Art. 22 - As Funções de Direção e Vice - Direção de Unidades de Ensino, deverão ser 
providas preferencialmente por servidores ocupantes de cargos efetivos da Carreira do 
Magistério, com habilitação específica em Pedagogia, modalidade Administração Escolar. 
 

§1º - Os ocupantes do cargo de Diretor e Vice-diretor das Unidades escolares com mais de 
600 alunos, serão escolhidos através de eleição direta, classificatória, organizada pelos 
Conselhos Escolares das referidas Unidade de Ensino, na qual serão classificados os três 
candidatos mais votados, cujos nomes serão encaminhados ao chefe do Poder executivo 
qual compete à devida nomeação; 

§ 2º - A nomeação de trata o parágrafo anterior, deverá efetua-se no máximo até 10 (dez) 
dias antes do termino do mandato anterior. 

 
§ 3 °  - Na hipótese de ausência do profissional exigido por este artigo, poderá concorrer ao 
cargo de Diretor Escolar, Licenciado Pleno em Pedagogia, seguido seqüencialmente, pelos 
demais Licenciados, e em última hipótese pelos profissionais de curso médio, modalidade 
magistério.  
 
§ 4o - Os cargos de Diretor de Escolas com número de alunos igual ou inferior a 600 até o 
mínimo de 200 serão de livre nomeação do Prefeito.  
 
§ 5o - As escolas localizadas na zona urbana com número de alunos inferior a 200, não 
terão diretores, mas professores responsáveis, com habilitação mínima do curso de 
Magistério, com carga horária de 200 horas/mês, fazendo jus aos direitos de professor. 
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§ 6o - As Escolas da Zona Rural com número de alunos igual ou inferior a 200 serão 
divididas por região, funcionarão pelo regime de consórcio e serão administradas por 
Diretorias, sediadas na cidade de Portel, cujos diretores serão de livre nomeação do 
Prefeito. 
 
§ 7o - Por regime de consórcio, entende-se a associação de várias Escolas de uma 
determinada região ou rio, que juntas funcionarão como se fossem uma única escola, 
possuindo diretoria própria na sede do Município, que por elas assumirão toda 
responsabilidade. 
 
§ 8o - A Secretaria Municipal de educação baixará ato normativo, estabelecendo as 
diretrizes de funcionamento dos consórcios de que tratam os Parágrafos 5o e 6o. 
 
§ 9o - entende-se por região, para efeito do § 6o, a subdivisão de rios. 

 
SEÇÃO VI  

DA CONSTITUIÇÃO DOS QUADROS 
 
Art. 23 - Os quadros de pessoal do magistério Público Municipal serão definidos em 
quadro permanente e quadro suplementar em extinção. 
 
§ 1o - O quadro permanente de que trata o caput deste artigo, será integrado pelos cargos de 
carreira do magistério, de provimento efetivo.  
 
§ 2o - O quadro Suplementar em extinção será constituído dos Cargos e funções de 
Magistério, cujos ocupantes são considerados leigos, por não possuírem a habilitação 
prevista na Legislação Federal e exigida na presente Lei, e que tenham estabilidade 
constitucional; 
 
§ 3o - Os Servidores estáveis e não habilitados, terão até o dia 20 de dezembro de 2007 
para se adequarem a legislação federal e a esta lei. 
 
§ 4o - Os servidores efetivos que não lograrem habilitação prevista no parágrafo anterior 
serão realocados no quadro de cargos pertinentes a área de área de apoio Secretaria 
Municipal de Educação.  

 
 

SEÇÃO VII 
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 
 
Art. 24 - A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino 
e a progressão na Carreira, será assegurada através de cursos de formação, 
aperfeiçoamento ou especialização, em instituições credenciadas, de programas de 
aperfeiçoamento em serviço e de outras atividades de atualização profissional, observados 
os programas prioritários, em especial o de capacitação de professores leigos, segundo 
normas definidas pelo Poder Executivo, ouvindo o Conselho Municipal de Educação e o 
órgão técnico da Secretaria Municipal de Educação. 
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§ 1o - As atividades de aperfeiçoamento e formação do servidor do Magistério, como parte 
integrante do Sistema de Ensino, serão planejadas, organizadas e executadas de forma 
integrada e sistêmica pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
§ 2o - A execução dos programas de formação e aperfeiçoamento, poderá ser atribuída aos 
órgãos setoriais do Sistema de Ensino ou ainda, delegadas a entidades publicas ou privadas 
na área de educação, mediante contratos ou convênios, observados os procedimentos 
legais. 
 
§ 3o - Os objetivos de qualificação profissional de que trata este artigo, estendem-se aos 
professores pedagógicos na busca de qualificação de nível superior. 

 
 

Art. 25 - A licença para qualificação profissional consiste no afastamento remunerado do 
titular de cargos de Carreira de suas funções, de acordo com os critérios estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o conselho Municipal de Educação 
sem prejuízo para o calendário escolar, computando o tempo de afastamento para todos os 
fins de direito, e será concedida: 

I - Para freqüência a cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, em 
instituições credenciadas, observado os preceitos legais pertinentes a matéria; 

II - Para participação em congressos, simpósios ou similares, referentes à 
educação e o magistério. 

 
Parágrafo único - A licença para qualificação profissional somente será-concedida 
quando não houver possibilidade de realização do evento sem prejuízo da jornada de 
trabalho do titular de cargo de Carreira. 
 
Art. 26 - Após cada quinquénio de efetivo exercício, o titular de cargo Carreira poderá, no 
interesse do ensino, afastar-se do exercício do efetivo, com a respectiva remuneração, por 
até três meses para participar de curso de qualificação profissional, observando o disposto 
no Art. 24. 
 
Parágrafo Único - Os períodos de licença de que trata o caput não são cumulativos. 

 
 

SEÇÃO VIII  
DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Art. 27 - A jornada de trabalho do titular de cargo de Carreira poderá ser de 20 (vinte) até 
o máximo de 40 (quarenta) horas semanais ou, equivalente a 100 (cem) horas mínimas, até 
o máximo de 200 (duzentos) horas mensais: 
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§ 1o - O professor, com função docente na educação infantil e nas 04 (quatro) séries 
iniciais do ensino fundamental, terá a sua jornada semanal fixada prioritariamente em 20 
(vinte) horas; 

 
§ 2 0 - a jornada de trabalho do Professor em função docente incluí uma parte de horas de 
aula e uma parte de horas de atividades. 
 
§ 3o - As horas de atividades corresponderão a 20 % do total da jornada e serão destinadas, 
de acordo com a proposta pedagógica da escola, a preparação e avaliação do trabalho 
didático, a colaboração com a administração da escola, as reuniões pedagógicas, a 
articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a 
proposta pedagógica da escola. 
 
§ 4o - As horas de atividades serão desenvolvidas 50% (cinqüenta por cento) na escola e 
50% (cinqüenta por cento) em outro lugar qualquer, de livre escolha do professor. 
 
§ 5o – “O número de cargos a serem preenchidos para cada uma das jornadas de trabalho, 
será definido por ato da Secretaria Municipal de Educação, ouvindo seu órgão técnico, a 
Comissão de Gestão do Plano de Carreira e o Conselho Municipal de Educação”. 
 
Art. 28 - A jornada de trabalho do Supervisor e Orientador escolar, será fixada em 40 
horas semanais ou, equivalente a 200 (duzentos) horas mensais. 
 
Parágrafo Único - A jornada de trabalho no exercício de Direção e Vice-Direção Escolar 
será de 40 (quarenta) horas semanais, correspondente a 200(duzentos) horas mensais. 
 
Art. 29 - O  titular de cargo de Carreira em jornada parcial, que não esteja em acumulação 
de cargo, emprego ou função públicos, poderá ser convocado para prestar serviço: 
 

I -Em regime suplementar, até o máximo de quinze horas semanais, substituição 
temporária de professores em função docente, nos seus impedimentos legais; 

II -Em regime suplementar excepcional de no máximo 20 (vinte) horas semanais, por 
necessidade do ensino, e enquanto persistir esta necessidade. 

Parágrafo Único- É vedado ao professor com carga horária máxima (200 horas), 
participar de carga horária no regime suplementar; sendo as mesmas distribuídas entre 
professores que tenham jornada parcial, obedecendo o limite de 200 horas mensais. 
 
Art. 30 - Ao titular de cargo da Carreira em regime de quarenta horas semanais pode ser 
concedido o adicional de dedicação exclusiva, para a realização de Projeto específico de 
interesse do ensino, por tempo determinado. 
 
Parágrafo Único - O regime de dedicação exclusiva implica, além da obrigação de prestar 
quarenta horas semanais de trabalho em dois turnos completos, o impedimento do 
exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 
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Art. 31 - A convocação para prestação de serviço em regime de quarenta horas semanais e 
a concessão de incentivo de dedicação exclusiva dependerão de parecer favorável da 
Comissão de Gestão do Plano de Carreira. 
 
Parágrafo Único - A interrupção da convocação e a suspensão do concessão do incentivo 
de que trata o caput da artigo ocorrerão: 
 
I - a pedido do interessado; 
II - quando cessada a razão determinante da convocação ou da concessão; 
III - quando expirado o prazo de concessão do incentivo; 
IV - quando descumpridas as condições estabelecidas para a convocação ou 
a concessão do incentivo. 
 

SEÇÃO IX 
DA REMUNERAÇÃO 

 
SUBSEÇÃO I - DOS VENCIMENTOS 

 
 
Art. 32 - A remuneração do titular de cargo de Carreira corresponde ao vencimento 
relativo à classe e ao nível de habilitação em que se encontre, acrescido das vantagens 
pecuniárias a que fizer jus. 
 
§ 1o - Vencimento é atribuição pecuniária paga ao servidor, cujo corresponde a cada nível 
de habilitação. 
 

§ 2° - considera-se vencimento, básico da Carreira o fixado para o cargo de Professor I, na 
classe inicial e no nível mínimo de habilitação. 

 
§ 3o - O valor do vencimento básico de cada carreira corresponderá à jornada 
de trabalho de 100 horas. 

 
 

SUBSEÇÃO II - DAS VANTAGENS 
 
Art. 33 - além do vencimento, o titular de cargo de Carreira fará jus às seguintes 
vantagens: 
 
I - gratificações: 

a) pelo exercício do Magistério; 
b) pelo exercício  do  Magistério com  alunos  portadores de necessidades especiais; 
c) pelo exercício do Magistério em escola de difícil acesso ou provimento; 
d) pelo exercício de função de direção e Vice- Direção de Unidades Escolares; 

        e) pela habilitação (gratificação de níveis). 
f) pela titularização. 
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II- adicionais: 

a) por tempos de serviço; 
b) pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva. 
c) Pelo trabalho noturno, conforme o estabelecido no inciso I do Artigo 83 do 

Estatuto dos Funcionários Públicos do Município. 
 
§ 1o - As gratificações não são cumulativas, exceto as alíneas e) e f) que se acumulam com 
as demais. 
§ 2° - Além dos adicionais, incorpora-se a remuneração a gratificação pelo exercício com 
alunos portadores de necessidades especiais. 
 
Art. 34 - A gratificação pelo exercício do Magistério corresponderá a 10% do vencimento 
básico da Carreira. 

Art. 35 - A gratificação pelo exercício do Magistério com alunos portadores de 
necessidades especiais, será de 30% (trinta por cento), do vencimento básico da Carreira, já 
incluído os 10% da gratificação pelo exercício do Magistério. 
 
Art. 36- a gratificação pelo exercício do Magistério em escola de difícil acesso ou 
provimento será de no mínimo 20% (vinte por cento), até o máximo 50% (cinqüenta por 
cento) do vencimento básico da Carreira, já incluído os 10% pelo exercício do Magistério. 

Parágrafo Único - A classificação das unidades escolares de difícil acesso ou provimento, 
bem como a escala de gratificação, obedecendo limite estabelecido no caput deste artigo, 
será fixada anualmente, por ato da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 37 - a gratificação pelo exercício de direção de unidades escolares observará a 
tipologia das escolas e corresponderá a: 
 
I - 30% do vencimento Básico da Carreira para escolas de médio porte, e;  
II - 50% do vencimento Básico da Carreira para escolas de grande porte. 
 
§ 1o - A gratificação pelo exercício de vice-direção de unidades escolares eqüivalerá a 50% 
da gratificação devida à direção correspondente.  
§ 2o - Considera-se para efeito desta Lei, a seguinte classificação das Unidades Escolares 
no Município de Portel: 
 
I - Escola de grande porte, aquela que tiver matriculados em seu estabelecimento número 
de alunos superior a 600; 
II - Escola de médio porte, aquela que tiver matriculado em seu 
estabelecimento, número de alunos superior a 200 e inferior ou igual a 600; 
III - Escola de pequeno porte, aquela que tiver matriculado em seu 
estabelecimento, número de alunos superior a 29 e inferior ou igual 200. 
 
§ 3o - Serão extintas todas as escolas, cujas matrículas dos alunos em início do ano letivo, 
for em número inferior a 30(trinta), ou que no decorrer do período letivo, não conseguirem 
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manter o número de 70% (setenta por cento) do mínimo exigido, por esta Lei e, neste caso 
os alunos serão transferidos para a escola mais próxima. 
 
Art. 38- O  adicional por tempo de serviço será equivalente a 5% do vencimento básico da 
Carreira ou do vencimento do profissional do magistério por 5 anos de efetivo exercício, 
observado o limite de 30%. 
 
Art. 39- O  adicional pelo trabalho em regime de dedicação exclusiva - corresponderá a 

30% (trinta por cento) do vencimento básico da carreira. 
 
Art. 40- A gratificação pela titularização obedecerá a seguinte ordem: 
 
I - 20% para a formação em nível de pós - graduação em curso na área educação, com 
duração mínima de 360 horas; 

II- 30% para a formação em nível de pós - graduação em curso mestrado na área de 
educação. 

III- 40% para a formação em nível de pós - graduação em curso de doutorado em 
educação. 
 
Parágrafo Único - As gratificações de que tratam este Artigo não são cumulativas, sendo 
que a maior exclui a menor. 

 
 

SUBSEÇÃO III 
DA REMUNERAÇÃO PELA CONVOCAÇÃO EM REGIME SUPLEMENTAR 

 
Art. 41 - A convocação em regime suplementar será remunerada proporcionalmente ao 
número de horas adicionadas à jornada de trabalho do titular do cargo de Carreira. 

 
SEÇÃO X 

DAS FÉRIAS 
 

Art. 4 2 - O  período de férias anuais do titular de cargo da Carreira será de: 
 
I - quarenta e cinco dias, para titular de cargo de Professor em função docente; 
II- trinta dias, para titular de cargo de Professor no exercício de outras 
funções e para titular de cargo de Pedagogo. 

Parágrafo Único - As férias do titular do cargo de Carreira nas funções docentes e 
administrativas nas unidades escolares, serão concedidas nos períodos de férias e recessos 
escolares, de acordo com calendários anuais, de forma a atender as necessidades didáticas 
e administrativas do estabelecimento. 

 
SEÇÃO XI  

DA CEDÊNCIA OU CESSÃO 
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Art. 43 - Cedência ou cessão é o ato através do qual o titular de cargo da Carreira é posto à 
disposição de entidade ou órgão não integrante da rede municipal de ensino. 

§ 1o - A Cedência ou cessão será sem ônus para o ensino municipal e será concedida pelo 
prazo máximo de um ano, renovável anualmente segundo a necessidade e a possibilidade 
das partes. 
§ 2° - Em casos excepcionais, a cedência ou cessão 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 ou;  
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 ou cessão para o exercício de atividades estranhas ao magistério 
interrompe o interstício para a promoção. 

Art. 44 - O Município poderá firmar convênios com entidades particulares para 
manutenção de escolas que atendam a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e 
Educação Especial. 
Parágrafo Único- As escolas mantidas sob convênio serão consideradas do Ensino 
Municipal e, assim, sujeitas às normas e diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de 
Educação. 

 
SEÇÃO XII 

DA COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA 

Art. 45 - É instituída a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público 
Municipal, com a finalidade de orientar sua implementação e operacionalização. 
 
Parágrafo Único - A comissão de Gestão será presidida pelo Secretário Municipal de 
Educação e integrada por representantes das Secretarias Municipais de Administração e de 
finanças e do órgão técnico da SEMEC, e paritariamente , pêlos representantes do 
Conselho Municipal de Educação, bem como representes das classes de Professor I, 
Professor II, indicados pela referida categoria. 

 
CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS TRANSITÓRIAS 
 
 
 

SEÇÃO I 
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA 

 
Art. 46 - Aos cargos da carreira do Magistério, corresponderão os seguintes códigos: 

I - Professor Educação Básica I………………………………………………….MP-PEB I 
II -Professor Educação Básica II………………………………………………...MP-PEB II 
III - Pedagogo I .......................................... ……………………………………...CP-SE 
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IV - Pedagogo II………………………………………………………………..CP-OE 
 
 
Art. 47 - O número de cargos da Carreira do Magistério Público Municipal é o seguinte: 

I -  MP-PEB I ..............................  420  
II-  MP-PEB II ...........................     50 
III -   CP-SE....................................     05  
IV -   CP-OE ...................................... 05 
 
Art. 4 8 - O  primeiro provimento dos cargos da Carreira do Magistério Público Municipal 
dar-se-á com os titulares de cargos efetivos de profissionais do magistério, atendida a 
exigência mínima de habilitação específica para cada cargo. 
 
 
§ 1o - Os profissionais do magistério serão distribuídos nas classes com observância da 
posição relativa ocupada no plano de carreira desta Lei. 
§ 2° - Se a nova remuneração decorrente do provimento do Plano de Carreira for inferior à 
remuneração até então percebida pelo profissional da carreira do magistério, ser-lhe-á 
assegurada a diferença, como vantagem pessoal, sobre a qual incidirão os reajustes futuros. 
§ 3o - O concurso Público de que trata o Caput deste artigo será realizada 
improrrogavelmente até o dia 20 de dezembro do ano de 2001 e o provimento dos cargos 
até o dia 20 de janeiro de 2002. 
 
 

SEÇÃO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAL 
Art.49- Realizado o primeiro provimento do Plano de Carreira e atendido o dispostos no 
Art. 21, so candidatos aprovados em concurso para o Magistério Público Municipal 
poderão ser nomeados, observando o número de vagas na forma do Art. 46. 
 
Art. 50 - A lei disporá a contratação por tempo determinado para atender às necessidades 
de substituição temporária do professor na função docente, quando exercida a capacidade 
de atendimento com a adoção do disposto nos artigos 21 e 49, ou para atender as 
necessidades do artigo 41. 
 
Art. 5 1 - O  valor do vencimento básico dos cargos de Carreira será obtido pela aplicação 
dos coeficientes ou referências seguintes sobre o valor vencimento básico da Carreira: 
I -  MP-PEB I ................................. 1,00; 
I I -  MP-PEB II ............................ ..1,10; 
I I I -  CP-SE ................................. . 1,10 
IV - CP-OE .................................... .1,10 
 
Art. 5 2 - O  valor dos vencimentos referentes às classes da Carreira do Magistério 
Público Municipal será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes sobre o valor do 
vencimento, básico da Carreira: 
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I - Classe A .......... . ........................... 1,00 
II- Classe B………………………..1,10 
 
 
Art. 5 3 - O  Valor das gratificações correspondentes aos níveis da Carreira do Magistério 
Público Municipal será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes ao vencimento 
básico da Carreira, DA SEGUINTE FORMA: 
 

I - Para o Cargo de Professor Educação Básica I: 
a) Nível 1 ........................................ 1,00 
b) Nível 2 ......................................... 1,50 
c) Nível 3  .......................................... 1,80 

 
II - Para o cargo de Professor II: 

a) Nível 1  ......................................... 1,00 
b) Nível 2 ..........................................  1,50 
c) Nível 3 .......................................... 1,80 

 
III - Para os cargos de Pedagogo I e Pedagogo II. 

a) Nível 1  ...........................................1,70 
b) Nível 2 ............................................  1,80 

 
Art. 54- É fixado em R$ 228,06 (duzentos e vinte e oito reais e seis centavos) o valor do 
vencimento básico da Carreira. 

§ 1° - Nenhum ocupante de cargo de Professor com função docente com carga horário 
igual ou superior a 100 (cem) horas mensais, com habilitação em magistério, poderá 
receber remuneração inferior a R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), independente do valor 
mínimo fixado para a carreira.  

§ 2o - Entende-se por remuneração, o vencimento básico acrescido, das vantagens 
garantidas por Lei e por este Plano de Carreira. 

 
Art. 5 5 - O  vencimento básico do Cargo Suplementar em Extinção do quadro do 
Magistério será de 80% ( oitenta por cento ) do fixado no artigo 54. 

Parágrafo Único - O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis do Cargo 
Suplementar em Extinção, será obtido aplicando-se os seguintes coeficientes sobre o 
vencimento básico: 

a) Nível 1  ......................... , ................. 1,00 
b) Nível 2 ............................................. 1,10 

Art. 56 - Os titulares de cargo_ de Carreira do Magistério Público Municipal poderão 
receber outras vantagens pecuniárias devidas aos servidores municipais, nessa condição, 
quando não conflitantes como o disposto nesta Lei. 
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL 

 

 
LEI MUNICIPAL N°634/01, DE 23 DE JULHO DE 2001. 

 

Art. 57- As disposições desta lei aplicam-se, no que não for peculiar da Carreira por ela 
instituída, aos integrantes do magistério público municipal nela não incluídos. 
 
Art. 58- O Poder Executivo aprovará o Regulamento de Promoções do Magistério Público 
Municipal no prazo de 06 (seis) meses a contar da Publicação desta lei. 
 
Art. 59 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento. 
 
Art. 60- Ao Magistério Público, com função de docência no Ensino fundamental, além das 
vantagens contidas nesta Lei, ainda farão jus, ao abono mensal do Fundef sempre que a 
totalização das despesas com vencimentos e vantagens fixas dos profissionais do 
magistério, mais os encargos sociais e capacitação for inferior às disponibilidades de 
recursos, que por Lei deverão ser aplicados com os referidos profissionais. 
 
§ 1o- Em caso de sobras residuais dos recursos referidos neste Artigo, a Secretaria 
Municipal de Finanças discutirá com a Classe, a forma de distribuição dos referidos 
acúmulos. 
§ 2o - Ó valor do abono destinado aos cargos do quadro em extinção será  sempre inferior 
ao percentual da bonificação paga aos cargos da carreira. 

Art. 61 - O Poder Executivo baixará os Atos necessários à execução do presente Plano, 
podendo a Secretaria Municipal de Educação, expedir atos e instruções necessárias à 
operacionalização e manutenção do Sistema de Ensino.  
  
Art. 62 - Aplicam-se subsidiariamente a este Plano de Carreira e Remuneração do 
Magistério as disposições do Regime Jurídico adotado pelo Município. 
 
Art. 63 - O valor do salário família será de 5% (cinco por cento) do valor do vencimento 
básico, para cada dependente. 

Art. 64 - É assegurado à entidade representativa do pessoal do magistério, como tal, 
reconhecida em lei, o direito a consignação em folha de pagamento das contribuições, 
mediante prévia autorização do associado, observado a legislação pertinente. 
 
Art. 65 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEL EM 23 DE JULHO DE 2001. 
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REGISTRADA E PUBLICADA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, AOS 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2001. 
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QUADRO ILUSTRATIVO 

 

01. PROFESSOR LEIGO DO QUADRO EM EXTINÇÃO 

Nível 1  ........................................................................................... 100 h 

Vencimento .................................. 180,00 
Grat. Magistério .. .......................   18,00 
Hora atividade ........................... .. 36,00 
Abono fundef ............................... ?        ----------------- -» 72,00 
Salário Família ............................ ? 
Previdência ..................................   14,04 --------------- -» 18,36 
--------------------------------------------------------------------------- 

Total Bruto .................................  234,00 --------------- -» 306,00 
Total líquido ..............................    219,96 --------------- -» 287,64 
 
Nível 2 ............................................................................................. 100 h 
 
Vencimento .................................. 198,00 
Grat. Magistério ..........................  19,80 
Hora atividade ..............................  39,60 
Abono fundef ............................... ?         ----------------- -» 79,20 
Salário Família ............................ ? 
Previdência ..................................  15,44 ----------------- -» 20,19 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Total bruto ...................................  257,40 --------------- -» 336,60 
Total líquido ................................  241,96 --------------- -» 316,41 

02. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I - MP-PEB I 

Nível 1 ................................................................................... 100 h 

Vencimento ...................................  217,20 
Grat. Magistério ..........................     21,72 
Hora atividade .............................    43,44 
Abono fundef ............................... ?         ---------------- -» 86,88 
Salário Família ...........................  ? 
Previdência ...................................    16,94 ----------- -» 22,15 
--------------------------------------------------------------------------- 
Total bruto ...................................  282,36 ------------» 369,24 
Total líquido ...............................  265,42-------------»  347,09 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL 

 

 
LEI MUNICIPAL N°634/01, DE 23 DE JULHO DE 2001. 

 

 

 

Nivel 2 ...................................................................................100 h 
 
Vencimento .......................................217,20 
Grat. Magistério ...............................  21,72 
Hora atividade ................................... 43,44 
Est. Adicionais ................................   21,72 
Abono Fundef .................................  ?       ----------------- -»  86,88 
Previdência .....................................   ,18,24 -------------- -»  23,45 
----------------------------------------------------------------------------- 
Total Bruto .....................................  304,08 -------------- -» 390,96 
Total líquido ............................... …. 285,84 ------------- ---» 367,51 

 

 

 

Nível 3…………………………………………………….100 h 
 
Vencimento……………………….217,20 
Grat. Magistério ...............................  21,72 
Hora atividade ................................... 43,44 
Nível sup. Lic. Curta ........................  .65,16 
Abono Fundei .................................  ?        ------------------ ----» 86,88 
Previdência …………………………20,85--------------------»  26,06 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Total Bruto ....................................  347,52 ---------------- ---» 434,40 

Total líquido .............................  326,67 ----------------- -» 408,34 

Nível 4 ................................................................................. 100 h 

Vencimento .......................................  217,20 
Grat. Magistério ...............................    21,72 
Hora atividade .................................    43,44 
Grat. Nível superior Lic. Plena ........   173,76 
Abono Fundei .............................  ?        ------------------- -» 86,88 
Previdência .................................     27,36— -------------- -> 32,52 

------------------------------------------------------------------------------- 

Total bruto .................................    456,12 ---------------- -» 543,00 

Total líquido ..............................    428,76 ---------------- -»510,48 

3. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - MP-PEB II 

Nível 1 .................................................................................. 100 h 
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Vencimento .........................................  238,92 
Grat. Magistério ................................    23,89 

Hora atividade ....................................    47,78 
Abono Fundef………………………?        -----------------»95,56 
Salário Família……………………...? 
Previdência ..........................................  18,63 ------------- -»24,36 

------------------------------------------------------------------------------ 

Total bruto ........................................... 310,59 ---------- -»406,15 
Total líquido .......................................  291,95 ---------- -»381,78 
 
 
Nível 2 ................................................................................... 100 h 
 
Vencimento ...........................................  238,92 
Grat. Magistério ...................................    23,89 
Grat. Nível sup. Lic. Curta ..................     71,67 
Hora atividade ......................................     47,78 
Abono. Fundef .....................................  ?       -------------- -»95,56 
Salário Família .......................................  ? 
Previdência .........................................     22,93 -----------» 28,66 
------------------------------------------------------------------------------ 
Total bruto .........................................    382,26  ----------- -» 477,82 
Total líquido .....................................    258,33 ----------- -» 449,15 
 
Nível 3 ...................................................................................100 h 
 
Vencimento ............................................  238,92 
Grat. Magistério ....................................  23,89 
Grat. Nível superior ............................... 191,13 
Hora atividade .......................................    47,78 
Abono do Fundef ................................  ?  ---------- -» 95,56 
Salário Família ...................................... ? 
Previdência ..........................................  30,10 ------------- -» 35,83 
------------------------------------------------------------------------------- 
Total bruto ...........................................  501,72  ----------- -» 597,28 
Total líquido .......................................  471,61 ------------ -» 561,44 
 
 
4. PEDAGOGO I E II (SUPERVISOR E ORIENTADOR) 
 
Nível 1 .............................................  ..................................... 200 h 
Vencimento ....................................  477,84 (238,92) 
Grat. Nível superior ......................    334,48 
Abono Fundef .............. :: ............. ?         ------------------- -»191,13 
Salário Família ................. :.: ......... ? 



 

 

Previdência ...................................     48,73 ----------------- -» 60,20 
------------------------------------------------------------------------------ 
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Total bruto ...............................    812,32 — ------------- -»1.003,45 

Total líquido .............................    763,58 -------------------» 943,24 

Nível 2 .................................................................................  200 h 

Vencimento ...................................  477,84 (238,92) 
Grat N. Sup. c/especializ ...............  382,27 
Abono Fundef ............................ ?  -------------- -»191,13 
Salário Família .............................. ?  

Previdência ................................    51,60 ----------------- -»   63,07 
----------------------------------------------------------------------------- 
Total bruto ...............................  860,11  ----------------- -» 1.051,24 

Total líquido .............................  808,50 ------------------ -»   988,16 

5. PROF. RESPONSÁVEL DE ESCOLA CLASSE - A (PEQ. PORTE) 

Nível 1 .................................................................................. 200 h 

Vencimento .......................................  434,40 (217,20) 
Abono Fundef ............................. ?        ------------------- -» 173,76 
Salário Família ................................. ? 
Previdência ...................................    26,06 --------------- -» 36,48 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total bruto .....................................  434,40---------------- -» 608,16 
Total líquido ..................................  408,33 --------------- -» 571,67 
 
Nível 2 .................................................................................. 200 h 
 
Vencimento ........................................  434,40 (217,20) 
Grat, nível superior ............................  347,52 
Abono Fundef ...............................  ?        ------------------ -» 173,76 
Salário família ..................................  ? 
Previdência ...................................    46,91 ----------------- -» 57,34 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
Total bruto ....................................  781,92 ----------------- -» 955,68 
Total líquido ................................ . 735,00 ---------------- -» 898,33 
 

6. DIRETOR DE ESCOLA CLASSE B ( PORTE MÉDIO ) 

Nível 1 ...................................................................  .............  200 h 

Vencimento ........................................  434,40 (217,20) 
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Grat. direção ......................................  130,32 
Abono Fundei ............................ ?         ------------- -»173,76 

 
Salário Família .................................  ? 
Previdência ................................   33,88 ----------------»44,30 
----------------------------------------------------------------------------- 
Total bruto ...............................     564,72 ----------------- -»738,48 

Total líquido .............................     530,83 ----------------- -» 694,17 

Nível 2    ............................................................................... 200 h 

Vencimento ......................................    434,40 (217,20) 
Grat. direção ........  ............................    130,32 
Grat, de nível superior .................. ……347,52 
Abono Fundef ........................  ? --------------------------- -»173,76 
Salário Família ................................    ? 
Previdência .............................      54,73 ----------------- -» 65,16 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total bruto .............................  912,24 ----------------- -»1.086,00 

Total líquido .........................    857,50 ---------------- -» 1.020,84 

07. DIRETOR DE ESCOLA CLASSE - C ( GRANDE PORTE ) 

Nível 1  ................................................................................. 200 h 

Vencimento .......................................... 434,40 (217,20) 
Grat. de direção .................................... 217,20 
Abono Fundef .............................. ?        --------- -»173,76 
Salário Família .................................... ? 
Previdência ....................................    39,09 --------------- -»49,52 

---------------------------------------------------------------------------- 

Total bruto .................................... 651,60 — ------------ -» 825,36 
Total líquido .................................. 612,50 --------------- -»775,83 

Nível 2 .................................................................................. 200 h 
 
Vencimento .......................................... 434,40 (217,20) 
Gral direção ………………………….217,20 
Grat, nível superior …………………..347,52 
 Abono Fundef ............................... -------------------------- -»173,76 
Salário Família ...................................  ? 
Previdência .....................................   59,94-------------------»70,37 
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--------------------------------------------------------------------------- 
Total bruto .............................  999,12-----------------»1.172,88 

Total líquido ...................   .......  939,17 ---------------- -»1.102,50 

 


