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LEI COMPLEMENTAR N°. 059/2014 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014.
Institui regime jurídico dos Profissionais da Educação do Sistema Público de
Ensino do Município de Brasnorte e define o Estatuto e Plano de cargos
carreiras e salários com a finalidade de reestruturar e reorganizar a legislação
existente.
O Sr. Eudes Tarciso de Aguiar. Prefeito Municipal de Brasnorte, Estado de
Mato Grosso, FAZ SABER, que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:
Título l
Capítulo Único
Das Disposições Preliminares

Art. 1°. Esta Lei institui regime jurídico dos Profissionais da Educação do Sistema
Público de Ensino do Município de Brasnorte e define o Estatuto e Plano de cargos carreiras e
salários com a finalidade de reestruturar e reorganizar a legislação existente.
Parágrafo Único - Esta Lei aplica-se aos profissionais da educação
vinculados ao sistema público de ensino do Município de Brasnorte. participantes do Plano de
Cargos, Carreiras e Salários.
Art. 2". Para os efeitos desta Lei, entende-se por Profissionais da Educação o
conjunto de professores e técnicos que exercem atividades de docência nas unidades escolares
e suporte pedagógico na Secretaria Municipal de Educação, incluídas as de administração,
planejamento, coordenação, assessoramento pedagógico, direção escolar, funcionários técnico
administrativo educacional, técnico de desenvolvimento infantil e apoio administrativo
educacional, de acordo com o Conselho Nacional da Educação.
Art. 3°. Para os efeitos desta Lei considera-se:
I. Servidor: é a pessoa legalmente investida em cargo público;
II. Cargo público: é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas
na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor;
III. Carreira Estratégica: aquela essencial para o oferecimento de serviço
público, priorizado e mantido sob a responsabilidade do Município,
sendo insuscetível de terceirização.
IV. Profissionais da Educação: Adota-sc para efeitos desta lei o disposto no
Art. 61 da Lei n°pp394 de 20 de dezembro de 1996, consideram-se
n \\s da educação escolar b á s i c a os q u e , n e l a estando em e f e t i v o

exercício c tendo sida formuops em cursos reconhecidos, são:
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a) Professores habilitados em nível médio (magistério) ou
superior para a docência na educação infantil e no ensino
fundamental;
b) Trabalhadores em educação portadores de diploma de
pedagogia, com habilitação em administração educacional,
planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional,
bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas
áreas;
c) Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso
técnico ou superior em área pedagógica ou afim.
V. Acumulação: é a possibilidade de dois vínculos jurídicos do
profissional da educação perante o Poder Público, em horários que sejam
compatíveis.
VI. Horários compatíveis: aqueles que não prejudiquem a qualidade, a
dignidade humana e a regular prestação do necessário serviço público
desempenhado pelo profissional da educação.
VII. Hora Atividade: corresponde ao período concedido ao docente para
preparação e avaliação de atividades pedagógicas, para reuniões
pedagógicas, para articulação com a comunidade, dentre outras
atividades previstas na legislação especifica de cada ente, e integra, como
regra geral, a sua carga horária quando houver acumulação de cargos
públicos;
VIII. Cargo Técnico: Considera-se como cargos técnicos ou científicos, para
fins previstos no art.37, XVI, da Constituição Federal, aqueles de nível
médio ou superior de qualificação que demandem conhecimentos
específicos na área de atuação. sendo excluídos, portanto, aqueles que
desenvolvam atividades meramente burocráticas, repetitivas e de pouca
ou nenhuma complexidade;
IX. Docência: Compreende-se a docência como ação educativa e processo
pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais.
élnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e
objetivos da Pedagogia- desenvul vendo-se na articulação entre
conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes
a processos de aprendizagem, de socialização e de construção do
conhecimento, no âmbito do diálogo entre diíérentes visões de mundo.

Art. 4°. As atribuições e administração dos cargos e empregos públicos de
provimento efetivo do sistema de ensino e da administração pública direta, autárquica e
fundacional do Município, bem comtjKa carreira e o desenvolvimento dos profissionais da
educação efetivos, serão diseiplinada$J\elas normas constantes nesta Lei observando-se o
disposto neste Estatuto.
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Parágrafo único - É vedado aos profissionais da educação, atribuições
diversas ao seu cargo efetivo. exceto nos cargos de direção. chefia e assessoramento e
comissões legais.

Art. 5°. Os cargos em comissão, a serem preenchidos nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se às atribuições de direção, chefia,
coordenação e assessoramento.
Parágrafo único - pelo menos 30% (trinta por cento) dos cargos em
comissão e íunções de confiança de cada quadro de pessoal será obrigatoriamente preenchido
por ocupanies de cargo de provimento efetivo.
Art. 6°. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em
Lei.

Título 11
Do Provimento, Vacância, Remoção e Substituição
Capítulo I
Do Provimento
Seção l
Disposições Gerais
Art. 7°. Sào requisitos para o provimento em cargo público:
I. Ter-se habilitado previamente em concurso público, para provimento
efetivo.
II. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser estrangeiro, com igualdades
de direitos, nos termos em que dispuser a legislação específica:
III. Ter completado 18 (dezoito) anos de idade, quando da posse;
IV. Estar no gozo dos direitos políticos;
V. Estar quites com as obrigações militares e eleitorais;
VI. Estar apto física e mentalmente para as atribuições do cargo;
VII. Ter atendido às condições especiais prescritas, na Lei que tratar das
carreiras dos servidores municipais, para determinados cargos;
\. 8°. Provimento é o ato da Veencmmento de cargo público e
ato da autoridade competente de cada Poflen
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Parágrafo único. O acesso ao cargo público será efetivado mediante
provimento por meio de concurso público ou de l i v r e nomeação e exoneração do Prefeito
Municipal, nos termos deste Kslalulo.
Art. 9". Q provimento na carreira dos profissionais da educação pública Municipal
obedecerá ainda aos seguintes critérios:
I. Possuir a habilitação específica exigida para provimento do cargo;
II. Possuir escolaridade compatível com a nature/a do cargo; e
III. Possuir registro profissional expedido por órgão competente, quando
assim exigido.
Art. 10. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
Art. 11. Os cargos públicos serão providos por:
I. nomeação;
II. reintegração;
III. reversão:
IV. aproveitamento;
V. readaptação;
VI. recondução.

Seção II
Do Concurso Público
Art. 12. Concurso público é o processo de seleção para ingresso no quadro de
servidores públicos em cargo de provimento eletivo.
§1°. A Administração Pública poderá realizar a abertura de novo concurso em
até três meses antes de findo o prazo de validade do anterior, respeitando-se, para a
convocação, a prioridade dos candidatos aprovados anteriormente.
§2". Somente a aprovação em concurso público gera direito à nomeação ou à
admissão.
§3°. É vedada a estipulação de limite máximo de idade e sexo para ingresso por
concurso na administração pública, observado o disposto nos artigos 39, §1° e 40, II, da
Constituição Federal e a lei que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais, salvo
disposição no Edital de Concurso.
§4". A validade dos concursos públicos será de até 2 (dois) anos, prorrogável, l
(uma) vez. por igual período, contados a partir da homologação do certame.
§5". O ato de convocação do servidor público deverá ocorrer antes do
encerramento do prazo de validade do concurso;
§6°. Somente serão considerados ^APROVADOS o número de candidatos até o
quantitativo de vagas abertas no edital;
§7°. Os demais candidatos que atlnVirem Pontuação igual ou superior a nota de
corte estabelecida no edital serão considerack>s\S e permanecg^j^m
cadastro de reserva sem garantia de convocação;'
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§8°. Poderão candidatar-se aos cargos
preencham os requisitos previstos neste Estatuto.

públicos todos os cidadãos que

Art. 13. O concurso público será de provas ou provas e títulos, de acordo com a
naturc/.a e a complexidade do ambiente organi/acional c do cargo de provimento efetivo.
Parágrafo único. O julgamento dos títulos será efctuado de acordo com os
critérios estabelecidos pelo edital de abertura do concurso.
Art. 14. As provas do concurso público para a carreira dos Profissionais da
Educação Municipal deverão abranger os aspectos de formação geral e formação específica,
de acordo com a habilitação exigida pelo cargo.
Art. 15. A divulgação do concurso far-se-á. sem prejuízo de outros meios, através
de uma única publicação do respectivo edital em Diário Oficial c no endereço eletrônico do
Município por, no mínimo, 10 (dez) dias úteis antes do início das inscrições.
Art. 16. O edital de concurso público deverá conter:
1. a relação de cargos públicos a serem providos com sua respectiva
remuneração;
II. o número de vagas existentes disponíveis para o concurso, bem como o
total correspondente à reserva destinada a pessoas portadoras de
necessidades especiais;
III. as atribuições e tarefas essenciais dos cargos;
IV. para o caso de portadores de necessidades especiais:
a) a previsão de adaptação das provas, do curso de formação, se
houver, conforme a necessidade especial do candidato;
b) a exigência de declaração, feita pelo candidato portador de
necessidades especiais no ato da inscrição, de sua deficiência
e de concordância em se submeter, quando convocado, à
perícia médica a ser realizada por profissional de saúde da
Prefeitura, a ser definida em regulamento e que terá decisão
tcrminativa sobre a qualificação do candidato como
deficiente ou não. e o grau de deficiência capacitantc para o
exercício do cargo.
V. a descrição:
a) dos requisitos gerais para a inscrição:
b) dos documentos que os candidatos deverão apresentar no ato
da inscrição;
c) dos critérios de desempate;
d) do conteúdo das disciplinas que serão objetos das provas;
e) da naiure/a e forma das provas, do valor relativo e o critério
para delerminaçà&das médias das mesmas;
í) das notas mínimaç\xigidafl para a aprovação.
VI. as fases do Concurso públic<
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VII. o cronograma com previsão do horário e local de aplicação das provas,
e se for o caso, da apresentação dos títulos, a ser confirmado em ato
posterior;
VIII. o prazo para a apresentação de recurso que desafie às suas notas, aos
títulos, e os pareceres e laudos de saúde;
IX. valor e forma de pagamento de taxa de inscrição e os casos de isenções;
X. a validade do concurso;
XI. o regime previdenciário e o regime jurídico funcional;
XII. o prazo para apresentação dos documentos quando da convocação para
posse.
Parágrafo único. Poderá o edital de concurso fixar a região do Município
onde o servidor deverá ser lotado.
Art. 17. Os editais de concurso públieo fixarão o percentual mínimo de 10% (dez
por cento) de reserva de vagas para as pessoas portadoras de necessidades especiais, bem
como definirão os critérios de sua admissão, observando a compatibilidade da deficiência com
as funções essenciais do cargo.
§1°. Caso a aplicação do percentual de que trata o caput deste artigo resultar em
número fracionado. adotar-se á o seguinte procedimento:
1. Se número for inferior a cinco décimos, será reservado uma vaga
destinada às pessoas portadoras de necessidades especiais seja igual ao
número inteiro inferior;
II. Se u fração do número for inferior a cinco décimos, este será
arredondado, de modo que o numero de vagas destinadas às pessoas
portadoras de necessidades especiais seja igual ao número inteiro
inferior;
III. Se a fração do número for igual ou superior a cinco décimos, este será
arredondado, de modo que o numero de vagas destinadas às pessoas
portadoras de necessidades especiais seja igual ao número inteiro
subsequente.
§2°. Não se aplica o disposto no caput deste artigo nos casos de provimento de
cargo que exija aptidão plena do candidato, prevista no edital de concurso público.
Art. 18. O processo de admissão não exime o concursado das demais exigências
previstas no edital do concurso prestado, bem como as deste Listatuto, inclusive quanto ao
período probatório.
Art. 19. O Poder Público está obrigado a fornecer as condições de acessibilidade
no local de trabalho e para o desenvolvimento das atividades que o servidor portador de
necessidades especiais deverá executar, conforme o previsto no edital de concurso que o
aprovou.
Art. 20. A reserva de vagas nos cangíss, a irem preenchidos por portadores de
necessidades especiais, dar-se-á cm relação aSt^íLeaital de chamada de eada^yyyo
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público, observando-se a ordem de classificação das pessoas portadoras de necessidades
especiais.
Art. 21. Escolhido o cargo pelo candidato, conforme reserva de que dispõe o artigo
anterior, a chamada do concurso público seguirá seu curso regular.
Art. 22. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele
aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, com base na reserva para
portadores de necessidades especiais será convocado, com prioridade, sobre novos
concursados para assumir cargo na carreira.
Art. 23. A Administração Municipal, pelos órgãos da administração direta,
autárquica e fundacional competentes, entrarão em contato pelos endereços informados no ato
de inscrição, podendo ser correspondência em meio físico ou eletrônico, convocando-os para
preenchimento de vagas nos seus respectivos quadros, nos prazos estabelecidos nos editais
dos concursos.
§1°. O envio de correspondência tem caráler meramente supletivo e o seu não
recebimento pelo candidato, por qualquer motivo, não importará a este qualquer direito, não
isentando de sua obrigação de acompanhar as publicações oficiais.
§2°. Ficam os órgãos incumbidos da realização do concurso público,
autorizados a embutir na cobrança da taxa de inscrição a verba destinada ao envio das
mensagens.
§3°. Toda convocação será publicada nos meios oficiais de divulgação e demais
veículos disponíveis no tempo da convocação.
§4°. Será assegurada, para fins de acompanhamento, a participação do sindicato
representante dos profissionais da educação pública municipal, circunscrevendo desde a
organização do concurso, até a nomeação dos aprovados.
§5". A participação prevista no § 4° tem por escopo assegurar a lisura do
processo, porém, isso não implica, em hipótese alguma, acesso prévio às provas e resultados
por parte dos membros do sindicato.

Scção I I I
Da Nomeação
Art. 24. Nomeação é a forma de investidura inicial em cargo público efetivo.
Ari. 25. A nomeação para cargo da carreira dos profissionais da educação depende
de prévia habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos, obedecida a ordem
de classificação e o prazo de sua validade.
Art. 26. A nomeação é o alo pelo qifelVi autoridade municipal admile o cidadão
para o exercício de cargo público, e será feita: \U\I
4ÁA

w;\.

Rua Curitiba, n° 1080 - Bairro Centro - Brasnorte - Mato GÍòsfeo - Òep 78.350.000
Telefone: (66) 3592 - 3200
Site www.brasridiie.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Brasnorte
1. Hm comissão, quando se tratar de cargo que em virtude de Lei. seja
identificado como de livre provimento;
II. Em caráter efetivo, nos demais casos, desde que precedido do concurso
público.
Parágrafo único. Os profissionais da educação ocupante de cargo cm
comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado, interinamente, em outro cargo de
confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá
optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.
Ari. 27. A convocação na forma desta Lei obedecerá à ordem de classificação dos
candidatos aprovados em concurso público.
Parágrafo único. Quando os convocados manifestarem o seu interesse e
preencherem os requisitos definidos no edital do certame, inclusive a aptidão verificada no
exame ad missiona l de saúde serão empossados.

SeçãolV
Da Posse
Art. 28. Posse é o ato da investidura em cargo público, mediante a aceitação
expressa das atribuições de serviços e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade
competente e pelo empossado.
§1". Não haverá posse nos casos de readaptação e reintegração.
§2°. No ato da posse, o servidor será designado para o desempenho de suas
atividades dentro do cargo para o qual foi aprovado.
Art. 29. A posse em cargo público dependera de comprovada aptidão física e
mental para o exercício do cargo, mediante inspeção médica.
Art. 30. A posse deverá se verificar em até 30 (trinta) dias. contados da publicação
oficial do ato de convocação conforme dispor Edital do concurso.
§1°. O prazo inicial da posse para o servidor em férias ou licenciado, exceto no
caso de licença para tratar de interesse particular, será contado da data do retorno ao serviço;
§2".Não se realizando a posse no prazo previsto neste Estatuto implicará no
reconhecimento da desistência e renuncia quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi
aprovado, reservando-se a administração o direito de convocar o próximo candidato;
§3". Mediante requerimento do ingressado, o prazo da posse poderá ser
prorrogado por mais 30 (trinta) dias;
§4°.No caso do interessado não tonl^Aposse i\os prazos estipulados nos íj Io e
§ 3o deste artigo, tornar-se-á sem efeito o ato de no
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§5°. A posse somente ocorrerá nos casos de provimento de cargo por
nomeação;
§6°. No ato da posse, o profissional da educação deverá apresentar os
documentos exigidos pela legislação vigente e expressos nos Lidital do Concurso.
Art. 31. A posse verificar-se-á mediante a assinatura, pela autoridade competente e
pelo servidor, do termo pelo qual este se compromete a observar fielmente os deveres e
atribuições do cargo e da especialidade, bem como às exigências deste Estatuto e do edital do
concurso público.
Art. 32. Na ocasião da posse, o profissional da educação declarará se exerce ou não
outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas
públicas e sociedades de economia mista.
§1°. No ato da posse, será exigida a declaração de bens e direitos do servidor, e
a atualização desta, nos termos da legislação específica.
§2°. No ato da posse o profissional da educação deverá apresentar certidão de
tempo de contribuição previdenciária ou declarar sua inexistência.

Art. 33. São competentes para dar posse:
I. O Prefeito, no caso da administração municipal direta e indireta de
quadro de pessoal comum;
Parágrafo único. A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de
responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais para a investidura no cargo.
Seção V
Do Exercício
Art. 34. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidades
inerentes ao cargo, especialidade ou emprego público, caracteri/.ando-se pela frequência e
pela prestação dos serviços para os quais o ser\r for designado.
§1°. O início, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no
assentamento individual do servidor.
§2°. A chefia imediata c autoridade competente para declarar, para os diversos
efeitos, o exercício ao servidor lotado em sua unidade de trabalho.
§3". O exercício do cargo terá início no pra/.o de ale 5 (cinco) dias úteis
contados da data da:
I. posse;
II. publicação oficial do ato. nos casos previstos no art. 10 deste Estatuto.
§4°. O prazo previsto neste artigo /soderá ser prorrogado por solicitação do
interessado e ajuízo da autoridade competente pamV ato dfe provimento, até o máximo de 05
(cinco) dias.
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Art. 35. O servidor nomeado deverá entrar em exercício na unidade de trabalho em
que for lotado.
Parágrafo único. Nenhum servidor poderá entrar em exercício na unidade de
trabalho diferente daquela em que estiver lotado, salvo nos casos previstos neste Estatuto, ou
mediante prévia autorização do Prefeito.
Art. 36. O profissional da educação que não entrar em exercício dentro do prazo
estabelecido neste Estatuto será sumariamente exonerado do cargo público.

Secao VI
Da Estabilidade
Art. 37. O Profissional da Educação habilitado em concurso público e empossado
em cargo da carreira adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 36 (trinta seis)
meses de efetivo exercício, condicionada a aprovação no Estágio Probatório.
§1°. Se contrário a avaliação de desempenho, dar-se-á vista ao Profissional da
Educação, pelo prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa.
§2°. Julgado o parecer e a defesa, o órgão competente, este. se considerar
aconselhável a exoneração do Profissional da Educação encaminhará ao prefeito o respectivo
relatório.

Art. 38. Art. 28. O Profissional da Educação estável só perderá o cargo em virtude
de sentença judicial transitada e julgada e de processo administrativo disciplinar ou mediante
processo de avaliação periódica de desempenho, assegurados em todos os casos o
contraditórios e ampla defesa.
Art. 39. O profissional da educação nomeado para cargo de provimento efetivo, em
virtude de concurso público, adquire estabilidade após 36 (trinta e seis) meses de efetivo
exercício, desde que aprovado na avaliação probatória prevista nesta I.ei.
§1", O prazo de avaliação para aquisição de estabilidade deverá ocorrer dentro
de um prazo de 3 anos contados a partir da posse.
§2". Estabilidade é a garantia constitucional do profissional da educação
permanecer no serviço público, na fornia da lei. desde que não contrarie os mandamentos
legais vigentes.
§3". Efetividadc é a qualificação e tiiulari/acão em cargo de provimento efetivo
Art. 40. O profissional da educação estável perde cá o cargo:
I. em virtude de sentença judie t transitada em julgado, quando assim for
determinado;
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II. mediante procedimento administrativo disciplinar, em que se lhe tenha
assegurado a ampla defesa nos termos desta lei e. que conclua pela pena
de demissão;
III. mediante procedimento do avaliação pcriódicíi de desempenho
insatisfatório, nas condições da lei que tratar das carreiras dos servidores
públicos municipais, assegurando ampla defesa;
IV. programas de demissão voluntária para adequação dos limites de
despesa com pessoal impostos pela lei de responsabilidade fiscal.
§4", Se contrário a avaliação de desempenho, dar-se-á vista ao Profissional da
Educação, pelo prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa.
§5°. Julgado o parecer e a defesa, o órgão competente, este, se considerar
aconselhável a exoneração do Profissional da Educação encaminhará ao prefeito o respectivo
relatório conforme regulamentação.

Scção VII
Da Avaliação Probiitória
Art. 41. Como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor
nomeado para cargo de provimento efctivo ficará sujeito ao Programa de Avaliação
Probatória pelo período de trinta e seis meses, de detivo exercício.
Parágrafo único. O Programa de Avaliação Probatória é o instrumento legal
pelo qual será avaliado o desempenho do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
em cumprimento de estágio probatório nas dimensões individual, funcional e institucional.
Art. 42. O profissional da educação nomeado deverá cumprir o estágio probatório
na Secretaria de Educação e no cargo que foi empossado.
Art. 43. A avaliação especial de desempenho será periódica em intervalos não
superiores a seis meses e com plena ciência do profissional que, inclusive, caso não concorde
com a mesma, poderá apresentar recurso administrativo à Comissão de Avaliação, que terá
grau de instância máxima.
Art. 44. São objetivos do Programa de Avaliação Probatória, sem prejuízo de
outros que a lei vier a determinar:
I. Avaliar o desempenho do servidor em estágio probatório;
II. Fornecer elementos para avaliação de programa institucional de
desenvolvimento humano e de ambiente de trabalho, de capacitação e
aperfeiçoamento;
I I I . Propiciar o autodesenvolvimetoto do servidor estagiário e assunção do
pape! social que desempenha, clpnio servidor público;
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Art. 45. A avaliação probatória que será realizada através de instrumento de
avaliação, a ser elaborado pela Secretaria responsável pela Gestão de Pessoal, terá como
objetivos específicos:
I. Dimensão individual: avaliar as características que aparecem nas
atitudes e comportamento do servidor;
11. Dimensão funcional: avaliar as características que geram impacto nos
processos e formas de trabalho;
III. Dimensão institucional: avaliar as características que agregam valor e
c o n t r i b u e m para o de>.cmol \ i i n e n l u da h i M i t u i ç ã o .
Parágrafo Único - Os critérios complementares para a avaliação em estágio
probatório serão definidos via instrução normativa elaborada pelo Departamento de Recursos
Humanos que deverá levar em consideração:
I. Assiduidade;
II. Pontualidade;
III. Disciplina;
IV. Criatividade;
V. Relacionamento interpessoal;
VI. Capacidade de iniciativa;
VII. Produtividade;
V I I I . Responsabilidade;
IX. Liderança;
X. Participação nas atividades promovidas pela instituição;
XI. Zelo:
XII. Respeito e compromisso com a instituição;

Art. 46. O Programa de Avaliação Probatória, gerido pela Secretaria Municipal
responsável pela gestão de pessoal, se caracterizará como processo pedagógico, participativo,
integrador c condicional para a aquisição da estabilidade funcional.

Parágrafo único. As açòes do programa previsto neste artigo deverão ser
articuladas com o programa institucional de desenvolvimento humano e de ambiente de
trabalho, de capacitação, de aperfeiçoamento e motivacional.
Art. 47. A Avaliação Probatória observará os seguintes procedimentos:
I. O boletim de avaliação será preenchido pelo servidor, pela chefia
imediata e por 3 (três) usuários internos do serviço do servidor;
II. Os boletins de avaliação serào tabulados c se constituirá na Avaliação
Probatória;
I I I . A Avaliação Probatória será submetida ao julgamento da Comissão
Permanente de Avaliação Proba
dadalciência das conclusões de sua
IV. Ao servidor avaliado deve
julgamento da Comissão Permanente
avaliação probatória bem comi
de Avaliação por sua chefia;
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V. O profissional da educação poderá interpor recurso junlo a Comissão
Permanente de Avaliação Probatória no prazo de 15 (quinze) dias úteis
após a ciência de sua avaliação.
Parágrafo único. As competências, os mecanismos, as rotinas, a
periodicidade, os prazos e os índices de aproveitamento da avaliação probatória deverão ser
regulamentados por ato do Poder Executivo.
Art. 48. Não será permitido ao servidor em estágio probatório:
1. A alteração de lotação a pedido:
II. A licença para estudo ou missão de qualquer nature/a:
III. A cessão do servidor, exceto o disposto no artigo 56.
Parágrafo único. Durante o estágio probatório liça vedado a transferência para
local distinto da região para onde o servidor foi empossado quando esta estiver especificada
no Edital do concurso público.
Art. 49. Será suspenso o cômputo do estágio probatório:
I. Quando í orem aplicadas suspensões disciplinares, prevista nesta Lei;
II. Quando no gozo de:
a) licença maternidade;
b) licença para tratamento de saúde:
c) licença para acompanhar familiar doente;
d) licença para serviço militar obrigatório;
e) afastamento automático por prisão.
O para a atividade política;
g) para exercício de mandato eletivo;
h) afastamento automático por prisão;
i) Exercer cargo em comissão desempenhando função diversa
do cargo de origem;
j) For cedido a outro órgão ou entidade na forma de convénio
ou termo de cooperação;
I I I . Quando desempenha função diversa do cargo de origem, com exceção
de cargos de chefia e assessoramento se estes forem na lotação de
origem.
Art. 50. A Comissão Permanente de Avaliação Probatória, será com mandato de
três (03) anos e será composta por seis membros, sendo 3 (três) membros indicados pelo
Executivo e 3 (três) membros indicados pelo Sindicado dos Servidores Públicos do
Município.
l \1

Art. 51. São atribuições da Comissão Pcr|^anent4\de Avaliação Probatória, sem
prejuízo das que forem regulamentadas por decreto:
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I. Propor a Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal as
normas regulamentares e a proposição de boletim de avaliação com o
sistema de tabulação da avaliação probatória;
II. Organizar e realizar encontros dos responsáveis pela avaliação
probatória para uniformizar parâmetros e procedimentos de acordo com a
atribuição funcional, bem como para tirar dúvidas acerca do
procedimento da avaliação probatória;
III. Analisar e julgar o resultado das avaliações encaminhadas pelo
responsável pela avaliação probatória;
IV. Conceder ampla defesa ao servidor concernente ao processo de
avaliação probatória;
V. Determinar a manutenção, efetivaçào ou exoneração do servidor cujo
desempenho não atenda ao estabelecido nesta lei, decretos e normas
regulamentares;
VI. Julgar os recursos interpostos nos pra/os previstos;
VII. Encaminhar à Secretaria Municipal responsável pela Gestão de Pessoal,
para arquivamento, anotações e providências, os documentos referentes à
Avaliação de Desempenho no prontuário de cada servidor avaliado,
Parágrafo único. É vedado qualquer tipo de remuneração para os integrantes
da Comissão Permanente de Avaliação Probatória, em razão de participação nesta.
Art. 52. O profissional da educação que não obtiver conceito favorável à sua
confirmação no estágio probatório, recebendo nota de aproveitamento inferior à contida na
regulamentação específica, poderá apresentar defesa escrita no prazo de 15 (quinze) dias. a
contar da data da ciência do parecer.
§1°. O parecer e a defesa serão julgados pela Comissão Permanente de
Avaliação Probatória, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da apresentação da defesa
do servidor avaliado.
§2". Provado e apurado, a qualquer tempo, durante o período probatório, que
servidor não satisfez as exigências legais do Programa de Avaliação Probatória o mesmo
poderá ser justiflcadamente exonerado, considerando os dados e informações colhidas, através
de inquérito ou processo administrativo disciplinar.
Art. 53. A aprovação na avaliação do estágio probatório importará.na aquisição de
estabilidade do servidor e deverá ser publicada em meio oficial de comunicação.
Art. 54. Até três (03) meses antes de findo o período do estágio probatório, será
submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do
Profissional da Educação, realizada de acordo com o que dispuser a legislação ou
regulamento pertinente, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados
nos incisos do artigo anterior desta Lei.
Art. 55. Ao profissional da educação em ;stágio pnpbatório somente poderão ser
concedidas as seguintes licenças e afastamentos:
I. por motivo de doença em pessc

-fTiTn
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

para
para
para
para
para
para

o servido militar;
a atividade política;
exercício de mandato eletivo;
tratamento da própria saúde;
licença maternidade;
afastamento automático por prisão:

Art. 56. O profissional da educação em estágio probatório poderá exercer qualquer
função de confiança no órgão ou entidade de lotação e não poderá ser cedido a outro órgão ou
entidade, exceto se a cessão ocorrer por requisição ou derivar de acordo ou convénio com
outro ente público.
Parágrafo Único - O profissional da educação que durante o estágio
probatório ocupar cargo de confiança ou for cedido através de convénio, terá o estágio
probatório suspenso até o seu retorno às atividades do cargo na Secretaria de Educação.

Scção VIII
Da Readaptação
Art. 57. Readaptação é a investidura do Profissional da Educação em cargo ou
especialidade de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção de saúde, não acarretando,
em hipótese alguma, aumento ou redução de vencimentos do Profissional da Educação.
§1°. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado
por invalidez com base em laudo médico oficial na forma da Lei.
§2". Quando a limitação for permanente e abranger as atribuições essenciais do
cargo ou função, a readaptação será efetivada em cargo ou especialidade de atribuições afins,
respeitada a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência hierárquica e de
vencimentos.
§3°. Na hipótese de inexistência de cargo ou especialidade vagos, o servidor
será colocado em disponibilidade, conforme o disposto nesta Lei até o surgimento da vaga
quando será aproveitado na forma deste Estatuto.
§4". Em se tratando de limitação temporária e reversível, não se realizará a
readaptação e o servidor retornará ao exercício integral das atribuições de seu cargo e
especialidade, quando for considerado apto pela perícia médica oficial.
§5". Quando a limitação for permanente ou irreversível apenas para
determinadas atribuições, não integrantes do núcleo essencial, de seu cargo ou função, o
servidor poderá nele permanecer, exercendo somentô aquelas autorizadas pela perícia médica
o exercício do núcleo essencial
oficial, desde que aquelas que forem vedadas não
das atribuições que lhe foram cometidas.
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§6". A Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal promoverá a
readaptação do servidor que deverá reassumir seu cargo ou função no prazo máximo de l U
(dez) dias. sob pena de submeter-se às penalidades legais.

Secao IX
Da Reversão
Art. 58. Reversão é o ato pelo qual o aposentado retorna à atividade no serviço
público, após verificação de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria.
§r. A reversão de aposentadoria por invalidez ocorre de ofício quando junta
médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.
§2". A reversão de aposentadoria pode ocorrer ainda no interesse da
administração, desde que:
1. o aposentado tenha solicitado a reversão;
II. a aposentadoria tenha sido voluntária;
I I I . o aposentado lenha sido estável quando em atividade;
IV. a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 (cinco) anos anteriores à
solicitação:
V. haja cargo e especialidade vagos.
§3". A reversão de olicio ou a pedido tar-se-á no mesmo cargo e especialidade
ocupado por ocasião da apo-^nukloria nu. se transformado, no cai;.:o c especialidade
resultante da transformação.
§4". Extinto o cargo ou especialidade ou. ainda, declarada sua desnecessidade,
o servidor estável ficará em disponibilidade na forma do disposto nesta lei para este instituto.
§5°. Será tomada sem efeito a reversão de ofício e revogada a aposentadoria do
servidor que reverter e não tomar posse ou não entrar em exercício dentro do prazo legal.
Art. 59. O tempo em que o servidor estiver em exercício será computado para
concessão da nova aposentadoria.
Parágrafo único. A reversão dará direito para os fins de aposentadoria e
disponibilidade, à contagem do tempo em que o servidor esteve aposentado.
Art. 60. O Profissional da Educação que retornar á atividade por interesse da
administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do
cargo e especialidade que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal a
que tem direito como aposentado.
Art. 61. Não poderá reverter o aposentadrç que $ tiver completado 60 (sessenta)
anos de idade.
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Scção X
Da Reintegração
Art. 62. Reintegração é a reinvestidura do Profissional da Educação estável no
cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada
a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as
vantagens.
§1". Na hipótese do cargo ter sido extinto, o Profissional da Educação ocupará
outro cargo equivalente ao anterior de igual nível remuneratório, na oportunidade em que
poderá ficar como excedente, até a ocorrência de vaga.
§2". O cargo que se refere caput desse artigo somente poderá ser preenchido em
caráter precário ate o julgamento final.

Seção XI
Da Recondução
Art. 63. Recondução é o retorno do profissional da educação estável ao cargo ou
especialidade anteriormente ocupado e decorrerá de:
I. Imibilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou
especialidade;
11. reintegração do anterior ocupante;
III. reversão do anterior ocupante;
IV. readaptação do anterior ocupante.
Parágrafo único. l : ncontrando-se provido o cargo de origem, o Profissional
da Educação será aproveitado em outro cargo, ou ficará no quadro excedente até a ocorrência
de vaga.

Seçào XII
D» Disponibilidade
Art. 64. O profissional da educação estável poderá ser posto em disponibilidade
remunerada, quando o cargo ou especialidade por ele ocupado for extinto por Lei, bem como
nas demais hipóteses previstas neste Estatuto.
§1". A remuneração do profissiona Via educação durante a disponibilidade será
proporcional ao tempo de efetivo exercício utili/j.
euuinte fórmula matemática:
RP = (TSx 100}/TMC
onde,
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RP = Remuneração Proporcional
TS = Tempo de Serviço
TMC = Tempo Máximo de Contribuição
§2°. A remuneração da disponibilidade será revista sempre que, em virtude da
revisão geral de vencimentos, se modificar a remuneração dos profissionais da educação em
atividade.
Art. 65. O profissional da educação em disponibilidade poderá ser aposentado nas
formas previstas neste Estatuto e no Regime de Previdência ao qual estiver vinculado.
Parágrafo único. O período em que o profissional da educação esteve em
disponibilidade será contado unicamente para efeito de aposentadoria.

SeçãoXIII
Do Aproveitamento
Art. 66. Aproveitamento é o retorno do
disponibilidade ao exercício do cargo público.

profissional

da

educação

em

Art. 67, Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade o profissional da
educação estável ficará em disponibilidade.
Parágrafo Único: A Secretária Municipal de educação determinara o imediato
aproveitamento do profissional da educação em disponibilidade, em vaga que vier ocorrer na
localidade que trabalhava anteriormente ou em outra, atendendo ao interesse público.
Art. 68. O retorno à ati\e do profissional da educação em disponibilidade farse-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis
com o anteriormente ocupado.
Art. 69. Será tornado sem efeito o aproveitamento, e cessada a disponibilidade se o
profissional da educação não entrar em exercício no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados
da publicação do ato de aproveitamento, salvo por motivo de doença comprovada por Junta
Médica Oficial.
Art. 70. Havendo mais de um concorrente áimesma vaga, terá preferência o de
maior tempo de disponibilidade e, no caso de empata o deVnaior tempo de serviço público.
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Art. 71. A Secretaria responsável pela gestão de pessoal determinará o imediato
aproveitamento do profissional da educação em disponibilidade em vaga que vier a ocorreinos órgãos da Administração Pública Municipal.
§1°. Em nenhum caso poderá efetivar-se o aproveitamento sem que, mediante
inspeção de saúde, fique provada a capacidade para o exercício do cargo e especialidade.
§2". Em caso de incapacidade para o exercício do cargo e especialidade abre-se
o processo de saúde, na forma desta Lei.
§3°. No aproveitamento terá preferência o servidor que estiver a mais tempo
em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público
municipal.
ScçàoXIV
Da Vacância

Art. 72, A vacância do cargo público decorrerá de:
1. exoneração;
II. demissão;
III. readaptação;
IV. remoção;
V. aposentadoria;
VI. falecimento, através de declaração do óbito;
Vil. posse em outro cargo inacumulável.
Art. 73. Dar-se-á a exoneração:
1. a pedido;
II. de oficio, quando:
a) tratar de cargo de provimento cm comissão ou função
gratificada;
b) não satisfeitas as condições de estágio probatório, mediante
apuração em inquérito ou procedimento administrativo;
c) tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no
prazo estabelecido;
d) tomar posse cm outro cargo inacumulável.
Parágrafo único. Quando em estágio probatório, o servidor somente poderá
ser exonerado do cargo após a decisão na avaliação probatória prevista nesta Lei ou, demitido
mediante procedimento administrativo disciplinar, quando este se impuser antes de concluído
o período de estágio probatório.
Art. 74. A demissão aplicar-se-á exclusivamente como penalidade nos casos e
condições previstas neste Estatuto, tanto aos cargos we\pro\\iento efetivo. quanto aos cargos
de provimento em comissão e às funções gratificadas*
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Capítulo 111
Da Remoção c da Redistribuição
Seção I
Da Remoção
Art. 75. Remoção constitui-se no deslocamento do Profissional da Educação de
uma unidade escolar para outra, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
Deve-se respeitar a existência de vagas para unidade solicitada.
§1°. A remoção dar-se-á:
I. de oficio, no interesse da Administração;
II. a pedido, do profissional da educação, a critério da administração;
III. por motivo de saúde:
IV. por transferência de um dos cônjuges, quando este for servidor público:
§2°. A remoção, por motivo de saúde, dependerá de inspeçào médica oficial,
comprovando as razões apresentadas pelo requerente:
§3". A remoção dar-se-á nos termos e regulamentos semelhantes ao disposto
para lotação dos profissionais de educação; exclusivamente uma vez ao ano, no período de
férias escolares, no final do ano letivo, exceto o disposto do § 2°.
§4". O removido terá o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos para entrar em
exercício na nova sede;
Art. 76. A remoção de um servidor de um ambiente organizacional para outro será
gerida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura em conjunto com a Secretaria
Municipal responsável pela gestão de pessoal.
§1". A remoção aplicar-se-á a todos os profissionais da educação abrangidos
por esta Lei, que não estejam em estágio probatório,
§2". A remoção do servidor deverá observar as especificidades do cargo, us
vagas disponíveis do novo local de trabalho e o tempo de etetivo exercício do profissional da
educação.
§3°. Sempre que houver menos vagas do que pretendentes para remoção, darse-á preferencia ao profissional da educação com mais tempo de etetivo serviço público no
município.

Seção 11
Da Redistribuição
Art. 77. Redistribuição é o deslocamento de carajá de provimento etetivo. no
interesse da administração, ocupado ou vago no âmbito do quaurto gerakde pessoal <k\.
para outro órgão ou entidade do mesmo Poder Público
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§1". A redistribuição ocorrerá de ofício para ajustamento de lotação e da força
de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou
criação de órgão ou entidade, justillcadameme.
§2°, A redistribuição de cargos e especialidades efetivos vagos dar-se-á
mediante ato do Prefeito Municipal.
§3°, Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o
cargo e especialidade ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o profissional da
educação estável que não Io r redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu
aproveitamento na forma deste Estatuto.
§4". O profissional da educação que não for redistribuído ou colocado em
disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade da Secretaria responsável pela
Gestão de Pessoal, e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, ate seu adequado
aproveitamento.
§5". A redistribuição de oficio terá validade somente no ano letivo corrente,
devendo ao final deste a Secretaria Municipal de Hducação e Cultura, promover as remoções e
distribuição de lotação conforme regulamento.

Capítulo IV
Da Substituição c do contrato temporário
Art. 78. Os servidores investidos em cargo em comissão, função gratificada ou
cargo efetivo cuja especialidade remeta a atividades de direção, coordenação ou chefia terão
substitutos indicados pela autoridade constituída ou seu superior hierárquico.
§1°. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do
cargo e especialidade que ocupa, o exercício das atividades de direção. coordenação ou chefia
e os de Secretário Municipal, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do
titular e, quando for o caso. na vacância do mesmo.
§2". O substituto poderá optar pela remuneração, estabelecida em Lei
específica, pelo exercício do cargo e especialidade, função de direção ou chefia, nos casos dos
afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 30 (trinta) dias consecutivos,
paga na proporção dos dias da efetiva substituição que excederem o referido período, desde
que não esteja acumulando o mesmo nível hierárquico.
Art. 79. Os contratos temporários para substituição de profissionais da educação
deverão ser precedidos de processo seletivo simplificado, observando a qualificação exigida
para o cargo, exceto quando não houver profissional habilitado.
Art. 80. As vagas para os profissionais com vinculo temporário deverão ser
autorizadas em lei própria que definira o praxo do contrato e a validade do quantitativo de
vagas.
Art. 81. Os profissionais com vinculo tempori*io\o jus ao plano de
carreiras e terão seu vencimento com base na classe e nível irweial deV\ada cargo.
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