
Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Brasnorte
Adm. Lair Martins Rodrigues

LEI COMPLEMENTAR N.° Ô0Í/93 DE 12 DE MARCO DE i?93

Dispõe sobre o Estatuto do

Magistério Publico Municipal? e da

outras providencias.

0 Prefeito Municipal de Brasnorte?

Estado de Mato Grosso? no uso de

suas atribuições legais? faço saber

que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei

Corop1ementar ..

TITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPITULO I

DOS OBJETIUOS DO ESTATUTO

ARTIGO Va - 0 presente Estatuto dispõe sobre o
pessoal do Magistério Publico Municipal de Brasnorte? de acordo com
a Lei Federai Na 569S de ii de agosto de t.97t9 com os seguintes
objetivos:

I - Incentivar a capacitação do pessoal do

quadro do Magisterioü

II •- Remuneração condigna para assegurar

efetivação dos ideais e dos fins da educação?

III - Assegurar a valorização do professor de
acordo com o tempo de serviço? cursos realizados e produtividade
independente de atividade? área de estudo ou grau de ensino que
atua»

Iv* - Dispor no ambiente de trabalho?material
didático suficiente e adequado para o eficaz exercicio de funeao5

'v' - Igualdade de tratamento para efeitos
didáticos e técnicos entre efetivos e interinos.

TITULO II

DA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
MUNICIPAL
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II

CAPITULO I

DO QUADRO DO MAGISTÉRIO

ARTIGO S° - Para efeito de Estatuto denomina-se
pessoal do Magistério o conjunto de servidores que ministra?
administra? inspeciona? assessora? dirige, supervisiona ou orienta
a educação? e que* por sua condição funcional esteja subordinado as
normas pedagógicas e aos regulamentos desta Lei Complementar.

Parágrafo I - Por atividades do Magistério
entende-se aquelas atividades inerentes a educação? docentes e nao
docentes.

Parágrafo II - Por professor entende-se o

ocupante de cargo de docência o regente de classe? habilitado.

Parágrafo III - Por administrador? o Diretor da

escola.

Parágrafo IV - Por especialista? entende-se o

membro do Magistério que possui qualificação especifica em Curso

buperior Administrador ? supervisor? Inspetor ? Orientador

Educacional e outro-

CAPITULO II

DA COMPOSIÇÃO E REQUISITOS

ARTIGO 3o - As categorias funcionais integrantes
do Magistério Municipal? estruturados no Quadro Permanente... ficam
assim constituidas:

I - Professor?

II - Especialista de Educação.

Parágrafo I - Integram a Categoria Funcional de
Professor os cargos de provimento efetivo? a que sao inerentes as
atividades docentes do ensino de i° Grau? conforme anexo único,
Parte integran te dest a Le i Comp1emen tar.

Parágrafo II ••- Integram a Categoria Funcional de
Especialista de Educação? os cargos de:

I - Administrador Escolar?

II - Supervisor Escolar.

ARTIGO 4° - Os cargos do Magistério serão
providos inicialmente segundo o regime juridico desta Lei
Comp1 ementar:
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III

I - Por nomeação?

II - Por contrato (tempo determinado).

Parágrafo I •- A nomeação se dará mediante
concurso Publico de provas? ou de provas e titulos? regulamentado
por Lei Municipal.

Parágrafo II •- 0 provimento por contrato
obedecera as normas especificas do Regime Único do Funcionário
Publico Municipal?

ARTIGO 5o - A nomeação dos nao habilitados?

aprovados em concurso Publico de provas ou de provas e titulos será

levada a efeito normalmente? respeitando-se as regras dos

respectivos Editais.

Parágrafo I •- Os nao habilitados nomeados nos

termos do caput deste artigo? terão o prazo de #2 (dois) anos? para

se habilitarem para o Magistério a partir da data da nomeação.

Parágrafo II - Caso nao consigam se habilitar
dentro do prazo previsto no parágrafo anterior? os mesmos serão
exonerados do Serviço Publico.

Parágrafo III - Fica também garantida a
estabilidade dos nao habilitados no Serviço Publico Municipal?
aqueles nomeados através de concurso Publico.

Parágrafo IV - Consideram-se nao habilitados
aqueles que exercem funcao ou ocupam cargo de docente no quadro do
Magistério Municipal.

ARTIGO 6° - 0 Poder Executivo Municipal poderá
contratar pessoal habilitado como regente, nao integrando o quadro
do Magistério Municipal? conforme anexo único? parte integrante
desta Lei Complementar.

Parágrafo I ~ A contratação de que trata este
artigo será efetuada sempre que nao houver pessoal nomeado
disponível.

Parágrafo II - 0 prazo de vigência do contrato
de que trata este artigo será de GÓ <seis) meses podendo ser
prorrogado por igual periodo.

ARTIGO 7o ~ 0 quadro do Magistério terá
composição numérica fixada por Lei? de iniciativa do Poder
Executivo? baseada em proposta da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desportos.

Parágrafo Único - 0 numero de vagas para acesso
será estabelecida de acordo com a demanda escolar. _

PREFEITURA MUNICIPAL DE ^^^_
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TITULO III

CAPITULO I

DO INGRESSO NO QUADRO DO MAGISTÉRIO

IV

ARTIGO 8° - Os cargos do Magistério Publico

Municipal serão acessiveis a todos que preencham os requisitos
gerais e especificos estabelecidos neste Estatuto.

SECAO I

DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL

ARTIGO 9° - Para ingresso na categoria do
Magistério exigir~se--a Concurso de Provas ou de Provas e Titulos.

Parágrafo Único - 0 julgamento dos titulos será
efetuado de acordo com os critérios estabelecidos pelo Edital de

Abertura do Concurso.

ARTIGO 10° - Alem de outras informações julgadas

necessárias? no Edital constara obrigatoriamente:

I - Categoria? numero e lotação dos cargos a

serem preenchidos? por estabelecimento de ensino?

II - Vencimento e jornada de trabalho"

III - Documentos exigidos para inscrição do

concurso?

P r ovas ?

dos candidatos?

IV - Programas de Provas?

V - Data? local e horário da realização das

VI - Critérios de aprovação e de classificação

VII ~ Prazo de validade do concurso.

ARTIGO íi° - 0 resultado do concurso será
homologado no máximo em noventa dias? a contar da data da
realização das provas? e será publicado em orgao de imprensa local
de circulação regular e rio Diário Oficial do Estado.

ARTIGO i£° ~ 0 prazo de validade dos concursos
Públicos a contar da data da homologação será de &S (dois) anos
prorrogável por igual per iodo.
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SECAO II

DA NOMEAÇÃO

V

ARTIGO i3° - A nomeação para cargos de classe
inicial de professor? depende da habilitação legal e de aprovação e
classificação em Concurso Publico de provas e de provas e titulos,.

ARTIGO Í4° - A nomeação obedecera a ordem de

classificação em concurso..

Parágrafo I - Dentre os candidatos aprovados? os
classificados ate o limite de vagas? tem assegurado o direito a
nomeação.

Parágrafo II - Nao ocorrendo a posse do titular

de direito? a nomeação será automaticamente deferida aos demais
candidatos? obedecida a ordem de classificação

ARTIGO 15° - A nomeação será feita em carater

efetivo? sujeitando-se o professor ao estagio probatório.

SECAO III

DA POSSE

ARTIGO ió° -

funcao do Magistério.

ARTIGO i7° -

autoridade superior ao empossado.

Posse e a investidura em cargo ou

E competente para dar posse a

Parágrafo Único - Ao professor? reserva-se o
direito de tomar posse na escola escolhida no ato da inscrição? ou
em outra escola, levando-se em conta a sua classificação no
Concurso Publico.

ARTIGO i8° - No ato da posse? o nomeado prestara
compromisso formal de bem desempenhar os seus deveres funcionais?
assinando com autoridade que lhe der posse? ou através de
procurador? o respectivo termo devidamente documentado»

ARTIGO i?° - A autoridade que der posse,
verificara? sob pg\i--b de responsabilidade se foram satisfeitas as
condições legais para investidura.

Parágrafo I - A posse devera efetuar-se no prazo
de 3<b (trinta) dias? a contar da publicação do ato de provimento?
através de imprensa local de circulação regular ou no Diário
Oficial do Estado de Mato Grosso.
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VI

Parágrafo II - A requerimento do interessado o
prazo da posse poderá ser prorrogado por ate 6<ò (sessenta) dias,
dependendo das justificativas apresentadas,.

SECAO IV

DO ESTAGIO PROBATÓRIO

ARTIGO 20° - 0 professor em exercicio durante o

estagio probatório devera satisfazer os seguintes requisitos:

I - Assiduidade?

II -- Pontualidade?

III - Bom desempenho funcional?

IV - Disciplina? e

V - Idoneidade moral .

ARTIGO Sí«* - Será estabilizado após 02 (dois)

anos de efetivo exercicio o professor que satisfazer os requisitos

do estagio probatório.

Parágrafo Único - Durante o estagio probatório
de que trata este artigo o nomeado para o cargo do Magistério
Municipal? será submetido as regras contidas no Parágrafo I? do
artigo £5° da Lei N° 0Í9/90 de 20 de agosto de i990.

CAPITULO II

DO REGULAMENTO DE TRABALHO

ARTIGO 22° - 0 regime de trabalho da categoria
funcional do professor na carreira do Magistério será de:;

I - 20 (vinte) horas semanais de trabalho
correspondente a <òí (um) cargo de professor? e

II - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho?
correspondente a 02 (dois) cargos de professor

TITULO IV

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADE E DOS DIREITOS E
VANTAGENS
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CAPITULO I

DOS DEVERES E RESPONSASILBABES

VII

ARTIGO 23° - Aos integrantes do grupo do
Magistério no desempenho de suas atividades alem dos deveres comuns

aos Funcionários Públicos? cumpre"

X - Desenvolver e preservar no educando o

sentimento de nacional idadeü

II - Incentivar a formação de atitudes e hábitos

que conduzam ao desenvolvimento pleno das potencialidades como

auto-realizacaos

III - Colaborar e participar de atividades,

programadas na comunidade escolar* visando ao trinomio: família*
escola , comunidade;

Hj - preservar as -finalidades da educação

nacional inspiradas nos principio» da liberdade e nos ideais de
solidariedade humana?

v* - Esforçar-se em prol da formação integral do
aluno, utilizando processos condizentes com o conceito atualizado
de educação e aprendizagem"

MI •-• Participar das atividades educacionais,
sociais., escolares e extra-escolares, em beneficio dos alunos e da
coletividade a que serve a escola.

TITULO V

DA MOVIMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

CAPITULO I

DA MOVIMENTAÇÃO

ARTIGO 24° - 0 servidor do Magistério poderá ser
removido de uma a outra escola Municipal, se for nomeado ou
efet ivo:

a) a pedido, quando convier ao servidor"-

b) ex-oficio, por ato do Prefeito e conveniência
do ensino.
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CAPITULO II

DO APERFEIÇOAMENTO PESSOAL

MUI

ARTIGO £5° -• 0 ocupante do cargo de Magistério
Municip a1 devera partic ipar de estagios., cwrsos e treinaraentos
promovidos pela Administração Municipal ou. por programas que atuam
no Município.

Parágrafo Único - A freqüência a esses cursos
devera ser considerada como estratégia de crescimento profissional
do professor e do regente auxiliar e requisito necessário e
indispensável a apuração do mérito para promoção.

ARTIGO 26° - E dever inerente do ocupante do

cargo do Magistério diligenciar seu constante aperfeiçoamento

Profissiona 1 e cu11 urai.

TITULO VI

DOS DIREITOS E VANTAGENS

CAPITULO I

DAS FERIAS

ARTIGO 27° - 0 professor e o especialista da
educação em efetivo exercicio do cargo em unidade escolar;, gozarão
de 68 (sessenta) dias de ferias anuais, de acordo com o calendário
escolar ,.

Parágrafo Único - C professor e o especialista
de educação que se encontram em exercicio, fora da unidade escolar;.
gozarão de 30 (trinta) dias de ferias anuais.

CAPITULO II

DAS LICENÇAS

ARTIGO 28° - Ao professor ou especialista de
educação será concedida licença:

I - Especial?

II - Licença gestante!
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IX

III - Licença para interesse particular? e

IV - Licença para tratamento de saúde-

SECAO I

LICENÇA ESPECIAL

ARTIGO 29° - Ao integrante do quadro do
Magistério e assegurado o direito a licença especial de #3 (três)
meses* com vencimentos integrais e demais vantagens de seu cargo,
após cada 03 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço.,

Parágrafo Único - Somente o tempo de serviço
prestado a este Município será contado para e-Feito de licença
especial«

ARTIGO 3@° - Nao terá direito a licença
especial, o professor que no per iodo de sua aquisição houver:

I - Sofrido pena de suspensão;

II •-• Faltado ao serviço injustamente por mais de

30 (trinta) dias

III - Gozado licença:

a) Por motivo de doença em pessoa de sua fami1ia
por mais de 120 (cento e vinte) dias;

b) Para tratar de interesse particular por mais
de 60 (sessenta) dias?

ARTIGO 3i° - 0 professor devera aguardar em
exercicio a concessão da licença especial.

ARTIGO 3£° ~ 0 pedido de licença especial será
instruído com certidão de" tempo de serviço, espedido pelo orgao
Mun ic ipa1 Comp et en te e :

SECAO II

LICENÇA GESTANTE
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ARTIGO 33° - A professora gestante será
concedida licença pelo per iodo de íSG (cento e vinte) dias,
mediante laudo medico.

Parágrafo I - A licença poderá ser concedida a
partir do oitavo mes de gestação.

Parágrafo II - A licença de que trata este
artigo será aceita quando comprovada judicialmente a adocao de
recem~nascido;i a partir da data da apresentação do respectivo
comprovante.

SECAO III

LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR

ARTIGO 34° - 0 professor poderá obter licença
para tratar de interesses particulares pelo prazo de #2 (dois)
anos, somente após 0£ (dois) anos de efetivo exercício no cargo.

Parágrafo I - 0 professor licenciado poderá a
qualquer tempo desistir da licença e reassumir o exercício do
cargo, comunicando a decisão com 30 (trinta) dias de antecedência.

Parágrafo II -• So poderá ser concedida nova
licença depois de decorridos &2 (dois) anos do termino da anterior.

Parágrafo III - A licença para tratamento de
interesse particular acarreta para o professor a perda dos
vencimentos e demais direitos e vantagens previstas neste Estatuto
no período de sua vigência»

SECAO IV

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

ARTIGO 35° - A licença para tratamento de saúde
será concedida a pedido do interessado ou de seu representante,
quando este nao puder faze-lo.

Parágrafo I - Num e noutro caso., e indispensável
exame medico..

Parágrafo II - 0 exame medico devera passar por
uma inspeção medica oficial do Município.

Parágrafo III - Findo o prazo de licença haverá
nova inspeção e o laudo concluirá pela prorrogação, volta ao
serviço ou pela aposentadoria.
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XI

ARTIGO 36° - 0 atestado ou laudo passado por
medico ou junta medica particular? so produzira efeitos depois de

homologados pelo serviço de pericia do Municipio.

ARTIGO 37° - 0 gozo de licença será comunicado
Pe 1o pro fessor a c I- efia imed nata? ind ican d o~se a sua d ur acao.

ARTIGO 38° - No decurso da licença o professor

abster-se-a de qualquer atividade remunerada sob pena de aplicação

das sanções legais cabíveis.

ARTIGO 39° - 0 pessoal do quadro do Magistério
que se omitir ou se recusar a inspeção medica do Municipio.i terá
sua licença cancelada.

ARTIGO 4#c> - 0 pessoal do quadro do Magistério,
licenciado para tratamento de saúde ou acidentado no exercício de
suas funçõess recebera integralmente os vencimentos e demais
vantagens inerentes ao cargo ou funeao.

CARITULO III

DAS VANTAGENS PECUNIARES

ARTIGO 4i° - Vencimento base e a retribuição
pecuniária ao professor ou especialista da educação pelo exercicio
ao cargo correspondente a ciasse e ao nivel de habilitação*
considerada a carga horária-

ARTIGO 42° - Ü vencimento base do professor e do
especialista de educação terá por base a Lei N°. 078/91 de ?1± de
novembro de í??i«

Parágrafo Único ~ 0 vencimento de especialista
de educação quando designado para exercer cargo em comissão-, nao
será inferior a de professor especialista com 40 (quarenta) horas.

CAPITULO IV

DAS OUTRAS VANTAGENS PECUNIARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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XII

ARTIGO 43° - Alem do vencimento do cargo e das
vantagens dos acréscimos, o professor e o especialista de educação,
poderão receber as seguintes vantagens:

I - Ajuda temporária?

II - Abono famiIiar $

III - Gratificao Natalina

IV - Ajuda de transporte.

SECAO I

DA AJUDA TEMPORÁRIA

ARTIGO 44° - Aquele professor, que alem de

cumprir sua carga horária come docente, preparar a merenda e fazer
a limpeza da escola sem prejuizo do cumprimento de carga horária
regular come docente;, fará jus a ajuda temporária-

Parágrafo I - A ajuda temporária e
correspondente a 2<MS (vinte por cento) da respectiva remunera.cao
básica mensal e nao será devida nos per iodos de ferias
regulamentares ou em qualquer outro per iodo nao correspondido no
calendário escolar da Rede liunicipal de Ensino.

Parágrafo II - 0 professor da Rede Municipal so
fará jus ao disposto no Parágrafo Anterior se desenvolver as
atividades de que trata o artigo 44° quando o numero de alunos for
super ior a í5 <quinze 3«

SECAO II

DO ABONO FAMILIAR

ARTIGO 45° - Será concedido abono familiar ao
professor ou especialista de educao ativo ou inativos

I - Por filho menor de 14 (quatorze) anos que

nao exerça atividade remunerada e nao tenha renda próprias

II - Por filho invalido ou mentalmente incapaz,

sem renda propri a

SECAO III

GRATIFICACAO NATALINA
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XIII

ARTIGO 46° - A gratificação de natal será paga
anualmente* a todo o professor e especialista de Educação
Municipal? independente da remuneração que fizer jus.

Parágrafo I - A gratificação de natal
correspondera a í/íB (um doze avós) por mes de efetivo exercício de
vencimento devido em dezembro do ano correspondente.

Parágrafo II - A gratificação de natal será
calculada somente sobre o vencimento base do funcionário.

ARTIGO 47° - Caso o funcionário deixar o Serviço
Publico Municipal, a gratificação de natal lhe será paga
proporcionalmente ao numero de meses em exercício do ano com base
no vencimento do mes em que ocorrer a exoneração..

secao rv

DA AJUDA DE TRANSPORTE

ARTIGO 43° - A ajuda de transporte e a
retribuição pecuniária pelo exercício de atividade em locais de

difícil acesso ou zonas rurais * considerando os seguintes aspectos:

a) Escola distante?

b) Falta de professor no local.

aposentado:

CAPITULO «v1

DA APOSENTADORIA

ARTIGO 4?° - 0 ocupante do Magistério será

I - Voluntariamente? ao comprovar 3& (trinta)
anos de Magistério e do sexo masculino.: e £5 (vinte e cinco) anos

de Magistério e do sexo feminino;

II - Compulsoriamente aos ó5 (sessenta e cinco)
anos de idade e do sexo masculino e aos 6<2- (sessenta) anos de idade
e do sexo feminino;

III - Por invalidez.

Rua \guatemi s/n* - Fone: 592-1133 - Fax: 592-1144
pfp 7R3R0-000 - Brasnorte - MT

BRASN

Adminisiraçao.
PREFEITURA MUNICIPAL DE Lair towTRo*igu«s

TRABALHANDO DE SOL A SOL



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Brasnorte
Adm. Lair Martins Rodrigues

XIV

Parágrafo Único - A aposentadoria por invalides
dar-se-a nos casos de perda de capacidade para o trabalho
comprovada mediante laudo medico oficial.

TITULO IV

DA DISPONIBILIDADE

fato de

ARTIGO 50° - Entenda-se por disponibilidade o

ficar o funcionário aguardando chamada para o serviço.

ARTIGO 5i° - A disponibilidade decorre da

extinção do cargo ocupado pelo servidor ou da nao existência de
vaga em outro cargo semelhante ou igual.

TITULO V

DO REGIME DISCIPLINAR

DAS SANÇÕES

ARTIGO 52° - Entenda-se por sanções as

penalidades impostas ao servidor que transgridem as normas
estabelecidas.

em:

Parágrafo I - Estas penalidades se constituem

a) Repreensão»

b) Suspensão?

c) Demissão.

Parágrafo II - A aplicação destas penalidades
será regulamentada pela Administração Municipal e seguindo as
normas const i tucionais.

TITULO VI

HA DIREÇÃO DA ESCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRASN

i
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CAPITULO I

DO DIRETOR

XV

ARTIGO 53° - A direção das Escolas Municipais
fica sob responsabilidade de um Diretor * ligado diretamente a
Secretaria Hunicipal de Educação? Cultura e Desportos e que se
incumbe de prestar assistência técnica a todas as Unidades
Escolares.

Parágrafo Único

diretamente pelo Prefeito hunicipal
cargo comissionado.

Ü Diretor será nomeado

fazenda jus a remuneração do

CAPITULO II

DO AUXILIAR DE DIREÇÃO

ARTIGO 54° - Será criado o cargo de auxiliar de

direção nas Escolas cujo numero de classes ior igual ou exceder a
<Ò6 (seis),.

Parágrafo Único - A criação do cargo de auxiliar
de direção* será de caráter opcional levando-se em consideração
localidade e condições de trabalho? cabendo a decisão a Secretaria

liun ic ipai de Educacao ? Cu 11 ura e Despor tos .

CAPITULO III

DA SUPERVISÃO

ARTIGO 515° ~ A Supervisão das Escolas Municipais
ficarão sob a responsabilidade de um Supervisor Escolar nomeado
pelo Prefeito Municipal.

ARTIGO 56=*

unidade do plano escolar e a eficácia de sua execução <•
proporcionando condições para participação efetiva de todo o corpo
docente* uni fie ando-o em torno dos objetives gerais dai Escola »

Cabe Supervisor garant ir a

TITULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
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XVI

ARTIGO -57^ -• Os atuais ocupantes dos cargos do
Magistério Municipal nao serão prejudicados por nenhum dispositivo
exarado nesta Lei Complementar»

ARTIGO 58° - As despesas decorrentes da

aplicação desta Lei Complementar? correrão a custa das verbas

destinadas a Educação no Orçamento Municipal e celebração de

Convênios-• se for o caso.

ARTÍÜO 59° - 0 ocupante de cargo do Magistério

Publico Municipal r< estará sujeito ao Estatuto dos Servidores do

Municipio.. Lei n° <3i?/90 de 20 de Agosto de 1990, para todos os

demais efeitos nao contidos nesta Lei Complementar.

vigor n a

contrario.

ARTIGO 60° - Esta Lei Complementar entrara em

lata de sua publicação? revogadas as disposições em

AOS DOZE

TRÊS.

DIAS DO

GABINETE DO PREFEITO HUNICIPAL DE BRASNORTE MT,

MES DE MARCO BE HUM MIL? NOVECENTOS E NOVENTA E
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