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ESTADO DO CEARA 

CAMARA MUNICIPAL DE OROS 

� � ----------------------------------------------------------------------------------- 
tEI N2 09/92 DE 22 DE JUNHO DE 1.992 

Cria O .Estatuto do ?4agisterio e da OU 
tras providencias. 

A CAMARA MUNICIPAL DE OROS, no USO de suas atribuigoes le 
ga.is, 

DECRETA: 

Art. lQ - Fica criado O Estatuto do Mag±sterio do Munic1pio I 

de Oros, com a seguinte apresentagao: 
TfTULO I 

DISFOSIQO'ES PRELIMINliRES 
CAPfTUT_,0 I 

FINALID.ADES E OBJETIVOS 

--\ 

, "'-rofissionaliza9ao e aperfeir;oamento estabelecemdo normas gerais e espe- 
--,__...--"\ 

c{ficas, com base no regime jur{dico unico para servidores publicos. 
I 29 - Por manifestagoes de valor para O exerc1cio do Magiste- 

sua Municipal de lQ e 2Q graus, dispondo quanta a 

Art. lQ - Fica institu1do, na forma da presente Lei, o Estatu- 
. to do Ma.gisterio Pu.blico do Munic1pio de Oros. 

§ 12 - Este Estatuto disciplina a estrutura organizacional do 
-v 

quadro do Magisterio 

rio entende-se: 
I - a profissionalizagao na area educacional, com dedicaqao ao 

Magisterio. 
II remuneragao salarial, estabelecida pelo grau de ti-t'u.lagam' 

, . , . - , - espec1f1ca.para o exerc1c10 da fungao e carga horar1a de trabalho contra- 
tual. 

III - Ascensao funcional com base na legislagao contida na Se9ao 
I do Cap1tulo III i,na. Educac;ao da Cultura e Desporte" (Artigo 205 a 2-14) 

da Constituigao Federal, garantindo no plano de cargos e Carreira. a pa.s- 
sagem do profissional do ensino, de um n!vef 
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de habilitagao para outro superior na mesma classe. 

CAPITULO II 

PRINCIPIOS BASICOS 

Art. 32_ Como principios basicos para orientar o Magisterio, enten 
dese: 

I A formacao, a competencla, o compromisso e o conjunto 
das virtudes pessoais e profissionais dos docentes e tecnicos, con� 
tituindose na possibilidade de efetiva meltioria do enslno publico. 

II A busca constante de formas de capacita�ao e aperfei 
coamento, que deve ser associada a remunerac;ao justa para·permitir' 
uma situagao de seguranc;a economics e respeito·publico, conforme os 
ideilis da educai;·ao. 

III O car at er coletivo da r esponsam Lt dade pe1a agao do 
cente, que envolve a dedicac§o ea preocupa9ao com o bem estar da 
coletividade (alunos e comunidade). 

IV o. oumprimento da funoao docente com o dever de propi 
ciar o pleno desenvolvlmento eta forma�ao do estudante preparando01 

para o trabalho e para o exercicio da cidadania. 

TfTULO II 

DA GESTAO ESCOLAR 

CAPfTULO I 

rINALIOAOES 

Art.4.2- Em conformidade com a eonstituii;;ao Federal e Es- 
tadual a escola publica efetivara suas acoes e.d.ucacionais, incenti 
vando a participacao da sociedacte civil, comunidade discente e do• 
cente, num clima democratica, sem p,reconeei.tos de r aca , sexo, cor, 
idade e qaaisquer outras. formas de discrimina�ao. 

§lg- o currfculo escolar contemplara as manifesta.c;oes 
das cul turas populares, a·s criat;5es cienti fleas, artisticas e teen_£ 
16gicas ea producao de eonhecimento fundamentada em temas atuais�' 
contextualizados na realidade s6cio'economica e. cultural. 

,. 
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Art. 52_ Os principios de gestao escolar sao fundamen 
tados em: 

I Melhoria da qualidade de ensino. 
II Valorizacao do profissional de Magisterio. 
III Transpar�ncia social na apresenta�ao dos resultados 

da producao do trabalho pedag6gico e no recebimento e aplicaoao dos 
recurses financeiros destinados a educa�ao na unidade escolar, ga' 
rantindo o acesso as informacoes. 

IV Participacao da comunidade docente e discente, pais, 
servidores e representantas de organizaqoes populares locais no pr..2, 
cesso de eleicao dos administradores da esc.ola. @ Composicao de 6rgaos colegiados envolvendo professo• 
res, funcion,rios, estudantes, pais e lideres comunit,rios para de 
libera��o sabre assuntos de interesse da comunidade escolar em ni1 

veis di ver sos s 
. Colegiado Central: compoese de Seeretario Municipal I 

de Educa�ao, teen.ice em assunt cs educacionais do OME, r epr e sent an .. � 
tes dos. Diretores de Unidades Escolares, representantes dos profes 
sores e representantes dos estutiantes . 

. Colegiado Regional: Secretario de Educacao, diretores' 
de escolas da reg!ao ou distrito, tecnico educacional do 6rgao Muni 
cipal, representante dos professores da re.giao ou distri to, rep re' 
sentante dos alunos e l!deres comunit�rios. 

Colegiado Escolar: e formado por representag�o ytecnico 
pedag6gica do 6rgao municipal, diretor da unidade escolar, profess..2, 
res, representantes de alunos, representantes de pais e lideres co 
munitarios. 

TITULO III 

OAS ATIVIOAOES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO GRUPO OCUPACIONAL 
DO MAGISTERIO 

CAPITULO I 

DAS ATIVIDAOES ESPECIFICAS 00 MAGISTERIO 

Art. 69 Os principios ideals e fins da educa�ao caracte 
rizam o Magist,rio como atividade continua e devotada. 
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Art. 72_ Sao atividades especificas do Magisterio, as de 
natureza docente e tecnicopedag6gicas exercidas nas unidades esco 
lares e no 6rgao de administraoao municipal de ensino. 

Paragrafo Unico nao sao consideradas as atividades de ' 
natureza administrativa que sac subsidiarias das a9oes pedag6gicas. 

CAPfTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTERIO 

Art. 8g A carreira do Magist,rio P�blico Municipal se ' 
constitui de cargos e provimento efetivo e se o:rganiza per classes' 
definidas segundo a natureza profissional e os niveisde titulat;ao' 
exigidos para cada campo de atuacao, garantida a promoqao sucessiva 
por graus de merecimento. 

Art. 9R Dist:ribuise a categoria nas designacoes aqui' 
consideradas: 

I CARGO  o conjunto das atribui�oes e responsabilidaEts 
do profissional do ensino, mantidas as caracteristicas, o numero 
certo e pagamento per parte da Prefeitura Municipal. 

I CLASSE compreende a divisao da carreira com numero ' 
definido de cargos igualmente denominados, segundo as respectivas a 
tribuii;oes. 

III NfVEL e o simbolo a que corresponde a habilitagao' 
exigida para cada cargo, nos diversos campos de atua9lo. 

§19- A habilitacao especifica ea relac;ao entre a forma 
9§0 e as atividades desenvolvidas pelo profissional. 

§zg_ Campo de atuac;ao e o espaco pro.fisslonal adquirido • 
atraves de concurso. 

CAPITULO III 

PERFIL E FUNCOES DO DOCENTE 

Art.102 A categoria de Magisterio que se des-igna por '' 
funcao docente corresponde ao pedagogo em ef-etivo exerci.clo em sala 

-"> de aula. 
/ §12- Compreende o profissioaal com for:ma9ao especifica,' 
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obtida em curso de n.ivel de 29 grau e/ou Superior, capaz de regen- 
cia. de classe em areas de conhecimento, de elaborat;ao ,de programas 
e planos de trabalho, controle e avaliac§o do rendimento escolar,' 
recuperac;ao de alunos com dificulades de aprendizagem, conduta de 
reuni6es, autoaperfei;oamento, pesquisa educaciooal, incluiodose 
ainda colaborai;ao e zelo para aprimoramento do processo educaciaael 
e, participacao ativa na vida comunitaria. 

CAPITULO IV 

PERFIL E FUNCOES DE NATUREZA T£CNICOPEOAG6GICA 

Art.118 Considerase para essa classe o profissional t 

com formac;ao especi f ica., que responda pela administra�ao, superv i- 
sao, ori_enta9ao, inspec;ao, assessoramento t ecnf co , pl_aneJamento, 2. 
companhamento, controle e avaliac;ao do ensino nos nibeis adminis' 
trativos central, regional e escolar. 

§12 S§o definidas para efeito desta Lei as seguintes ' 
func;oes: 

I Orientador Educacional 
II Supervisor Escolar 
III Tecnico em Educacao 
IV Tecnico em Planejamento Educacional 
V Inspetor Escolar 

CAPITULO V 

DOS NfVEIS 

Art. 12g Os niveis constituem a linha de elevaoao funti 
onal para cada classe e resultam do grau de habilitac;ao apresent� 
do: 

I Habilita;§o especifica de 2g grau; 
II HabilitaJao especifica de 2g grau, com estudos adici 

onais; 
III Habilitacio especifica de grau superior ao nivel ' 

de licenciatura cuxta; 
IV Habilitac§o especifica em grau superior ao nivel de 

licenciatura plena; 
V Habilitac;ao especifica em grau superior acrescida de 
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p6sgradua9ao, com duaaoao minima de 360 horasEspecializa�ao. 
VI Habilitaoao especifica em grau superior, obtida em 

curso de mestrado em Educa�ao. 

Art. 132_ A efetivagao da elevai;ao profissiaaal farse 
a mediante comprova�ao de habilitacao especifica para o campo de� 
tua�ao correspondente. 

Parag�afo Unico Os procedlmentps admlnistrativos para' 
.os fins do que de:ermina este artigo setao ob jet o de regulamentai;i>. 

SECAO I 

� 00 CAMPO OE ATUACAO 

Aet. 149- Sao considerados campo de atuac;ao dos profissi 
onais de ensino: 

I As especi.fica.coes de ensino 
- Ensino PreEscolar 
 Ensino Fundamental de 1• a 4& siries 
- Enslno,. fundamental de 511 a BB series 
 Ensino Medic 
 Educagao Especial 
II-.· Administracao do ensino no a.mbi to da unidade escolar 
III- Administrac;-as do enslimo no ambito da Seeretaria da 

Educa��o do Munic!pio. 

SEt;AO II 

DA FUNCAO DOCEWCIA 

Art. 159 Na func;§o doc�ncia, os profissionais �tuar§o ' 
quando: 

al Portadores de habilita�§o especifica para o Magist•, 
rio, a nivel de 22 grau, s6ries iniciais do 1Q grau, pr,�escolar e 
educacao espeelal. 

b) Por-tadores de habilitacao especifica para o -Magisterio 
- Licenciatura Curta, nas series terminals do 12 grau. 

o-fP) c) Portadores de habilitacao especifica, paza :O Magiste- 
r io, a ni vel de Licenciatura Plena, para atuatao no ensino m-edlo. 
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§12 O desempenho profissional nas classes do preesco 
lar e educacao especial exigem curso especifico na modalidade doe 
ensino; 

§2Q 0 professor cuja habilita�ao inclui estudos adicio 
nais poder, atuar at, a 6§ s,rie do ensino fundamental. 

Art. 169 Para a atuacao em fungao de natureza tecnico 
pedag6gica submetem·se as especialidades a pos t ee Lo r deliberai;ao 
exigindose em principio a habilita<;ao basica es.pecifica._de Magis 
terio. 

TfTULO IV 

DO INGRESSO EDA CARREIRA 00 PROf'ISSIONAL DO MAGlSTERIO 

CAPfTULO I 

INGRESSO NO QUADRO DO MAGISTERIO 

Art. 179 Todos os brasileiros que preencham os requisi 
tos definados por Lei para investidura em cargo publico e segundo' 
deliberacoes deste Estatuto, podem concorrer aos cargos e fun96es1 

quando do provimento de cargos. 
Paragrafo Unico Considerase como for.mas de provimento 

de cargos do Magisterio: 
a) Concuree Publico 
b) Transposicao 

SE,;J{o I 
DA NOMEA£;AO 
. SUBSECAO 

NOMEACAO 

Art.18Q A nomeacao se fara em carater efetivo, de pes 
soal habilitado em coucurso publico de provas e t!tulos. 

Paragrafo Unico Ap6s dois anos de efetivo exercicio 

� sao tornados estaveis, os profissionais nomead�s apes concurso pu 
- 

/ 
blico. 

SECAO II 
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DA TRANSPOSICAO 

Art.192 B provimento de cargos darse6 tamb�m atrav,s 
da transposicao, mediante a qual o profissional do ens.ino passa do 
cargo de uma c Jasae para o de outra, con for.me convent enc i a do sis 
tema educacional. 

Art. 202 Sao exigencias para a transposigao: 
I- Nos casos em que for exigido a habilitacao especffica 

esta deve ser c.orrespondente ao cargo ou area de atuacao , 
II- Que haja cargos vagos na classe corresponde.nte para 

localizac;,ao do profissional. 
III- Qu'e o servidor seja es t ave l 
IV Processo seletivo de provas e titulos. 
V Respeito absolute aos resultados da classiftcacao do 

processo de selec�oi 
§12- Apenas 50% dos cargos vagos podem ser preenchidos' 

par meio de transposicio. 
§i�- Havendo pessoas concursadas na area ou disciplina• 

e nao nomeadas por ·fal ta de vagas, f ica veda.da a transposic;ao. 

SEl;AO III 

DA POSSE E DO EXERCfCIO 
SUBSE(;AO I 
DA POSSE 

Art. 212 Posse e o ato solene que configura a investidu 
raddo servidor no cargo de Magisterio. 

Art.228 PO profisiional sera considerado empossado ap6s 
assinatura do termo de posse que inclui compromisso iticomoral de' 
dedica9ao e fidelidade. 

SUBSECAO II 

00 EXERCICIO 

Art. 232 Ao assumir o efetivo desempenho de suas funcoes 
profissionais o servidor estar6 em exercicio. 

\ •\ 
\·: 
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Art. 24g_ a 6rgao encarregado da administracao deve re 
gistrar na fiche pessoal do servidor o in!cio, a interrup9ao e o � 
reinicio do exercicio. 

Art. 252� Seo prazo para o exercicio coincidir com f6 
rias escolares, a data sera adiada para o infcio das atividades es 
colares da unidade escolar onde tera exercfcio. 

CAPITULO II .·: 

--. 

DA LOCALIZACAAO E DA MO\/IMENTACA:O DE PESSO.AL 

SECAO I 
DA LOCALIZACAO 

Art. 262� Localiza�§o, o ato atrtves do qu�l o secreta 
rio da educacao .municipal determina o local de trabal.ho do profis 
sional de Maglsterio, conforme dispositivos legais. 

Art . .27'2- 0 ocupante do cargo . do Magi'ste·rlo Sel'!·a locali 
zado: 

I Em unidade escolar quando em funcao docerrte 
II- Em unidade escolar ou Secretaria da Edu.cacao, o pr.2_ 

fissional com funcao tecnicopedag6gica .. 

Art. 28g- A �ocaliza9io do profissional em uriidade esco 
lar ou Secretaria Municipal de Educagio decorre da eiistincia de • 
vaga. 

Art. 2912- Em caso de alteracao na di·s,tribuii;,.ao quanti t..! 
tiva de servidores em escolas ou 6rgao central, os profissionais ' 
ja localizados podem ser reeocalizados em virtu.de de: 

 reducao de matr.fcula 
- reduca.o de oarga horaria na disciplina· ou na escola 

amplia�ao de carga hor-ar t a em doc·encia · 
 altera�oes estruturais ou funciona.is ocorridas na Se 

cretar ia Municipal da Educa9-ao. 
Par,graf& Dnico Para esses casos se adotar§o como cri 

� terio ter menos tempo de service na unidade escolar· ou OME e/ou e!_ 
� /tar afasta.do se sua funt;ao especifi.ca. 
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SECAO II 
DA MOVIMENTACAO 

Art. 30Q Eda competencia exclusiva do Secretario da E 
ducacao efetivar mudanca de localiza�ao, ou seja movimenta�ao de I 

profissionais do ensino. 

Art. 312 Essas mudan�as nao implicam modifica�ao da si 
tuagao funcional do servidor. 

Art. 329 A movimentagao se fara: 
I a pedido; 
II Exoffcio, por interesse do servidor, desde que a' 

tenda a real necessidade do ensino. 
Paragrafo Unico A mudanc;a de localizagao a p.edido, se re concedida quando: 
a) existir vaga divulgada pela Secretaria da Educacao,' 

observando a classifica�ao dos interessados. 
b) Quando dais interessados de igual cargo� assim ode 

sejarem. 
c) na seguinte ordem de prioridade: 
I O casado para acompanhar o conjuge 
II viuvo au viuva, para aproximarse da familia; 
III maior tempo de efetivo exercicio na localidade 
IV mais antigo no magisterio 
V mais velho 

CAPITULO III 

DA PROMOC�O 

Art. 332_ Promogio j a eleva;ao do profissional do ensi 
no a referemzti imediatamente superior do m.esmo n.ivel e classe a ' 
que pertence, segundo criterios de merecimento. 

§1Cl- Merecimento demonstragao de comprovada eficiencia 
na promoc;ao do seucesso escolar e melhoria do processo educacional. 

§29 O interstfcio mfnimo i de dais anos na refer!ncia' 
e classe. 

r/;_ §32 O re.gulameoto f ixara o limi te de ca,rgos de cad a 
classe para efeitQ de promo�ao. 
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§42_ Interrompe o exercicio para fins de promocao: 
I Afastamento do cargo, exceto cargo ou comiss§o. 
II Disponibilidade remunerada 
III Suspensao disciplinar ·\ 
IV Licence medica superior a sessenta dias, exceto:ma 

ternidade, doenca grave ou acidente em servig90 
V Outras licen9as previstas no regime juridico �nico '· 

dos servidores publicos, exceto quando convocado para frequentar I 

curso pela administragao do ensino. 

Art. J4e._ Progressao horizontal corresponde ao percent!!_ 
al calculado sobre o vencimento, .a que ter, direito o profissional 
de magistEhio, par quinquenio de efeti vo exercicio, caracterizando 
se coma recompensa por antiguidade. 

§ 12 r: A. cad a cinco anos de efeti vo exercicio cor r espondg 
rA 5% (cinco por cento) calcuiados sabre a retribuicao correspon• 
dente a refer!ncia do cargo efetivo a que esteja ainculado o fuhci 
onario, sendo inclufda automaticamente em folha de pagamento mnde 
pendente de requerimento da parte interessada. 

§2g Seri assegurado ao funcion4rio a progressio hori' 
zontal quando estiver investido tambem em cargo de provimento em' 
comissao. 

Art. 352_ A ascens§o funcional� a vantagem concedida ao 
funcionario como incentive ao desempenho e aperfei;oamento profis 
sional. 

Art. 362 A ascensao funcional dos profissionais do ma 
gisterio ocorrera por prog,ressao horizontal, vertical e por trans 
forma<;ao. 

TITULO IV 

DA ESPECifICACAO 00 REGIME DE TRABALHO 
CAPiTULO I 

DEFINIC�O DA JORNADA OE TRABALHO 

Art. 37P. 
l!aragrafo 

jus a 20% (vinte por 

A carga horaria basica e de 20 horas semanais. 
Unico-0 professor em funi;ao ;de docencia fara1 

eento) da carga horaria para planejamen:t:o/ati 
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SUPLEMENTA�AO DE CARGA HORARIA 

Art.389 Ao professor com grau superior e comprovada e� 
ficiincia se ofereceri 40horas/aula semanais per interesse do sis� 
tema de ensino. 

Art.392 Podera ser concedida carga horaria especial tm 
por6ria, em decorrincia da necessidade do sistema, ao professor 
com mais tempo de servi90 e born. desempenho profissional. 

TfTULO VI 

DOS OIREITOS E OBRIGACOES 
CAPITULO I 
DOS DIREITOS 

SEC7to I 
DOS OIREITOS ESPECIAIS 

Art.40Q Sao direitos dos profissionais do ensino: 
I Receber remunerac;;ao de acordo com o nivel de habilita 

9io, o tempo se ser�igo ea carga horiria, independente da s,rie ou 
grau de ensino em que exerca a docencia. 

II Perceber incentieos financeieos por participag§o em: 
a) 6rgaos colegiados 
b) comissoes de concurso 
c) grupo de trabalho com funo6es especificas e par tempo 

tieterminado 
d) conrer encras 
e) doc�ncia em cursos de capacitac�o, atualiza;§o, espe 

cializag§o propostos pela Secretaria de Educao§o do Municipio. 
III Usufruir as seguintes direitos: 
a) receber assistencia tecnica e pe<fagogica; 
b) te+ autonomia frente aos processos didati"copedagog.i 

cos. 
c) contar com Lns t a Lacdes e materias adequados· e sufici 

entes 
d) participacao do planejamento a nivel do sistema e de' 

unidade de ensino 
e) congregarse em associa;6es de classe 

c) 



ESTAOO DO CEARA 
PREFEITURD MUNICIPAL DE OROS 

f) participar de cusses do interesse do ensino, com todas 
as vantagens coma se estivesse em efetivo exercicio, com apoio finan 
ceiro do municipio. 

g) autorizar descontos em folhas de pagamentos, para enti 
dades de qualquer natureza 

h) direitos autom,ticos a vantagens relativas a tempos de 
servic;;o. 

IV Participar da escolha dos direitos e coordenador esco 
lar conforme principios de gestao democratica. 

V Isonomia de vencimentos para cargo de atribui�oes ig.sis 
ou assemelhados, considerando a carga horaria. 

VI Direitos a aposentadoria nos termos da Lei, aseegura� 
do a promocao e mudan�a de nivel se ocupante de cargo em comissao na 
Secretaria da Educa�ao Municipal. 

SE<;AO II 

CLAUSULAS CONTRATUAIS 8ASICAS 

Art.41!L Fica assegurado o df r e t t oa r 
a) Associacao  para estudo ou defesa de interesse de clas 

se. 
b) Estabilidade ap6s dais anos de�etivo exercicio� se' 

concursado. 
c) Disponibilidade remunerada quando: 
I Suspensa a oferta de sua discipline ou area de atuacao 
II Por cessao ou permuta entre diaigentes pu par interes 

see necessidade do trabalho ou da coletividade. 
III Para ocupar cargo em comissao. 
§12- O servidor em dispon�bilida�e deve apresentarse ime 

diatamente, se chamado pelo 6rgao de ori§eni paaa reintegracao. 
§22 O profissional em disponibilidade� 
a) nijo podera concorrer I promocao; 
b) podera ser aposentado, desde que preencha requesitos ' 

legais para isso. 
IV Ferias OS ocup.antes de funcao de docencia e/ou tecni 

copedag6gico, gazarao 45 dias de ferias anuais, dos qaeis, JO dias 
serao consecutivos, enquanto demais funcionarios terao assegurados ' 
30 dias de ferias anuais. 
� §1Q- E pro Ib Ldo descontar faltas em periodo de ferias. 

_.., 
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§22- Na zona rural os periodos de ferias escolares podem 
ser organizados conforms epocas de safra ou plantio, desde que a Se 
cretaria da Educa9ao conhei;a e aprove os planes. 

V Liceni;as al.em das liceni;as previstas para os demais' 
servidores publicos, os profissionais do ensino t�m direito � licen 
i;a para exercer mandato classista; 

§12- o profissional em gozo de licenga medica� para a do 
c�ncia, fica inapto para permanecer em exercicio em qualquer outra' 
atividade. 

§2Q Se julgado temporariamente incapaz para o exercicio 
de sua func§o, lhe seri concedida licen9a para tratamento de sa�de. 

§312_ A incapacidade definitiva assegura direito a aposen 
tadoria·nos termos da Lei. 

§4g_ O servidor em cargo comissionado tera exclusivamen 
te, direito a licenga para maternidade e saude. 

SECAO III 

DO VENCIMENTO BASE 

Art.422 Caracterizase como vencimento base a retribui 
9§0 pecuniaria do profissional pelo exercicio do cargo e ao nivel ' 
de habilitai;ao e refu'encia, considerada a carga horaria, acrescido 
de 40% par efetivo exercicio. 

Paragrafo UnicoEntendese par remunera9aovencimento ba 
se mais outras vantagens auferidas. 

Aet.432 o valor do vencimento base e determinado pelo ' 
piso profissional estaeelecido para o cargo de magisterio de maior• 
referenaia, conforme carga horaria. 

Art.442 Acrescentase um ter90 do salario, ao periodo ' 
oficial de ferias. 

Art. 452 o valor do piso profissioaal e fixado em Lei e 
ter� reajustes peri6dicos que preserve em seu poder aquisitivo, de 
vendo ser pago ate o ultimo dia do mes de trabalho. 

·� Art.469 Fica assegurado o pagamento do decimo terceiro• 
(Y jsalario, conforme prescreve a Constitui9ao Federal. 
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SEf;2AQ 
SE£;AO IV 

DA AUTORIZA<;AO 

OROS 

Art.47g 0 afastamento por interesse particular, respeit!_ 
dq a conveniencia do sistema de ensino, podera ser concedido ao pro 
fissional ocupante de cargo efetivo, estavel, para os seguintes ca' 
sos: 

coes 

I Integrar grupo de trabalho ou comissao especial pr,opo� 
. ·-.. J. 

ta pelo 6r§io competente. 
II Participar de congresses, simp6sios ou outras promo' 

similares, desde que referentes a educacao e ao magisterio. 
III Ministrar cursos de interesse do sistema de ensino 

.r=> IV Frequentar curses de habilitacao em areas carentes, ' 
ind�cado pelo6rgao administrative do ensino. 

V Frequentar curse de aperfeicoamento, atualizagao e esi 
pecializacao relacionados a fun;ao exercida e atendendo ao interesse 
do ensino. 

§19- Para conceder autorizacao especial, a Secretaria da' 
Educacao identificara os curses de interesse para o Sistema oficial' 
de ensino, por tempo nunca superior a dezoito meses. 

§2a Quando o afastamento se fizer com onus, o servidor • 
sera obrigado a prestar servic;os ao Magisterio publico por prazo co.! 
respondente ao afastamento, ou res_tituicao aos cofres public.cs, devi 
damen t e corrigido, do que houver r eceb Ldo durante o afastamento. 

§39 E proibido o afastamento antes da publicacao da auto 
rizacao. 

§4g_ Somente ap6s vinte e quatro�do retorno de um' 
curso o ser v Loor pode r a plei tiar outro afastamento para estudos. 

§5g_ o afastamento sem onus para frequenter curses, nao ' 
pode exceder ao paazo de vinte e quatro meses. 

SUBSEC AO 
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 

Art.48g o profissional do ensino podera ser aposentado,• 
quando das seguintes situa�aes: 

I Aas trinta anos de efetivo exercicio profissional, 

II Compulsoriamente, aos setenta anos de idade. 
III Par invalidez permanente. 

quando professor (sexo masculino) e vinte e cinco, se pr-o re ssore (s� 
feminino), com proventos integrais. �XO 

,.,J I 
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§12 A aposent�doria proporcional ao tempo de servi90 j 

dieeito: 
a) aos sessenta anos, se mulher 
o). aos sessenta e cinco ancs , se .homem. 
§22 0 profissional t6cnico-pedag6gico regese p�lo dis , 

pesto no incis-0 !. 

Art.491 Salario Familia, referese ao valor pago mensal. 
mente ao servidor, incluido em folha e referemte a cada filho(a)me 
nor de dezoito ano�. 

·- 
Art . .5BQ- · Auxilio doenc;a e Auxilio funeral- sao beneficios 

-, . 
que a Prefei tur� Munx:ipal asseguratfaos serv Ldor es , . pr opor.c I ena I s a 
sua disponibilidade � a necessidade comprovadas dos se.rvLdcr es . 

TITULO VII 

DA SUSPENSAO E EXTINl;AO 00 VINCULO FUNC.IONAL 
CAPiTULO I 

SUSPENSAO DO VfNCULO FUNCIONAL 

lavel; 

Art.512- ucor r er a suspensao de vfnvulo funci.o:nal, quando: 
a) 0 pro·fissional assumir outra f.n 9ao ou ca:r,go nao acu�L,ti·,. 

b) n6 caso de disponibilidade 
c) com autorizac�o para tratar d� interesses parti9ulare�. 

CABfTIDLO II 
EXTIN�AO 00 VINCULO FUNCIONAL 

Art. 522 A extin�ao do vinculo ocorrera: 
I Por exon�xa�ao 
a) a pedido 
b) de oficio, nos cases: 

I ae ocupar cargo em comissgo 
II pos�e em outro cargo 
III- nao atendimento 'do prazo de lnicio do exercicio. 

TITULO VIII 
REGIME OISCIPLINAR 
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Art. 53Q_ O profissional do Magisterio assumira, frente 
a seus chefes hierarquicos a responsabilidade por ates ilicitosq..e 
venha a cometer, tais sejam: 

I- v.iolacao do dever geral ou espec!fico ... / 

II- Compatamento incompativel com. o decoro funcional e 
social praticado ou nao no ambiente de trabalho. 

III Conduta comissiva ou omissiva dolorosa ou culpasa, 
que acarrete prejufzo para a patrim6nio do municipio, suas entida 
des ou de terceiros. 

§19 Indenizacao acima do valor da fian9a, se necessar_! 
o, em prestaooes mensais descontadas em folha de pagamento ate o 8 
limite de 101 do vencimento, � falta de outrps bens que .respondam• 
pelo ressarcimento. 

§2g Prejuizos a terceiros serao pages atraves de a9ao• 
regressive, proposta depois de transitar em julgado, desobrigando' 
a Fazenda P�blica, de indenizacies. 

Art. 542 A responsabilidade penal abrange os crimes e 
centraven�6es imputadas por lei, ao funcionirio envolvido. 

§12 0 funcionpaio em cargo de chefia se obriga a repr.!:_ 
sentar � autoridade competente qualquer ate ilicito de que venha a 
tomar conhecimento. 

§22 A aprecia�ao da responsabilidade, se fara atraves' 
de sindicaocia ou inqueri to. 

§39 Comprovadas as irregularidades, a autoridade adota 
ra medidas disciplinares compativeis com O ato. 

Art. 5:52_ Extinguese a responsabilidade admi.nistrati va: 
I por morte do funcionario 
11. pela prescri;ao do direito de agir discipl1narmente 

do Estado. 
Par�grafo Onico Sao imprescritiveis o ilicito de aban 

dono de cargo ea respectiva sancao. 

Art . .56g-.o inquerito adminlstrativo produzira: 
I O afastamento do f.ncionario em caso de p·risao preve.!l 

au disciplinar. 
II Impedimenta da aposentadoria voluntaria. 
III proibicao do afastamento do exercicio 
IV impedimenta para licencas. salvo de saude. 
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Art.§7Q SerA assegurado ao funcionirio o direito de am 

pla defesa e revisao do prodedimento administrativo. 
TfTULO IX 

DA CAPACIOADE DOCENT£ 
CAPiTULO I 

00 APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL 
Art.589 No sentido de incentivar a capacita�ao profisa 

anal, o ocupante do cargo de magist6rio dev•ra participar de est,[ 
os, eventos cientificos, cursos de capacitacio e desenvolvimento ' 
de pessoal, sem causar prejuizo em sua.vida.profisslnteJ. 

§1fl- Referida participagio propiciara atua::�:��ao e esti 
m·ulo aos profiss!onais do Magisterio. . ·-·· 

· §212- Atraves de programas de participa.;io nes ses even-• 
tos havera o estabelecimento de reflexoes e estudos como praticas' docentes: · 

§Jf2.., O calendario escolar de.ve pzeve r periodos de reali 
zacao de atividades identificadas com o que,�rata � artigQ 58. 

CAPfTULO II 
APERFEICOAMENTO E PROMOCAO PROF'ISSIONAL 

. Art • .599,.. Os cur sos de capacitac;ao e aperfei;9oa�nto de- 
vem ser cceputados .coao instrumentos de escensao funcional,. a par- \ 
tir de cri terios r·eg·ulamentados pela Secretaria Munci:pal de educae 
9,ao. 

TITULO X 
DAS OISPOSI�OES r!NAIS 

CAPITULO I · 
OISPOSI(;OES GERAIS 

Art. 60$1.-: O profissional do ens tno tem o dever de consi 
derar a relevaryc1a de suas atribuii;,oes,. devendo · para i'sso: 

I- cenhece r e cumprir a lei; 
II Preservar os princlpios de autoridade, responsabili 

dade e qualidade das relag6es funcionais. · - 
III cuidar da presrva9ijo e organiza9§0 dos doctimentos• 

oficiais, registrando experiencias profissfonais a ·si rel.acionadas. 
IV· Zelar pela pr6pria capacit&.9io e aperfeigO:amento ' 

profissional e cultural. · 
CAPITULO II 

OAS DISPOSICOES TRAN:SlTORIAS . 
Art.61g A administra<;;ao Muricipal adotara _o' fiel cumpri 

mento da presente Lei, competindo a Aecretaria de edtiea.t;a.(). expedir 
normas e instru�pes complementares. . . . 

Art.622- A Secretaria de Educa9ao, exceptiona,.mente, P£ 
dera convocar profissionais do magisteriOJ para e,la:bO:ra)iaO de Cur- 
r iculo, qaundo isto a ela, parecer nece s sas Lo e see p:reJ"1.izo dos • 
seus direitos e v�ntagens. 

Art. 63,- Os profissionais cons t der-ados est.aveis inte§lb 
gram quadro especL�1 no magist6rio. 

Art� 642- Aplicam-se ao pessoal do maglsteri.o as dis.pos.i 
s do Esta tu to dos Func t ondr Ics Publicos • ate que. seJa definido' 
egime Juridico Unico dos servidores pu.bli.cos. . . .. 

�-rt -. 65� Esta . Lei entra e.ma�ii8i.,�U¥ta.N&t:d:it! 
tie.€'·,�=· · .. .. .. -.· _:·�:;:'.'.:,;"''':/'·.;,<·,_. · ='. .• ·• . . · • · 

Art. 66:lL · Revogamse as ,,'.::<ldisposii;;:oes c ant r a r t a s: refe- 
............ -+-,...,,.... -- ,...,,;---�-.: ..... ...J..-. ............ -.: ...... +-�-.:-,.. 
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, ...... -- 

Art. 22 Esta Lei entrara em vigor na data de sua publi 
cacao revofadas as disposicoes em contrario. 

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS, aos 17 de Junho de 1.992 

R'��F:TTURA MUNf�.�-AL DE OROS 

�2�L-- ················.-········· .... ;i2··,., Ii<; t Q Ji l h O 
• ':, l. :J .LIU&.. ',.. 

·- Pre!eito Municipal 

\ 
. \ 
\ I 
\ 
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