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                  LEI COMPLEMENTAR Nº 41, DE 07 DE ABRIL DE 2011 
 

“Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público 
do Município de Mateus Leme, sobre o Plano e o 
Quadro de Carreira dos profissionais da 
Educação e dá outras providências.”. 

 
 

         Faço saber que a Câmara Municipal de Mateus Leme aprovou e eu,       
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 
 

TÍTULO I 
 

DO NOVO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 

Capítulo Único 
 

Das Disposições Preliminares 
 

Art.1º - Esta Lei institui o Estatuto do Magistério Público do Município de 
Mateus Leme dispondo sobre o seu regime de trabalho, e sobre o Plano e o 
Quadro de Carreira do Magistério Público Municipal. 
  

Art.2º - O Estatuto do Magistério Público Municipal tem por finalidade 
incentivar, coordenar e orientar o processo educacional na rede Municipal de 
Mateus Leme, objetivando o mais amplo desenvolvimento do educando, 
preparando-o para o exercício da cidadania. 
 

Art.3º - O Plano de Carreira e o Estatuto do Magistério Público Municipal 
visam valorizar o profissional de Educação, garantindo-lhe bem estar e 
condições de desenvolver seu trabalho no campo da educação. 
 

Art.4º - Estão abrangidos por este Estatuto e Plano de Carreira os 
docentes, especialistas de educação e os Serventes Escolares pertencentes 
ao Quadro de Carreira do Magistério Público Municipal de Mateus Leme. 
 

Art.5º - Aplicam-se aos integrantes do Quadro de Carreira do Magistério 
Público Municipal, as disposições deste Estatuto, do Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis do Município de Mateus Leme, do Plano de 
Carreira, Quadro de Cargos e Remuneração, do regimento escolar e demais 
leis que se referirem aos servidores públicos, no que couber e que com este 
não conflitarem. 
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TÍTULO II 
 

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 

 
Capítulo I 

Dos Conceitos Básicos 
 

Art. 6º. Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
   I - Servidor do Magistério Público Municipal: a pessoa que, nas unidades 

escolares e demais órgãos da Administração que ministra, assessora, planeja, 
programa, acompanha, supervisiona, avalia, coordena, dirige o ensino da rede 
Municipal; 

  II - Cargo: é o lugar instituído na organização do serviço público, com 
denominação própria, atribuições específicas e estipêndio correspondente, 
para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei, 
podendo ser efetivo, o provido por concurso público, e em comissão, o 
provido por livre nomeação e exoneração. 

 III - Plano de Carreira do Magistério: o conjunto de normas que definem e 
regulam as condições e o processo de movimentação dos integrantes de uma 
determinada carreira do serviço público, de uma para outra classe; 

 IV - Carreira: é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho 
escalonada segundo a responsabilidade e a complexidade das atribuições; 

  V - Classe: a divisão básica de carreira, agrupando os cargos com a 
mesma denominação, iguais responsabilidades e atribuições da mesma 
natureza, exigindo-se os mesmos requisitos para o seu desempenho; 

 VI - Nível: a classificação, segundo o grau de titulação mínimo exigido 
para cada classe, correspondendo a cada um o respectivo valor 
remuneratório; 

 VII - Grau: a classificação do servidor segundo o tempo de efetivo 
exercício no cargo, correspondendo a cada Grau o respectivo valor 
remuneratório, e é expresso em letras de "A" a "F", que constitui a linha de 
progressão horizontal; 

VIII - Função: o conjunto de atribuições conferidas a uma categoria 
profissional de servidores, inerentes ao cargo que ocupam, ou cometidas a 
determinados servidores para a execução de serviços transitórios ou 
excepcionais de acordo com o serviço que visam a atender. 

  IX - Quadro de Carreira do Magistério Público Municipal: é o conjunto de 
cargos e funções integrantes de um mesmo órgão ou poder, com a mesma 
profissão ou atividade, organizados em classes e escalonados segundo a 
hierarquia do serviço, para os profissionais que exercem atividades de 
docência e para os que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades, 
incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, 
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supervisão, orientação educacional e pedagogia e outras funções voltadas 
para o funcionamento da unidade escolar previstos nesta Lei. 

  X - Campo de Atuação: o agrupamento de atividades relativas a um 
mesmo cargo ou função, previstas neste Estatuto, atribuídas a titulares de 
uma mesma série de classes. 
 

Art. 7º - A Carreira do Magistério Público do Município de Mateus Leme 
tem como princípios básicos: 
 I - habilitação profissional: condição essencial que habilite ao exercício 
do Magistério através da comprovação de titulações específicas; 
 II - eficiência: habilidade técnica e relações humanas que evidencie 
tendência pedagógica, adequação metodológica e capacidade de empatia 
para o exercício das atribuições do cargo; 
 III - valorização profissional: condições de trabalho condignas com a 
qualidade exigida para o exercício da atividade; 
 IV - a progressão na carreira, mediante promoções baseadas no tempo 
de serviço e merecimento. 
 
 
 

Capítulo II 
Da Carreira do Magistério Público Municipal 

 
Art. 8º - O Quadro de Carreira do Magistério Público Municipal é 

constituído de: 
     I - Série de classes de docentes de Educação Infantil;  
    II - Série de classes de docentes de Educação Especial; 
   III - Série de classes de docentes do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental; 
  IV - Série de classes de docentes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

e do Ensino Médio; 
   V - Série de classes de Especialistas de Educação: 
       a) Diretor Educacional que compreende: 

       1 - Diretor Educacional I; 
       2 - Diretor Educacional II; e 
       3 - Diretor Educacional III. 
  b) Vice-Diretor; 
  c) Coordenador Pedagógico; 
  d) Orientador Educacional;  
  e) Supervisor Pedagógico; 
   f) Psicopedagogo; 
   g) Pedagogo; 
   h) Professor; 
   I) Servente escolar  
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   § 1º - Cada Unidade Educacional poderá destacar professores para 
exercer as funções de Vice-Diretor, Professor de Literatura, auxiliares de 
secretaria para substituições eventuais, obedecidos os seguintes critérios: 
           a) Vice-Diretor: mínimo de 2 turnos e 10  turmas em cada turno; 
           b) Professor de Literatura: um para cada conjunto de no mínimo 10 
turmas; 
           c) Professor Eventual: um para cada conjunto de 6  turmas.  

 d) Auxiliar de secretaria: 01 para conjunto de no mínimo 10 turmas. 
 

  § 2º - Para as Unidades Educacionais Municipais que tiverem até, no 
máximo, 75 (setenta e cinco) alunos será destacado um professor, que terá a 
denominação de Professor-Coordenador de Escola, para exercer a função de 
coordenação geral das atividades administrativas, e aquelas afins ao cargo de 
direção, que a exercerá cumulativamente ou não com a regência de classe, 
recebendo gratificação conforme dispuser esta  Lei. 

 
       § 3º - Fica estabelecido que as turmas citadas neste artigo, deverão ser 
compostas as classes de pré-escola e para séries iniciais do 1º e 2º ano 
deverá ser observado o mínimo de 16 (dezesseis) alunos e no máximo 25 
(vinte e cinco), assim como as turmas que tiverem alunos portadores de 
necessidades especiais. Para o 3º, 4º e 5º ano o número médio de 30 (trinta) 
alunos por turma, sempre que possível.  Do 6º ao 9º ano o número médio de 
35 (trinta e cinco) alunos, sempre que possível.     
 

   § 4º - Os Orientadores Educacionais, os Supervisores Pedagógicos e/ou 
Pedagogos atuarão nas unidades educacionais, obedecido ao seguinte 
critério: 
           a) Orientador Educacional: um para cada conjunto de 10 turmas no 
mínimo; 
           b) Supervisor Pedagógico e/ou Pedagogo: um para cada conjunto de 6 
turmas, no mínimo, e no máximo para conjunto de 9 turmas. 

 
   § 5º - Para atuar junto à Secretaria de Educação poderá ser destacado 

um Supervisor Pedagógico para a função de Coordenador Pedagógico.  
 

   § 6º - A Secretaria Municipal de Educação baixará norma dispondo 
sobre os critérios a serem adotados para atender e fazer cumprir ao 
estabelecido nos parágrafos anteriores. 
 

   § 7º - Os servidores municipais, atualmente ocupantes de cargos de 
Diretor Educacional I, Diretor Educacional II, Diretor Educacional III e aqueles 
que estiverem exercendo as funções de Vice-Diretor, em Unidades 
Educacionais, que não tiverem habilitação de nível superior em área 
relacionada ao magistério, terão quatro anos para se adequarem ao disposto 
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nesta lei, a contar da data de sua publicação. Os servidores investidos no 
cargo após a publicação da Lei Nº 2.154, de 25 de setembro de 2002 deverão 
possuir a habilitação mencionada no parágrafo anterior. 
 

   § 8º - A mudança de Nível das séries de classes de docentes para a 
série de classes de Especialistas de Educação é por concurso público de 
provas e títulos e o seu posicionamento se dá no nível inicial da nova classe. 
 

   § 9º - A servente escolar será disponibilizada para a escola dividindo o 
número de turmas pela razão de 2.4.  
 

Art. 8ºA - O professor readaptado, ou que optou para exercer a função de 
auxiliar de secretaria atuará realizando as seguintes atividades: 

   I - exercer suas atividades em unidade escolar, participando do processo 
que envolve o planejamento, a elaboração, a execução e a avaliação do plano 
de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola;  
       II - organizar e manter atualizados cadastros, arquivos, fichários, livros e 
outros instrumentos de escrituração da escola, relativos aos registros 
funcionais dos servidores e à vida escolar dos alunos; 
      III - organizar e manter atualizado o sistema de informações legais e 
regulamentares de interesse da escola; 
      IV - redigir ofícios, exposições de motivos, atas e outros expedientes; 

  V - coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados para a 
elaboração de informações estatísticas; 
       VI - realizar trabalhos de digitação e mecanografia; 
      VII - realizar trabalhos de protocolização, preparo, seleção, classificação, 
registro e arquivamento de documentos e formulários; 
      VIII - atender, orientar e encaminhar o público; 

  IX - auxiliar na organização, manutenção e atendimento em biblioteca 
escolar e sala de multimeios; 
        X - auxiliar no cuidado e na distribuição de material esportivo, de 
laboratórios, de oficinas pedagógicas e outros sob sua guarda; 

  XI - exercer outras atividades integrantes do plano de desenvolvimento 
pedagógico e institucional da escola, previstas no regulamento desta lei e no 
regimento escolar.  

  XII - redigir ofícios, exposições de motivos, atas e outros expedientes; 
      XIII - coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados para 
elaboração de informações estatísticas; 

   XIV - realizar trabalhos de digitação e mecanografia; 
   XV - realizar trabalhos de protocolização, preparo, seleção, classificação, 

registro e arquivamento de documentos e formulários; 
  XVI - atender, orientar e encaminhar a clientela; 
  XVII - auxiliar na organização, manutenção e atendimento em biblioteca 

escolar e sala de multimeios; 
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Art. 9º - A Unidade Educacional terá 01 (um) Diretor Educacional que será 
classificado de acordo com o seguinte: 

   Diretor Educacional I –  de 151 alunos a 300 alunos; 
   Diretor Educacional II – de 301 a 450 alunos; 
   Diretor Educacional III – acima de 451 alunos. 

 
 

 
Capítulo III 

Do Campo de Atuação 
 

Art. 10 - É função dos ocupantes de cargos das séries de classes 
docentes organizar e realizar o processo pedagógico de suas atividades, 
participar da gestão da Unidade Educacional, bem como coordenar 
pesquisas, projetos e trabalhos com a comunidade. 
Parágrafo único: O docente de Educação Física e Educação Artística, 
habilitados para tais fins, exercerão docência do 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental. 
 

Art. 11 - O Psicopedagogo e o Coordenador Pedagógico atuarão sob a 
orientação direta do Secretário Municipal de Educação. 
 

Art. 12 - Os ocupantes de cargos das classes de especialistas de 
educação atuarão, conforme suas respectivas especialidades, no Ensino 
Fundamental e Médio, na Educação Infantil e na Educação Especial, com as 
seguintes atribuições: 
 I - Diretor Educacional - atuar na coordenação do processo de gestão, 
conjuntamente com os componentes das equipes de trabalho das Unidades 
Educacionais e da Secretaria Municipal de Educação  bem como planejar, 
realizar reuniões, assessorar, controlar e avaliar o processo educacional, 
promover a integração escola-comunidade, zelar pela manutenção do prédio 
escolar, promover a escola como centro social e cultural da comunidade; 
 II - Vice-Diretor - compor a equipe de gestão da Unidade Educacional 
auxiliando o Diretor no desempenho de suas atribuições e substituindo-o nas 
suas ausências ou impedimentos, sucedendo-o Diretor em caso de vacância, 
bem como coordenar as Comissões e Grupos de Trabalho instituídas pelo 
Diretor e exercer funções específicas contidas no regimento interno de cada 
Unidade Educacional; 
 III - Orientador Educacional, Supervisor Pedagógico e/ou Pedagogo - 
atuar no acompanhamento, assessoramento, avaliação dos trabalhos, 
projetos e grupos de estudos propostos e desenvolvidos pela rede Municipal 
de Ensino ou por outros órgãos educacionais públicos, e atuar junto às 
famílias para desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos nas Unidades 
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Educacionais, bem como supervisionar e orientar o processo didático em seu 
tríplice aspecto, participar, promover e planejar cursos de aperfeiçoamento; 
 IV - Coordenador Pedagógico - atuar junto à Secretaria Municipal de 
Educação na elaboração, coordenação, avaliação dos trabalhos, projetos e 
grupos de estudos propostos e desenvolvidos pela rede Municipal de Ensino 
ou por outros órgãos educacionais públicos, no assessoramento dos 
Orientadores Educacionais, Supervisores Pedagógicos  e  Pedagogos  para o 
desenvolvimento do seu trabalho nas Unidades Educacionais; 
 V - Psicopedagogo – atuar junto à Secretaria Municipal de Educação 
colaborando no desenvolvimento de trabalhos, projetos pedagógicos e 
estudos realizados pela rede Municipal de Ensino e de modo especial atender 
aos alunos portadores de dificuldades de aprendizagem decorrentes de 
problemas emocionais, psíquicos e/ou intelectuais. 

Parágrafo único: Os campos de atuação dos especialistas de educação 
do Quadro de Carreira do Magistério Público Municipal são os seguintes: 
   I - Educação Infantil de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, sendo, 0 (zero) a 3 
(três) anos, creche e, 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, pré-escola; 
  II - Ensino Fundamental: do 1º ao 5º ano; do 6º ao 9º ano e Supletivo; 
          III - Na Educação Especial. 
 
 
 

DO PROVIMENTO, DOS NÍVEIS, DA PROGRESSÃO, DO 
RECRUTAMENTO E DA SELEÇÃO. 

 
 

Capítulo I 
Dos Requisitos para o Provimento 

 
Art. 13 - O provimento dos cargos das séries de classes de docentes e 

das classes de especialistas de educação do Quadro de Carreira do 
Magistério Público Municipal se dará conforme o estabelecido nesta lei, sendo 
requisitos para o seu provimento: 

    I - estar aprovado em concurso público de provas e títulos; 
   II - estar habilitado e qualificado para o exercício do cargo; 
  III - estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; 
  IV - gozar de boa saúde física e mental. 

Parágrafo Único: À pessoa portadora de deficiência física é assegurado o 
direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portadora, devendo 
a lei fixar o número de vagas para este fim destinado. 
 

Art. 14 - Os cargos de chefias de Divisão da estrutura administrativa da 
Secretaria Municipal de Educação  de provimento em comissão, bem como os 
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de diretores escolares e seus vices e coordenadores serão providos por 
indicação e nomeação do Chefe do Executivo. 
 

Art. 15 - Para o preenchimento de Cargos de Provimento Efetivo, Cargos 
de Comissão ou para o exercício de funções de confiança no sistema do 
Magistério Público do Município, em qualquer caso, deverão ser observadas e 
cumpridas as exigências de habilitação e qualificação mínimas para o 
exercício do cargo ou da função respectiva. 

 
Art. 16 - Os docentes e especialistas pertencentes ao Quadro de Carreira 

do Magistério Público Municipal que vierem a ocupar os cargos em comissão, 
no exercício dos mesmos terão assegurados todos os direitos e vantagens 
deste Estatuto, exceto os direitos inerentes ao cargo de docência e os 
vetados em lei. 
 
 
 

Capítulo II 
Do Ingresso no Magistério Público Municipal 

 
Art. 17 - O provimento dos cargos de série de classes de docentes da 

carreira do Magistério far-se-á, exclusivamente, através de concurso público 
de provas e títulos. 
 

Art. 18 - Os concursos públicos, de que trata o artigo 19 desta Lei, serão 
promovidos pela Secretaria Municipal de Educação  e realizados por órgão de 
notória especialização e idoneidade moral. 
 

Art. 19 - Os concursos de ingresso previstos neste Estatuto reger-se-ão 
por instruções especiais de uma Comissão Organizadora, constituída por 
número impar de membros, nomeada pelo Prefeito Municipal de Mateus 
Leme, com atribuições específicas, que constarão do ato que a nomear. 
 

Art. 20 - Para cada concurso de ingresso na Carreira do Magistério será 
formada uma Comissão de Acompanhamento da qual participarão 
representantes eleitos por suas respectivas categorias. 

 
  § 1º - A Comissão de Acompanhamento terá a seguinte composição: 

  I - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação de 
Mateus Leme; 

 II - 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação; 
III - 1 (um) representante do Departamento Jurídico da Prefeitura 

Municipal. 
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§ 2º - A Comissão de que trata o caput deste artigo será nomeada pelo 
Prefeito Municipal, através de decreto para este fim específico, sem qualquer 
tipo de remuneração, à qual caberá fiscalizar a realização do concurso público 
em todas as fases, devendo constar do decreto que a nomear suas 
atribuições, competências e objetivos específicos.  
 
 

Art. 21 - As provas dos concursos públicos de ingresso serão de caráter 
eliminatório e classificatório e os títulos serão classificatórios, de acordo com 
as instruções estabelecidas pela Comissão Organizadora do Concurso. 
 

 
 
 
 
 

 
Capítulo III 

Dos Níveis de Habilitação 
 

Art. 22 - Conforme previsto na Lei Complementar nº 28/2007. 
 
 
 
 
 

Capítulo IV 
Da Progressão 

 
 
 

Art. 23 - Os critérios de progressão são baseados na Lei Complementar nº 
29, de 21 de novembro de 2007, que define e reestrutura composição dos 
cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo e de recrutamento 
restrito do quadro do magistério e dá outras providências.  
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  §1º - O quadro do Magistério Público Municipal de cargos de provimentos 
em comissão de recrutamento amplo e restrito é constituído de: 

CARGO Carga 
Horária 
Mensal 

Escolaridade 
Mínima 
Exigida 

 
Provimento 

Atribuições  
Campo  de  
atuação 

 
Quantidades 

 
Vencimento 
Mensal R$ 

 
Diretor 
Educacional III 

 
200 
(duzentos) 
horas 

 
Nível  
Superior 

 
Comissão de 
Recrutamento 
Amplo 

 
Conforme Lei 
Complementar 
nº 12  de 
12/01/2007 

 
Conforme Lei 
Complementar 
nº 12  de 
12/01/2007 

 
 
R$2.566,98 

 
Diretor 
Educacional 
II 

 
200 
(duzentos) 
horas 

 
Nível  
Superior 

 
Comissão de 
Recrutamento 
Amplo 

 
Conforme Lei 
Complementar 
nº 12  de 
12/01/2007 

 
Conforme Lei 
Complementar 
nº 12  de 
12/01/2007 

 
 
R$2.333,59 

 
Diretor 
Educacional 
I 

 
200 
(duzentos) 
horas 

 
Nível  
Superior 

 
Comissão de 
Recrutamento 
Amplo 

 
Conforme Lei 
Complementar 
nº 12  de 
12/01/2007 

 
Conforme Lei 
Complementar 
nº 12  de 
12/01/2007 

 
 
R$2.121,46 

 
Professor- 
Coordenador 
de Escola 

 
125 
(cento e 
vinte e 
cinco) hs 

 
Nível  
Superior 

 
Comissão de 
Recrutamento 
Amplo 

 
Conforme Lei 
Complementar 
nº 12  de 
12/01/2007 

 
Conforme Lei 
Complementar 
nº 12  de 
12/01/2007 

 
 
R$1.205,38 

 
 
Vice-Diretor 

 
125 
(cento e 
vinte e 
cinco) hs 

 
Nível  
Superior 

 
Comissão de 
Recrutamento 
Amplo 

 
Conforme Lei 
Complementar 
nº 12  de 
12/01/2007 

 
Conforme Lei 
Complementar 
nº 12  de 
12/01/2007 

 
 
R$1.148,28 

 
    §2º - O servidor efetivo investido em cargo de provimento em comissão 

de recrutamento amplo, deverá optar pela remuneração estabelecida no 
referido artigo, não podendo receber nenhum tipo de vantagem pessoal até 
sua exoneração.  
 

    §3º - Para efeito de progressão no “Plano de Cargos, Carreira e 
Vencimentos” - Lei complementar n° 28/2007 e de vantagens pessoais será 
considerado o tempo de serviço do servidor efetivo investido em cargo de 
provimento em comissão, estabelecidos no referido artigo. 

 
Art. 24 - A Avaliação de Desempenho será regulamentada pela Secretaria 

Municipal de Educação devendo ser considerados, dentre outros, os 
seguintes critérios: 

    I - as atividades acadêmicas realizadas pelo integrante do Quadro de 
Carreira do Magistério Público Municipal visando seu aperfeiçoamento 
profissional, entre as quais cursos de aperfeiçoamento didático-pedagógico e 
de conhecimento específico recomendados pela Secretaria Municipal de 
Educação com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, pesquisas, 
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publicações, participação em encontros, congressos, apresentações e 
trabalhos científicos; 

   II - as atividades docentes e correlatas realizadas em consonância com o 
Projeto Pedagógico da Unidade Educacional e da Secretaria Municipal de 
Educação entre as quais a regência de classe em primeiro ano do Ensino 
Fundamental ou classe de período integral na Educação Infantil, nos projetos 
específicos ligados ao Projeto Pedagógico, participação ativa em atividades 
extracurriculares, Conselhos, Comissões e reuniões da Unidade Educacional 
e Secretaria do Município; 

  III - as atuações em Unidades Educacionais periféricas e a não utilização 
de falta abonada; 

  IV - o desempenho funcional de integrante do Quadro de Carreira do 
Magistério Público Municipal através do documento específico, levando em 
conta os direitos e deveres previstos nesta Lei; 

   V - o desempenho satisfatório do Servidor Municipal aferido pela 
avaliação realizada na Unidade Educacional.  
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

Do Recrutamento e da Seleção 
 

Art. 25 - O recrutamento para os cargos de professor far-se-á para a 
classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, observadas as 
normas gerais desta lei e as constantes do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Município de Mateus Leme. 
 

Art. 26 - Os concursos públicos serão realizados para preenchimento de 
cargos segundo as áreas de atuação e habilitação seguintes: 

      I - área 1 - Currículo por Atividades, Ensino Fundamental do 1º ao 5º 
ano, Educação Infantil, Educação Especial com habilitação mínima de 
Magistério; 

     II - área 2 - Currículo por Disciplina, Ensino Fundamental do 6º ao 9º 
ano  e Ensino Médio com habilitação específica por área ou disciplina, obtida 
mediante licenciatura plena no mínimo. 

   § 1º - A passagem do docente de um cargo de atuação para outro cargo 
só poderá ser permitida mediante concurso público, admitido o exercício a 
título precário apenas para o atendimento à necessidade do serviço. 
 

   § 2º - Os concursos para a área 2 serão realizados somente quando 
houver vaga em disciplina para a qual não haja possibilidade de 
aproveitamento de professor ocupante de cargo da área mencionada, desde 
que devidamente habilitado ou qualificado. 
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Art. 27 - O professor estável com habilitação para lecionar em qualquer 
das áreas referidas no artigo anterior, poderá pedir mudança de cargo na 
mesma área de atuação. 

  § 1º - A mudança de cargo na mesma área de atuação depende da 
existência de vaga em Unidade Educacional e não poderá ocorrer se houver 
candidato aprovado em Concurso Público para a respectiva área, salvo se 
nenhum deles aceitar a indicação para a vaga existente. 

 
  § 2º - Havendo mais de um interessado para a mesma vaga terá 

preferência na mudança na mesma área o professor que tiver 
sucessivamente:  

 I - o que tiver maior tempo de serviço efetivo no Magistério público no 
Município; 
           II - a melhor classificação no concurso público; 
          III - o que tiver maior número de filhos menores; 
          IV - o casado; 
           V - o mais idoso; 
 
        § 3º - É facultativo à Administração, diante de real necessidade do 
ensino municipal e observado o disposto nos parágrafos anteriores, 
determinar a mudança de cargo desde que esta se faça na mesma área de 
atuação do professor. 
 
 

Art. 27 A - A Dedicação Plena. O servidor que pleitear carga horária 
estendida (dedicação plena) deverá, através de requerimento a SEMED, 
protocolar seu pedido no período de 16 a 30 de novembro de cada ano. 
Serão analisadas as solicitações observando as necessidades e 
conveniências administrativas da SEMED, e os seguintes critérios: 

  I - Não ter sofrido nenhuma penalidade descrita e estabelecida no art 
127 da lei complementar nº24 de 20 de outubro de 2006. 

 II - Menor nº de atestados no decorrer do ano. 
          III - Avaliação de desempenho satisfatória. 
          IV - Assiduidade e pontualidade no decorrer do ano. 

Para desempate: 
  I – Melhor classificação no concurso público municipal. 
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TÍTULO IV 
 

DA READAPTAÇÃO E DA ADJUNÇÃO 
 

Capítulo I 
Da Readaptação 

 
Art. 28 - Os integrantes do Quadro de Carreira do Magistério Público 

Municipal de Mateus Leme, quando por motivo de saúde comprovada por 
laudo médico oficial do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), serão 
readaptados em função que, por determinação médica, não estejam 
impedidos de exercer. 
      Parágrafo único. O laudo médico oficial tratado no caput deste artigo 
deverá ser expedido por médico ou junta médica do Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS).    
 

Art. 29 - O profissional readaptado exercerá suas funções em Unidade 
Educacional, em local indicado pela Secretaria de Educação, tendo sua carga 
horária adaptada para o exercício da nova função. 

Parágrafo único. Cada Unidade Educacional poderá ter um profissional 
readaptado por período de funcionamento. 
 

Art. 30 - Quando o motivo da readaptação for, de acordo com o laudo 
médico oficial expedido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 
declarado irreversível somente para a função que exerce, o servidor será 
automaticamente aproveitado em outra função compatível com as atribuições 
de seu cargo. 
 

Art. 31 - Na hipótese do artigo anterior, o profissional readaptado não 
perderá seu caráter efetivo, perdendo contudo os direitos e vantagens do 
exercício de seu cargo efetivo, como estabelecido no Quadro de Carreira do 
Magistério Público Municipal. 
 

Art. 32 - O profissional readaptado, declarado reversível seu problema de 
saúde, deverá passar por perícia médica específica, de 06 (seis) em seis 
meses por 02 (dois) anos. 
 

Art. 33 - Será computado, para todos os efeitos legais, o tempo de serviço 
prestado como profissional readaptado. 
 

Art. 34 - A Secretaria Municipal de Educação definirá, de acordo com o 
laudo médico, o conjunto de atribuições do profissional readaptado e seu local 
de trabalho. 
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Capítulo II 
Da Adjunção 

 
Art. 35 - Adjunção é cessão de Servidor do Magistério Público para outras 

funções fora do sistema de ensino Municipal. 
    § 1º - A adjunção dar-se-á a pedido ou por iniciativa do sistema de 

ensino, com assentimento do servidor, respeitada a conveniência para o 
Magistério municipal. 
 

    § 2º - A Adjunção para o funcionário em exercício em escola, deve 
ocorrer em período de férias escolares. 
 

    § 3º - A adjunção tem validade por tempo indeterminado, podendo ser 
revogada por conveniência do ensino, e pode ocorrer: 

         I - em escola ou em outro órgão educacional de ensino do Município 
e do Estado, mediante convênio entre as partes; 

   II - em escola ou em outro órgão educacional mantido por entidades 
ou instituições públicas, fundações educacionais ou de pesquisa, ou 
sociedades civis sem fins lucrativos, mediante convênio ou ajuste de natureza 
pedagógica com o Estado; 

  III - em escola federal ou em outro órgão do Ministério da Educação e 
Cultura; 

  IV - em escola ou em órgão educacional de ensino de outras unidades 
da Federação; 

   V - com entidade que ministre educação especial. 
       
         § 4º A adjunção de servidor do Magistério Público Municipal dar-se-á 
sem ônus para o Município. 
  
 
 

TÍTULO V 
 

DO PROCESSO DISCIPLINAR 
 
 

Art. 36 - São causas de penalidades disciplinares, além das previstas no 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Mateus Leme, 
as consideradas específicas dos servidores do Magistério Público Municipal: 

      I - incompetência didático pedagógica comprovada; 
     II - irresponsabilidade profissional; 
    III - ausência injustificada ao trabalho, às reuniões e cursos de 

aperfeiçoamentos. 
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Art. 37 - Com base nas causas previstas no artigo anterior, será instaurado 
processo didático-pedagógico-administrativo por solicitação do Secretário 
Municipal de Educação  e terá o seu desenvolvimento como determinam as 
normas do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de 
Mateus Leme no que couber. 
 

Art. 38 - O processo didático-pedagógico-administrativo terá andamento e 
julgamento a cargo de uma Comissão nomeada pelo Prefeito Municipal de 
Mateus Leme. 

Parágrafo único. A Comissão prevista no caput deste artigo será 
composta, quando necessário, por 01 (um) psicólogo indicado pelo Secretário 
Municipal de Saúde, e ainda por: 

01 (um) Professor; 
01 (um) Orientador Educacional; 
01 (um) Diretor Educacional; 
01 (um) Supervisor Pedagógico e/ou Pedagogo; 
01 (um) representante do Departamento Jurídico da Prefeitura; 
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração; 
01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação de Mateus 

Leme; 
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 
01 (um) representante de entidade classista. 

 
    § 1º - Os membros da comissão das alíneas “a”, “b”, “c” e “d” deste 

artigo serão escolhidos preferentemente entre os servidores pertencentes ao 
Conselho de Escola da Unidade Educacional a que pertencer o profissional 
em questão. 

    § 2º - Os membros da comissão das alíneas “e” e “f” deste artigo serão 
indicados respectivamente pelo Procurador Jurídico do Município e pelo 
Secretário Municipal de Administração. 
 

    § 3º - Os membros da comissão das alíneas “g” e “h” deste artigo serão 
indicados respectivamente pelo Conselho Municipal de Educação e pelo 
Secretário Municipal de Educação. 
 

    § 4º - O membro da comissão mencionado na alínea i, será indicado 
pela entidade classista. 
 

Art. 39 - O presidente da Comissão, prevista no artigo anterior, será o 
representante da Secretaria Municipal de Educação. 
 

Art. 40 - A Comissão Processante obedecerá aos princípios gerais de 
direito e garantirão: 

    a) o amplo direito de defesa ao profissional em questão; 
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         b) a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas para convocação, 
por escrito, de reuniões;  
         c) o sigilo durante o processo de investigação; 
         d) realização de reuniões e votações somente na presença mínima de 
2/3 (dois terços) dos componentes da comissão. 
 

Art. 41 - Qualquer providência da Comissão Processante deverá ser 
aprovada por 2/3 (dois terços) de seus componentes, sob pena de ser 
considerada nula. 
 

Art. 42 - A Comissão Processante encaminhará o relatório e suas 
conclusões para a decisão final do Prefeito Municipal de Mateus Leme. 

Parágrafo único: Permitir-se-á ao membro dissidente da Comissão 
Processante a elaboração de seu voto vencido. 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

DOS DIREITOS E DEVERES DO MAGISTÉRITO PÚBLICO MUNICIPAL 
 

Capítulo I 
Dos Direitos 

 
Art. 43 - Além dos direitos previstos no Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis do Município de Mateus Leme, e dos demais previstos em lei, 
são direitos dos integrantes do Magistério Público Municipal de Mateus Leme: 

       I - ter a seu alcance informações educacionais, bibliográfica, material 
didático e outros instrumentos, bem como contar com assessoria que auxilie e 
estimule a melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus 
conhecimentos; 

      II - ter assegurada a oportunidade de freqüentar cursos de formação, 
pós graduação, atualização, especialização profissional, aperfeiçoamento e 
extensão universitária, seminários, encontros, congressos, sem prejuízo de 
seus vencimentos, desde que devidamente autorizados, sendo obrigatória a 
divulgação nas Unidades Educacionais de todos os eventos promovidos pela 
Secretaria Municipal de Educação  de Mateus Leme; 

     III - dispor no ambiente de trabalho, de instalações e material técnico-
pedagógico suficiente e adequado, para que possam exercer com eficiência e 
eficácia suas funções; 

    IV - ter liberdade de escolha e de utilização de materiais, do 
procedimento didático e de instrumentos de avaliação do processo ensino-
aprendizagem, dentro dos princípios psico-pedagógicos que objetivem 
alicerçar a participação, a democratização do ensino e autonomia do aluno, 
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na construção da sua cidadania, dentro dos princípios do Projeto Pedagógico 
da Unidade Educacional; 
           V - receber auxílio para publicação de material pedagógico ou técnico 
científico, quando aprovado pela Secretaria Municipal de Educação de Mateus 
Leme, comprovada a idoneidade e qualidade do material; 
          VI - ter assegurado a igualdade de tratamento no plano técnico-
pedagógico e político; 
          VII - participar, como integrantes de Conselhos, de Comissões, e de 
estudos de deliberações que afetem o processo educacional; 
         VIII - participar como membros atuantes na gestão das Unidades 
Educacionais do processo de planejamento, execução e avaliação das 
atividades educacionais e da Secretaria Municipal de Educação; 
           IX - reunir-se na Unidade Educacional, pelo menos uma vez por mês, 
estabelecido em calendário escolar, para tratar de assunto relacionado à 
formação permanente do profissional; 
           X - progressões previstas neste Estatuto e demais legislações em 
vigor; 
           XI - ser respeitados por alunos, pais, colegas e autoridades, enquanto 
profissional e ser humano; 
          XII - ter garantido em qualquer situação amplo direito de defesa; 
         XIII - sindicalizar-se. 
 
 

Capítulo II 
Dos Deveres 

 
Art. 44 - Os integrantes do Quadro de Carreira do Magistério Público 

Municipal têm o dever constante de considerar a relevância social de suas 
atribuições, mantendo conduta ética e funcional adequada à dignidade 
profissional em razão da qual, além das obrigações previstas no Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis de Mateus Leme e em outras normas 
deverão: 

       I - conhecer, respeitar e cumprir a legislação em vigor, inclusive o 
presente Estatuto, Quadro e Plano de Carreira do Magistério Público de 
Mateus Leme; 

      II - ministrar todas as aulas previstas na grade curricular e realizar as 
demais atividades previstas na ação docente conforme legislação em vigor e 
Projeto Pedagógico da Unidade Educacional; 
           III - empenhar-se em prol do desenvolvimento do educando, utilizando 
processo que acompanhe o processo científico da educação, respeitando sua 
cultura e linguagem; 
          IV - participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por 
força de suas funções contribuindo inclusive, para o trabalho coletivo; 
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           V - comparecer ao local de trabalho e em reuniões com assiduidade e 
pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo, eficácia e 
presteza; 
          VI - manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe 
educacional e a comunidade em geral; 
         VII - incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre 
educandos, educadores, funcionários e comunidade em geral, visando a 
construção de uma sociedade democrática; 

    VIII - assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência 
política do educando, preparando-o para o exercício consciente da cidadania; 
          IX - respeitar o aluno como sujeito do processo educativo, 
comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado e construção de sua 
autonomia; 
           X - comunicar a autoridade imediata, as irregularidades de que tiver 
conhecimento, na sua área de atuação, e as autoridades superiores, no caso 
de omissão por parte da primeira; 
           XI - zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação da 
categoria profissional; 
          XII - fornecer as informações necessárias para a permanente 
atualização de seus prontuários junto as Unidades Educacionais e aos órgãos 
de Administração; 
          XIII - considerar os princípios de democratização do acesso e 
permanência na escola enquanto direito dos cidadãos, as diretrizes do Projeto 
Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e da Unidade Educacional; 
         XIV - participar do processo de gestão democrática da escola; 
         XV - participar do Conselho da Escola e Conselho Municipal de 
Educação quando eleito para tal fim e, acatar as decisões por eles tomadas; 
        XVI - participar do Conselho de Classe, nas Unidades Educacionais em 
que ministrar aulas; 
        XVII - guardar sigilo sobre assunto de natureza profissional; 
       XVIII - zelar pela economia e conservação do material que lhe for 
confiado; 
       XIX - atender prontamente as solicitações de documentos, informações e 
providências de interesse profissional e pedagógico que lhes forem solicitadas 
pela autoridade competente; 

   XX - cumprir integralmente a jornada de trabalho que lhe for atribuída; 
  XXI - dar conhecimento a todo profissional da Unidade Educacional de 

informações de seus interesses, necessárias ao andamento de sua vida 
profissional; 

  XXII - com base nos deveres aqui enunciados, organizar os conteúdos, 
procedimentos didático-metodológicos, bem como materiais e avaliação de 
forma coerente e pedagogicamente compatíveis; 

  XXIII - manter-se atualizado pedagogicamente, buscando a melhoria 
qualitativa do ensino-aprendizagem;  



                              

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Pereira Guimarães, nº. 8 - Centro - CEP 35.670.000 
Telefones (31) 35375800     

Procuradoria Municipal 
__________________________________________________________________________________________ 

 

  XXIV - submeter-se, a critério da Secretaria Municipal de Educação à 
Avaliação de Desempenho, sempre que necessário. 
 

Art. 45 - É expressamente vedado aos integrantes do quadro do 
Magistério: 

    I - deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada ou retirar-
se da Unidade Educacional onde trabalha no horário de expediente sem 
prévia autorização do superior imediato; 

   II - tratar de assunto ou executar serviços particulares durante o 
horário de trabalho; 

  III - faltar com respeito aos alunos, pais, funcionários, especialistas, 
professores e desacatar as autoridades constituídas; 

  IV - retirar sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer 
documento ou material pertencente à Unidade Educacional; 

   V - confiar a outra pessoa, fora dos casos previstos em Lei, o 
desempenho do cargo ou função que lhe compete; 

  VI - vestir-se de forma inadequada à sua função; 
            VII - executar atividades que não sejam pertinentes ao cargo ou à 
função que exerça. 
 
 
 
 
 

TÍTULO VII 
 

DA DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS, TURNOS E AULAS 
 

Capítulo I 
Da Distribuição de Classes, Aulas, Turmas e Turnos 

 
 
Art. 46 - A distribuição de classes, aulas, turnos e turmas aos docentes 

será feita na Unidade Educacional, com base na avaliação de desempenho e, 
em caso de empate, e terá preferência, sucessivamente: 

 I - melhor classificação no concurso público; 
II - o que tiver maior tempo de serviço no Magistério Municipal;  

          III - o que tiver maior número de filhos menores; 
         IV - o casado; 
          V - o mais idoso. 

Parágrafo único: para a distribuição de classes, aulas, turmas e turnos 
para os Orientadores Educacionais, Supervisores Pedagógicos e/ou 
Pedagogo, e servente escolar no que couber serão observados os mesmo 
critérios estabelecidos no caput deste artigo, além do estabelecido nesta lei. 
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TÍTULO VIII 
 

DA JORNADA DE TRABALHO, DAS GRATIFICAÇÕES E DAS FÉRIAS 
PRÊMIO. 

 
Capítulo I 

Da Jornada de Trabalho 
 

Art. 47 - As atribuições específicas dos Professores serão 
desempenhadas durante 25 (vinte e cinco) horas semanais; as dos 
Orientadores Educacionais, Supervisores Pedagógicos e/ou Pedagogos 
durante  20 (vinte) horas  semanais;  as de Diretores  Educacionais  durante 
40 (quarenta) horas  semanais, e serventes escolares 30 (trinta) horas 
semanais observadas as seguintes regras: 

     I - para os docentes em exercício de regência de classe contarão 22 
(vinte e duas) horas e 05 (cinco) minutos de trabalho na turma, ficando as 
horas restantes para atividades, assim consideradas, aquelas destinadas à 
preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a 
administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a 
comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta 
pedagógica de cada escola. 
          II - Para os Diretores Educacionais contarão, 40 (quarenta) horas de 
trabalho para o cumprimento das obrigações contidas, no inciso I, artigo 12, 
deste Estatuto; 
         III - Para o Vice-Diretor contarão 25 (vinte e cinco) horas de atividades 
na escola, para o cumprimento das obrigações contidas no inciso II, do artigo 
12 deste Estatuto. 
        IV - Para o servente escolar contarão com 06 horas diárias para o efetivo 
exercício de suas funções.  

 
 
 
 

Capítulo II 
Das Gratificações e Vencimentos dos Cargos Efetivos 

 
 

Art. 48 - Conforme Lei Complementar nº 26, de 18 de dezembro de 2006, 
ao servidor de carreira do Magistério público municipal, em efetivo exercício 
no cargo, são atribuídas as seguintes gratificações e vencimentos: 
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TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS 
Cargo  Vencimento Obs.: 

 
Pedagogo/Supervisor/Orientador  

 
R$1.531,05 

 

 
Professor P2 

 
R$1.404,00 

 
Para 20 aulas do 6º ao 9º ano. 

Professor P1 R$801,35 + 

 
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA 

 Eventual e professor de 
literatura: R$100,00 

 Educação infantil do 1º ao 2º 
ano: R$275,10 

 3º, 4º e 5º ano: R$206,33. 
 

 
Servente Escolar 

 
R$ 601,33 

 
 

 
Professor dedicação plena 
Obs:.  Receberá o valor do  vencimento  
básico em sua totalidade pela dedicação 
plena 
 

 
  + R$ 801,35 

 
 

 
Pedagogo/Supervisor/Orientador 
Dedicação Plena  
Obs: Receberá o valor do vencimento básico 
em sua totalidade pela dedicação plena  

 
 
+R$1.531,05 

 

 
    § 1º - O professor/regente perde a gratificação em qualquer afastamento 

da regência de classe, exceto quando em licença maternidade, licença para 
tratamento de saúde e em gozo de férias-prêmio. 

     
    § 2º - As gratificações mensais a que se refere este artigo serão 

automáticas e concedidas a partir do momento em que o servidor estiver em 
regência de classe. 

 
    § 3º - O valor das gratificações descritas no caput deste artigo será 

reajustado na mesma época e pelos mesmos índices de reajuste geral anual 
dos servidores públicos municipais, bem como os valores estabelecidos pelo 
cumprimento do 2º turno. 
 
 

Capítulo III 
Do Adicional 

 
Art. 49 - Ao servidor pertencente ao Quadro de Carreira do Magistério, 

ocupante de cargo de provimento efetivo, é assegurado o adicional de 10% 
(dez por cento), a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício de suas funções, 
incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo e, 
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quando investido o servidor em função ou cargo de confiança, conforme o 
estabelecido no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Mateus Leme. 
 

 
 

Capítulo IV 
Das Férias 

 
Art. 50 - Os servidores do Magistério Público Municipal em exercício nas 

Unidades Escolares gozarão de férias e recesso de acordo com o calendário 
escolar, exceto aqueles dos cargos de: 
 
Secretária escolar e ou Auxiliares de secretarias das escolas, e Servente 
escolar, os quais gozarão de férias 25 dias úteis em época oportuna definido 
por critérios da SEMED. 
 

 § 1º - Os integrantes do Magistério que estiverem em exercício na 
SEMED fazem jus a 30 (trinta) dias de férias por ano, coincidindo com o 
período de férias escolares. 
  

 § 2º - Não é permitido acumular férias regulamentares ou levar à sua 
conta qualquer falta ao trabalho. 
 

 § 3º - As férias prêmio serão concedidas na observância do Estatuto do 
Servidor, Lei Complementar nº 24 de 20 de outubro 2006. 
 
 
 
 
 

TÍTULO IX 
 

DA MOVIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 
 

Capítulo I 
Da Lotação 

 
Art. 51 - Lotação é o ato que determina a unidade escolar onde o servidor 

terá exercício. 
 

Art. 52 - O ocupante de cargo do Magistério será lotado: 
        I - em escola: o Professor e os Especialistas de Educação e serventes 

escolares. 
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       II - em escola ou na Secretaria Municipal de Educação: os 
Especialistas de Educação. 

Parágrafo Único: O ato de lotação é de competência do Secretário 
Municipal de Educação. 
 
 

Art. 53 - A mudança de lotação poderá ser feita: 
         I - a pedido do servidor; 
        II - ex offício, por conveniência do ensino. 
    § 1º - Os pedidos de mudança de lotação devem ser protocolados na 

Secretaria Municipal de Educação, de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) de 
novembro de cada ano, serão processados, e decididos até o dia 15 (quinze) 
de dezembro subsequente. 
 

    § 2º - Os servidores interessados em mudança de lotação para outra 
unidade escolar serão classificados de acordo com a seguinte ordem de 
prioridade: 

        I - melhor classificação no concurso público municipal; 
             II - o mais antigo em efetivo exercício no Magistério municipal; 
            III - o mais idoso. 

   
    § 3º - O atendimento aos pedidos dos servidores de mudança de lotação 

está condicionado à existência de vaga e obedecerá à ordem de prioridade 
estabelecida no parágrafo anterior. 
 

    § 4º - A Secretaria Municipal de Educação divulgará de 15 de outubro a 
15 de novembro de cada ano as vagas existentes em cada unidade escolar. 
 
 

Art. 54 - Para efeito de lotação em cada escola ou órgão da Secretaria 
Municipal da Educação, o cargo do servidor é considerado e será declarado 
vago nos casos de mudança de lotação, exoneração e de licença para tratar 
de interesses particulares. 
    Parágrafo Único: Não perde a lotação o servidor licenciado para 
desempenho de mandato eletivo, o que obtiver licença por autorização 
especial, ou o que for nomeado para cargo comissionado no âmbito 
municipal, na área do Magistério. 
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Capítulo II 
Da Autorização Especial 

 
Art. 55 - Considera-se Autorização Especial a licença temporária do 

servidor pertencente ao Quadro de Carreira do Magistério Municipal, do 
exercício de suas respectivas atribuições, a seu pedido, para o desempenho 
de encargos especiais de finalidade especifica da área do Magistério ou para 
aperfeiçoamentos pedagógicos. 

    § 1º - A concessão da licença referida no caput fica limitada a dois 
servidores por ano letivo. 
 

    § 2º - Não serão concedidas novas licenças por Autorização Especial 
até que os servidores licenciados, referidos no parágrafo anterior, retornem 
aos respectivos cargos. 
 

Art. 56 - A licença por Autorização Especial, respeitada a conveniência do 
sistema municipal de ensino, poderá ser concedida ao servidor pertencente 
ao quadro de Magistério do Município, para: 

  I - integrar comissão especial ou grupo de trabalho, estudo ou 
pesquisa relacionada com a área educacional do município; 

 II - participar de congresso ou reunião científica referente exercício do 
cargo Magistério; 

    III - participar, como discente, de curso de especialização, extensão, 
aperfeiçoamento ou atualização, relacionado com a área do Magistério; 

   IV - freqüentar curso de mestrado ou doutorado relacionado com o 
exercício do cargo no Magistério municipal. 

 
  § 1º - A Autorização Especial poderá ser concedida nos seguintes prazos: 
    a) por quinze dias a cada ano letivo para atender finalidades 

mencionadas nos incisos I e II; 
    b) até seis meses, prorrogável por igual período para atender finalidade 

mencionada no inciso III, exigido o interstício de três anos para nova 
autorização, sendo para o mesmo servidor; 

    c) por um ano para atender finalidade mencionada no inciso IV, podendo 
ser prorrogada por igual período em circunstâncias devidamente 
comprovadas que a justifiquem. 
 

  § 2º - A Autorização Especial somente será concedida ao servidor efetivo, 
professor ou especialista de ensino, em pleno exercício do cargo, que 
comprovar durante os últimos cinco anos: 

     I - ter estado em efetivo e exclusivo exercício do cargo do Magistério 
municipal; 

    II - ter sido aprovado na Avaliação de Desempenho; 
   III - não ter sofrido advertência ou pena de suspensão; 
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    IV - não ter faltado ao serviço injustificadamente; 
    V - não ter gozado licença: 
        a) para tratamento de saúde por prazo superior a cento e oitenta dias, 

consecutivos ou não; 
        b) por motivo de doença em pessoa da família, por mais de cento e 

vinte dias, consecutivos ou não; 
        c) para tratar de interesse particular por tempo superior a cento e 

oitenta dias, consecutivos ou não; 
        d) para candidatura a cargo eletivo. 

 
Art. 57 - Para ser concedida a licença por Autorização Especial o servidor 

deverá assinar termo de compromisso de que utilizará os conhecimentos 
adquiridos, repassando-os e aplicando-os, integralmente, no desenvolvimento 
do ensino municipal.  
 

Art. 58 - A licença por Autorização Especial é ato da competência do 
Secretário Municipal de Educação que, para emiti-lo, deverá avaliar o pedido, 
acompanhado dos comprovantes elencados no § 2º do art. 59, desta lei, e 
ainda observará: 

     I - se o pedido tem relação com o cargo a que pertence o servidor; 
    II - quais as vantagens educacionais, em crescimento e 

desenvolvimento do ensino, irão ser proporcionadas ao Magistério do 
Município, através da concessão da Autorização Especial pleiteada. 
 
 
 

TÍTULO IX 
 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 
 

 
Art. 59 - Os cargos anteriormente denominados, Diretor Escolar e 

Supervisor de Ensino, passarão a partir da presente Lei a denominar-se 
respectivamente, Diretor Educacional e Supervisor Pedagógico para todos os 
efeitos legais. 
 

Art. 60 - Todo o docente estável, por força da Constituição Federal, terá 
assegurado para os anos posteriores: a jornada, os períodos e as Unidades 
Educacionais que escolheu, até seu afastamento definitivo da Rede Municipal 
de Ensino de Mateus Leme ou seu ingresso e efetivação no Quadro do 
Magistério por Concurso Público de Provas e Títulos, salvos os casos tratados 
no Art. 63 desta Lei.   
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Art. 61 - Eventual necessidade de regulamentação da presente lei e os 
casos omissos deverão ser supridos por Decreto do Poder Executivo. 
  
     Art. 62 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Art. 63 - Revogam-se os seguintes atos normativos: A Lei nº 1.295-A, o 
Decreto nº. 24 de 16 de março de 2001, Lei nº. 2.154 de 25 de setembro de 
2002, Lei Complementar nº.13 de 23 de agosto de 2002, Lei Complementar 
nº.14 de 29 de abril de 2003, Lei Complementar nº.16 de 27 de abril de 2004, 
Lei Complementar nº.17 de 13 de dezembro de 2005, Lei Complementar nº.26 
de 18 de dezembro de 2006. 
 
 
                Mateus Leme, 07 de abril 2011. 
 

 
 

Marlon Aurélio Guimarães 
Prefeito Municipal 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


