
LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2001 
 

 
 

Dispõe sobre o Plano de Carreira e                                                                            
Remuneração  do    Magistério   da                                                                            
Prefeitura  Municipal   de Pitangui,                                         
Minas Gerais. 

 
 
 A Câmara Municipal de Pitangui, por seus legítimos representantes 
aprovou, e, eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 

Capítulo I 
Dos Princípios Básicos 

 
 Art. 1º - Fica instituído o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 
Pessoal do Magistério do Município de Pitangui, estabelecendo o Quadro de 
Pessoal, os Cargos, Carreiras e as respectivas Tabelas de Vencimentos. 
 
 Art. 2º - Esta lei atende às disposições contidas na Proposta de Diretrizes 
do Ministério de Educação e do Desporto, na Constituição Federal, em especial 
nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 14/96, Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério, na Lei 
Federal nº. 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Lei Orgânica Municipal e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº. 
1.484 de 16 de dezembro de 1991. 
 Parágrafo Único – A valorização do magistério de que trata o caput desse 
artigo, objetiva em especial, garantir: 
 I – a valorização dos profissionais do Magistério Público Municipal, através 
da implantação de seu Plano de Cargos, Carreira e Remuneração; 
 II – a remuneração condigna dos professores do Ensino Público Municipal 
em efetivo exercício no magistério; 
 III – a busca da universalização, num prazo de 5 (cinco) anos, a formação 
mínima em nível superior ou formação por treinamento em serviço para todos os 
docentes que atuem nas séries iniciais do Ensino Fundamental, inclusive na 
Educação Infantil; 
 IV – o estímulo ao trabalho em sala de aula; 
 V – a melhoria da qualidade do ensino. 
 

Seção I 
Do Regime Jurídico 

 
 Art. 3º - O Regime Jurídico do pessoal do magistério é único e tem natureza 
de direito público estatutário nos termos de Lei nº 1.484 de 16 de dezembro de 
1991. 
 



 
Capítulo II 

Das Disposições Preliminares 
 

 Art. 4º - Para efeito desta Lei considera-se: 
 I – servidor, a pessoa legalmente investida em cargo público da Prefeitura 
Municipal de Pitangui ou titular de função pública correspondente; 
 II – cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um 
servidor público em número certo, com denominação própria e pagamento pelos 
cofres públicos do município, para ser provido e exercido por um titular; 
 III – função pública, o conjunto de atribuições e responsabilidades 
correspondentes a um cargo, cometidas de forma temporária a um servidor; 
 IV – classe, o conjunto de cargos com a mesma denominação, iguais 
responsabilidades, atribuições da mesma natureza e os mesmos requisitos para  o 
seu desempenho; 
 V – carreira, o conjunto de classes com identidade funcional, dispostas 
hierarquicamente de acordo com a complexidade das atribuições e os requisitos 
para provimento; 
 VI – quadro de pessoal, o número de cargos correspondentes a cada uma 
das classes estabelecidas e os cargos de provimento em comissão; 
 VII – função gratificada, um adicional pecuniário pago ao servidor pelo 
efetivo desempenho de determinada função, exercida de forma temporária, 
mediante designação pelo Chefe do Executivo Municipal; 
 VIII – cargo em comissão, aquele correspondente ao exercício da 
Administração Escolar, da Direção e Vice-Direção de estabelecimento de ensino, 
obedecidos os critérios para eleição estatuídos na Lei Municipal nº 1.619/95. 
 
 Art. 5º - A Carreira do Magistério, de que trata esta Lei, abrange as 
atividades docentes e as atividades de suporte pedagógico ao ensino incluindo: 
 I – os cargos de provimento efetivo das classes de Professor Médio e 
Professor SUP e Especialistas, previstos no Anexo I desta Lei; 
 II – os cargos de provimento em comissão de Administrador Escolar, Diretor 
e Vice-Diretor de estabelecimento de ensino previstos no Anexo II desta Lei. 
 § 1º - As classes dos cargos em provimento efetivo desdobram-se em seis 
símbolos/padrão, que constituem a linha de progressão horizontal na carreira. 
 § 2º - O ingresso para os cargos de carreira do magistério somente se dará 
mediante concurso público de provas e títulos, conforme especificações no 
Estatuto dos Servidores do Município de Pitangui e edital inaugural discutido com 
representantes da categoria. 
 § 3º - O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período. 
 
 Art. 6º - O ingresso de servidor, na carreira do magistério, dar-se-á no 
padrão inicial da classe para a qual prestou concurso, atendendo ao número de 
vagas previsto no edital. 
 



 Art. 7º - Ao entrar em exercício, o servidor público nomeado pra cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, pelo período de 3 (três) 
anos ininterruptos, contado da data de sua investidura, durante o qual sua aptidão 
e capacidade serão objeto de acompanhamento para avaliação de desempenho 
do cargo. 
 
 Art. 8º - Os cargos de provimento em comissão, previstos no Anexo II desta 
Lei, são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo, com 
recrutamento amplo, obedecidos os critérios para eleição estatuídos na Lei 
Municipal nº. 1.619/95. 
 
 Art. 9º - Para provimento da função gratificada e dos cargos em comissão 
previstos nesta lei, constituí pré-requisito a experiência docente de, no mínimo, 
dois anos, no sistema de ensino. 
 
 Art. 10 – Em qualquer modalidade de provimento, inclusive na substituição 
e contratação será exigido atendimento aos requisitos de habilitação e outros, 
constantes das especificações estabelecidas nos Anexos I e II desta lei. 
 
 Art. 11 – Os professores gozarão de 45 dias de férias por ano distribuídos 
nos meses de janeiro e julho conforme a necessidade das unidades educacionais 
a que se vinculam, sendo que um dos períodos não poderá ser inferior a 30 (trinta) 
dias. 
 
 Art. 12 – Os demais profissionais do magistério gozarão de 30 (trinta) dias 
de férias por ano, nos meses de janeiro ou julho, conforme a necessidade das 
unidades educacionais a que se vinculam. 
 

Seção I 
Da Substituição 

 
 Art. 13 – Durante os afastamentos temporários do servidor titular, ou na 
vacância de cargo de provimento efetivo da carreira do magistério, poderá haver 
substituição, mediante convocação provisória de candidatos aprovados no 
concurso público para provimento destes cargos, na forma disciplinada na Seção 
II deste Capítulo. 
 

Seção II 
Da Contratação Temporária 

 
 Art. 14 – Para atender necessidade temporária de excepcional interesse 
público, inclusive para substituição durante os afastamentos temporários do 
servidor titular, ou na vacância de cargo de provimento efetivo da carreira do 
magistério, poderá ser efetuada contratação de pessoal da carreira do magistério, 
mediante contrato por prazo determinado, nos termos da legislação vigente. 
 § 1º - A contratação, no caso de vacância de cargo, somente poderá 
ocorrer quando não houver candidato aprovado em concurso público, em validade, 



para a classe correspondente e enquanto não for concluída a realização desse 
processo seletivo. 
 § 2º - O contrato poderá ser rescindido: 
 I – a pedido; 
 II – por conveniência da administração; 
 III – nos demais casos previstos em lei. 
 

Capítulo III 
Do Regime de Trabalho 

 
 Art. 15 – O cargo de professor, nas classes Médio e Superior, será exercido 
em regime de 25 (vinte e cinco) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas de aula e 
5 (cinco) horas de atividades. 
 § 1º - As horas previstas para atividade são destinadas à preparação e 
avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, as 
reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento 
profissional, de acordo com a proposta pedagógica adotada no sistema de ensino 
municipal. 
 § 2º - A carga horária prevista no artigo poderá ser ampliada até o máximo 
de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas na mesma proporção entre aulas e 
atividades. 
 § 3º - A hora de aula e a hora de atividade referidas no artigo têm a duração 
de 50 (cinqüenta) minutos. 
 § 4º - A jornada de trabalho dos cargos de Especialista corresponderá a 30 
(trinta) horas semanais. (redação dada pela Lei Complementar nº. 003/2001 de 
21/12/01) 
 § 5º - A ampliação de jornada, quando necessária, deverá ser 
regulamentada pelo Executivo Municipal em ato próprio, que deverá disciplinar a 
forma de execução das tarefas e as normas correlatas ao pagamento da 
sobrejornada, discutida previamente com representação da categoria, obedecidas 
as disposições legais vigentes, em especial Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. 
 

Capítulo IV 
Da Remuneração 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
 Art. 16 – Remuneração é retribuição pecuniária mensal paga ao servidor 
pelo efetivo exercício do cargo ou da função que ocupa, correspondente ao valor 
básico fixado na Tabela de Vencimentos, acrescidas dos adicionais e demais 
vantagens que tenha direito. 
 
 Art. 17 – Vencimento é o valor mensal devido ao servidor pelo efetivo 
exercício do cargo, com padrão fixado na Tabela de Vencimentos. 
 Parágrafo Único – A Tabela de Vencimentos dos cargos de provimento 
efetivo da carreira do magistério é a constante do Anexo III desta Lei. 



 
 Art. 18 – As vantagens pecuniárias correspondentes ao exercício de Cargos 
em Comissão são as constantes do Anexo II desta lei. 
 

Seção II 
Da Progressão Horizontal 

 
 Art. 19 – Progressão Horizontal é a elevação do servidor ao símbolo/padrão 
imediatamente superior aquele em que está posicionado na faixa de vencimento 
da respectiva classe e nível. 
 
 Art. 20 – O servidor terá direito à progressão horizontal de um 
símbolo/padrão, desde que satisfaça os seguintes requisitos: 
 I – haver completado 1095 (hum mil e noventa e cinco) dias de exercício no 
cargo, efetivamente trabalhados; 
 II – ter obtido conceito favorável na avaliação de desempenho, conforme 
critérios definidos em Lei Ordinária; 
 III – ter participado de, no mínimo, 100 (cem) horas de formação, sendo, 
pelo menos, 70 % (setenta por cento) destas oferecidas pelo Departamento 
Municipal de Educação e Cultura. 
 § 1º - O disposto no inciso III fica vinculado ao cumprimento da obrigação 
prevista para o Departamento Municipal de Educação. 
 § 2º - Para o efeito deste artigo, o período em que o servidor se encontrar 
afastado do exercício do cargo não será computado, na contagem de tempo de 
que trata o inciso I, exceto nas situações identificadas pela legislação municipal 
como de efetivo exercício, a saber: 
 I – férias; 
 II – casamento, por 8 (oito) dias contados da data de sua realização; 
 III – luto, pó 5 (cinco) dias consecutivos, pelo falecimento de cônjuge, 
ascendente ou descendente, pessoa sob dependência econômica juridicamente 
comprovada e irmão; 
 IV – licença a gestante por acidente de serviço ou doença profissional; 
 V – licença a gestante, com duração de 120 (cento e vinte) dias; 
 VI – convocação para o serviço militar, inclusive de preparação de oficiais 
de reserva; 
 VII – júri ou outros serviços obrigatórios por lei; 
 VIII – missão ou estudo, quando o afastamento tiver sido determinado pelo 
Prefeito Municipal; 
 IX – exercício de cargo de provimento em comissão em órgãos da União, 
do Estado ou Município, inclusive Administração Indireta; 
 X – licença para paternidade, nos termos fixados em lei; 
 XI – licença para tratamento de saúde, por até 30 (trinta) dias; 
 XII – afastamento por processo disciplinar, se o servidor for declarado 
inocente ou se a punição se limitar a pena de repreensão; 
 XIII – prisão, se ocorrer a soltura por haver sido reconhecida a ilegalidade 
da medida ou a improcedência da imputação. 



 § 3º - A contagem de tempo para novo período será iniciado no dia seguinte 
em que o servidor houver completado o período anterior. 
 § 4º - Não interromperá a contagem de interstício aquisitivo para 
progressão horizontal, o exercício do cargo em comissão na carreira do magistério 
ou em órgão da Administração Municipal, direta ou indireta. 
 
 Art. 21 – Terá interrompido o período aquisitivo para progressão horizontal, 
iniciando-se contagem de novo período, o servidor que no período aquisitivo: 
 I – sofrer penalidade de suspensão, prevista na legislação municipal; 
 II – faltar ao serviço por mais de 15 (quinze) dias contínuos ou não, 
ressalvado o disposto no artigo anterior. 
 

Seção III 
Outras Vantagens Pecuniárias 

 
 Art. 22 – O servidor poderá receber, além do vencimento, as seguintes 
vantagens pecuniárias: 
 I – retribuição por serviço extraordinário, exceto se ocupante de cargo em 
comissão;  
 II – diária conforme lei; 
 III – vale transporte, para locomoção até o local de trabalho; 
 IV – abono família; 
 V – licença remunerada à gestante, com duração de cento e vinte dias; 
 VI – licença paternidade, nos termos fixados em lei; 
 VII – adicional por atividades insalubres, penosas ou perigosas, na forma da 
lei. 
 Parágrafo Único – Os acréscimos pecuniários, previstos neste artigo, não 
serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos 
ulteriores com o mesmo título ou idêntico fundamento. 
 
 Art. 23 – Os adicionais a que tem direito o servidor não incidem sobre a 
gratificação por função, mesmo aquela exercida no sistema de ensino. 
 
 Art. 24 – A gratificação por função não será incorporada aos vencimentos e 
aos proventos de aposentadoria. 
 

Capítulo V 
Das Disposições Transitórias 

 
 Art. 25 – Os servidores investidos dos cargos de Diretor e Vice-Diretor de 
Estabelecimento Municipal de ensino, nomeados até 31 de dezembro de 1999 
cumprirão jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais, e, encerrado 
o mandato, os novos nomeados estarão adstritos à jornada de trabalho contida no 
art. 32 desta Lei. 
 

Capítulo VI 
Das Disposições Gerais 



 
 Art. 26 – Os servidores da carreira do magistério do Município de Pitangui 
serão posicionados na nova Tabela de Vencimentos, em padrão com vencimento 
igual ao atualmente percebido ou, na falta de valor idêntico, naquele 
imediatamente superior. 
 
 Art. 27 – O professor I, Nível Mag. que adquirir diploma com licenciatura 
plena no curso Normal Superior será posicionado na faixa de vencimentos 
correspondente ao Professor I, Nível Sup. I, no mesmo símbolo/padrão em que se 
encontrava no nível anterior. (redação dada pela Lei Complementar nº. 
003/2001 de 21/12/01) 
 
 Parágrafo Único – A progressão de que trata o caput deste artigo não 
interrompem a contagem do período aquisitivo de que trata o inciso I do art. 20 
desta Lei, devendo o servidor cumprir também os demais requisitos para ter direito 
à progressão horizontal em sua nova faixa de vencimentos. 
 
 Art. 28 – É vedado ao servidor desempenhar atividades que não sejam 
próprias do cargo ou função de que for titular, salvo em cargo ou função 
comissionada em outro órgão da administração pública municipal. 
 
 Art. 29 – Ao servidor nomeado para cargo em comissão não se concederá, 
nessa qualidade, licença para tratar de interesse particular. 
   
 Art. 30 – Ao professor municipal impedido de reger classe por motivo de 
saúde, será permitido o exercício de atividade nos órgãos administrados pelo 
Departamento Municipal de Educação e Cultura, mediante apresentação de laudo 
médico emitido por junta médica da Prefeitura Municipal de Pitangui. 
 § 1º - O laudo deverá ser apresentado ao médico do Posto de Saúde de 
Pitangui, submetendo-se o servidor à perícia. 
 § 2º - No caso do afastamento previsto no caput deste artigo será deferido 
ao servidor o vencimento correspondente a 25 (vinte e cinco) horas semanais. 
 § 3º - No caso do afastamento previsto no caput, se submeterá o servidor 
às regras e normas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e no 
Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Municipais, no tocante à sua situação 
funcional. 
 
 Art. 31 – A remuneração do servidor efetivo nomeado para o cargo em 
comissão será, a estabelecida pelo anexo II desta lei, facultando-lhe a opção pela 
remuneração de seu cargo efetivo. 
 
 Art. 32 – A jornada dos cargos comissionados será de 40 (quarenta) horas 
semanais. 
  
 Art. 33 – Vetado. 
 



 Art. 34 – Os grupos de cargos, seus requisitos e atribuições são os 
constantes do anexo I, II e IV. 
  
 Art. 35 – Aplica-se subsidiariamente ao pessoal do magistério a legislação 
municipal que não for contrária esta lei. 
 
 Art. 36 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias previstas em orçamento e de créditos 
adicionais suplementares que se fizerem necessários. 
 
 Art. 37 – Fica o Executivo Municipal obrigado a tomar, no prazo máximo de 
90 (noventa) dias, contados a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2001, todas as 
providências necessárias para a publicação do Edital de Convocação do Concurso 
Público para provimento dos cargos criados nesta lei. 
 Parágrafo Único – Após 90 (noventa) dias do prazo estabelecido no caput 
deste artigo, fica autorizada a realização do concurso público. 
 
 Art. 38 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 
 
 Mando, portanto, a todos as autoridades a quem o conhecimento e 
execução desta lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente 
como nela se contém. 
 
 Prefeitura Municipal de Pitangui, 01 de março de 2001. 
 
 

Dr. José Eduardo Lopes Cançado 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO 
MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE PITANGUI. 

 
 
 
 

Anexo I 
(Alterado pela Lei Complementar nº. 003/2001) 

Grupos de cargos, requisitos e atribuições da carreira do magistério, de 
provimento efetivo. 

 
 

Classes de 
Cargos 

Forma de 
Recrutamento 

Pré requisito 
básico 

Número de 
Cargos 

Série de 
Atuação 

Professor I 
Mág. 

(Médio) 

Concurso 
Público 

Ensino 
Médio 

 
120 

Educação infantil 
e Ensino 
Fundamental 

Professor I 
(Superior I) 

Concurso 
Público 

Acesso art. 27 

Licenciatura 
Plena 

 
120 

Educação infantil 
e Ensino 
Fundamental 

Orientador 
Escolar 

Concurso 
Público 

Licenciatura 
Plena 

 
4 

Educação infantil 
e Ensino 
Fundamental 

Supervisor 
Pedagógico 

Concurso 
Público 

Licenciatura 
Plena 

4 Educação infantil 
e Ensino 
Fundamental 

Professor II 
(Superior II) 

Concurso  
Público 

Licenciatura 
Plena 

21 Educação infantil 
e Ensino 
Fundamental 

 
 

Anexo II 
 

Grupos de cargos, requisitos e atribuições da carreira do magistério, de 
provimento em comissão. 

Formas de recrutamento e remuneração 
 

Nível de 
Vencimento 

Cargos Número de 
Cargos 

Forma de 
recrutamento 

Vencimento 
de cargos 

A Adm. Escolar 1 Amplo R$ 557,81 

B Diretor de 
Estabelecimento 

5 Amplo R$ 610,00 

C Vice-Diretor 5 Amplo R$ 318,75 

 
 
 



 
 

Anexo III 
Cargos de Provimento Efetivo 

 
Denominação Nº Cargos Nível de 

Vencimento 
Padrão 

Nível Superior 

01 – Advogado 02 TG – VI A a N 

02 – Contador 01 TG – V A a N 

03 – Engenheiro 02 TG – VII A a N 

04 – Médico 08 TG – VII A a N 

05 – Odontológico 06 TG – VI A a N 

06 – Farmacêutico - Bioquímico 03 TG – VI A a N 

07 – Médico-Veterinário 01 TG – VI A a N 

08 – Fisioterapeuta 03 TG – VI A a N 

09 – Assistente Social 02 TG – VI A a N 

10 – Psicólogo Clínico 01 TG – VI A a N 

11 – Psicólogo Escolar 01 TG – VI A a N 

12 – Enfermeiro 03 TG – VI A a N 

13 – Bibliotecário 01 TG – VI A a N 

14 – Fonoaudiólogo 01 TG – VI A a N 

15 – Nutricionista 01 TG – VI A a N 

Nível Médio 

        

16 – Técnico em Contabilidade 05 SG – VI A a N 

17 – Técnico de Segurança 
Trabalho 

01 SG – VI A a N 

18 – Técnico de Laboratório 02 SG – V A a N 

19 – Técnico de Higiene Dental 02 SG – V A a N 

20 – Fiscal de Rendas 01 SG – V A a N 

21 – Fiscal de Obras 01 SG – V A a N 

22 – Fiscal Sanitário 01 SG – V A a N 

23 – Oficial Administrativo 03 SG – V A a N 

24 – Oficial Financeiro 03 SG - V A a N 

25 – Escriturário 20 SG – III A a N 

26 – Recepcionista 03 SG – I A a N 

27 – Telefonista 03 SG – I A a N 

28 – Auxiliar Administrativo II 05 SG - I A a N 

Nível de Ensino Fundamental 

29 – Auxiliar Administrativo     10 PG - I A a N 

30 – Auxiliar de Enfermagem 20 PG – II A a N 

31 – Atendente de Consultório 
Dentário 

07 PG – I A a N 

32 – Auxiliar de Serviço 
(servente escolar, assistente de 
turno, porteiro, faxineiro, vigia, 
braçal, gari) 

150 PR – I A a N 

33 – Mestre de Obra 01 PR – VIII A a N 

34 – Oficial de Serviços 
(pedreiro, pintor, bombeiro, 
amador, carpinteiro, eletricista, 
mecânico) 

18 PR – V A a N 

35 – Meio-Oficial de Serviço 
(coveiro, calceteiro, ferreiro, 

10 PR – III A a N 



jardineiro, téc. Eletrônica, 
contínuo, apontador) 

36 – Operador de Máquina 08 PR – VI A a N 

37 – Motorista “C” 07 PR – VI A a N 

38 – Motorista “D” 15 PR – VII A a N 

39 – Motorista “E” 06 PR – VIII A a N 

40 – Operário (controlador de 
água, auxiliar de esgoto) 

20 PR – III A a N 

 
 
 
 

Anexo IV 
 

Funções e Cargos em Extinção 
 
 

Denominação Nº Cargos Vencimentos 

Chefe de Fiscalização 01 R$ 314,55 

Supervisor 01 R$ 242,84 

Assessor Especial Obras 01 R$ 151,00 

Motorista de Gabinete 01 R$ 357,07 

 


