
LEI MUNICIPAL Nº 2994
Reestrutura o Departamento Municipal de Educaçpžo e dá
outras providências.

LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO,
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O Departamento Municipal de Educaçp=o, criado pela
Lei Municipal nº 2559/73, e reestruturado pela Lei Municipal nº
2703/75, passará a ser constituído pelos Grupos de Assessoria
Técnico-Administrativa, Assessoria Técnico-Pedagógica e Assesso-
ria de Programaçp¦o, subordinados a um Diretor Administrativo.

§ 1º - Cada Grupo terá um coordenador responsável pelo de-
sempenho das atividades pertinentes ao mesmo.

§ 2º - O Grupo de Assessoria de Programaçpuo será composto
pelo Diretor do Departamento Municipal de Educaçp�o e pelos coor-
denadores da Assessoria Técnico-Administrativa e Técnico-
Pedagógica.

Art. 2º - Os Grupos de Assessoria mencionados no artigo an-
terior, serpzo compostos por professores estaduais, municipais,
ou outros, que np�o tenham nenhuma vinculaçp�o empregatícia.

§ 1º - Tratando-se de professores estaduais, o Município
requererá sua cedência.

§ 2º - Os integrantes dos Grupos de Assessoria, deverpão
possuir licenciatura de Faculdade de Educaçp}o e residir no
Município de Carazinho.

Art. 3º - Os Membros do Departamento Municipal de Educaçpdo,
terp™o as seguintes atribuições:

a) O Diretor: Assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos
educacionais e exercer as demais funções inerentes à direçp�o e
coordenadores do Departamento;

b) A Assessoria de Programaçpno: Elaborar, executar e
avaliar o Plano Global do Departamento;

c) A Assessoria Técnico-Pedagógica: Proporcionar condições
técnico-pedagógicas que objetivem um desempenho satisfatório das
atividades educacionais com as diretrizes emanadas de órgp@os su-
periores;

d) A Assessoria Técnico-Administativa: Assessorar o Diretor
em assuntos administrativos e realizar as tarefas específicas do
Setor.

Art. 4º - O Diretor do Departamento Municipal de EducaçpGo,
será designado pelo Prefeito Municipal e deverá apresentar a Ti-
tulaçp³o prevista pela Lei Federal nº 5.692/71.

§ +ènico - Cabe ao Diretor do Departamento Municipal d e
Educaçp�o, designar os professores, com homologaçp�o do Prefeito
Municipal.

Art. 5º - O regime de trabalho do professor que atua no De-
partamento Municipal de Educaçpto, poderá ser de 22 ou 44 horas
semanais, a critério do Diretor.

Art. 6º - O professor quando convocado para o regime inte-
gral de trabalho, terá um acréscimo de 100% sobre o salário de
seu nível.

Art. 7º - O professor estadual, cujo regime no Estado é de
22 horas semanais, poderá ser convocado para 44 horas também se-
manais ao ser cedido ao Departamento Municipal de Educaçp[o, fa-
zendo jus a um contrato de professor municipal.

Art. 8º - Os professores municipais serpZo enquadrados nos
seguintes níveis salariais:
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Nível 1 - Professor que possui curso primário completo.
- Professor com curso de primeiro grau completo.

- Professor com curso de segundo Grau que np8o
seja

de magistério, se npmo estiver cursando Faculdade
de Educaçp�o.

Nível 2 - Professor diplomado em curso magistério.
- Professor com outro curso de segundo Grau que es-

teja cursando Faculdade de EducaçpØo.
Nível 3 - Professor diplomado em curso de Magistério com um

ano de Estudos Adicionais.
Nível 4 - Professor diplomado por Faculdade de Educaçp¦o com

Licenciatura de Curta DuraçpAo.
Nível 5 - Professor diplomado por Faculdade de EducaçpÛo com

Licenciatura Plena.
Nível 6 - Professor diplomado por Faculdade de Educaçp�o em

curso de Pós-Graduaçp©o.
§ 1º - Os professores integrantes do nível "1" deverpDo pro-

curar atingir no maus curto prazo possível, a habilitaçpào
exigida para o magistério, ou seja, enquadrar-se no nível 2.

§ 2º - Todo professor, qualquer que seja o seu nível, se
empenhará em aperfeiçoar-se no seu trabalho e alcançar habilita-
çpIo cada vez maior.

§ 3º - Poderpão enquadrar-se no nível 4 os professores que
apresentarem comprovaçp}o de haver cursado em Faculdade de Educa-
çp�o, 1.500 horas-aula, que é o equivalente à Licenciatura de
Curta Duraçpdo.

Art. 9º - A remuneraçp™o dos nível estabelecidos no artigo
anterior estará assim distribuída:

Nível 1 - 1.545,00
Nível 2 - 2.090,00
Nível 3 - 2.515,00
Nível 4 - 2.924,00
Nível 5 - 3.315,00
Nível 6 - 3.645,00
§ 1º - Os Coordenadores da Assessoria terp@o direito a uma

gratificaçpuo mensal de 305 (trinta por cento) sobre o salário
fixado par ao seu regime de trabalho.

§ 2º - Os demais integrantes dos Grupos de Assessoria terpÞo
direito a uma gratificaçp�o mensal de 205 (vinte por cento) sobre
o salário fixado para o seu regime de trabalho.

Art. 10 - A remuneraçp{o fixada no artigo 9º, será
reajustada anualmente, através de Decreto Executivo.

Art. 11 - O contrato de professor municipal será feito
mediante uma seleçp�o quando se tratar de candidato que irá
integrar o nível "I" e mediante a apresentaçpQo da respectiva
habilitaçp�o quando se tratar de professor que integrará os
níveis 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 12 - Anualmente no mês de dezembro, o Departamento Mu-
nicipal de EducaçpFo divulgará, através de edital, a época hábil
para inscriçpō ao preenchimento de vagas no Magistério Municipal.

Art. 13 - Havendo número de inscritos superior ao número de
vagas, serpêo selecionados os candidatos, levando em conta a sua
classificaçp[o no curso de habilitaçp[o e os anos de experiência
no magistério.

Art. 14 - A indicaçpZo dos professores a serem contratados,
será feita pelo Diretor do Departamento e homologada pelo
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Prefeito Municipal.
Art. 15 - Constitui condiçpžo para o aproveitamento do

candidato no cargo de professor, a apresentaçp8o dos seguintes
documentos:

a) registro de nascimento ou casamento;
b) atestado de idoneidade moral fornecido por duas

autoridades educacionais;
c) atestado de sanidade física e mental;
d) atestado de vacinaçpØo antivarióloca;
e) título de eleitor, comprovando estar em dia com as obri-

gações eleitorais;
f) documento militar, para os candidatos do sexo masculino;
g) carteira de trabalho;
h) carteira de identidade;
i) comprovantes de titulaçpuo;
j) número de Cadastro de Pessoa Física-CPF.
Art. 16 - O tempo de efetivo trabalho na escola, para pro-

fessor contratado, será de 22 horas semanais.
Art. 17 - Poderá o professor, se a necessidade exigir e as

condições locais permitirem, a critério do Diretor do
Departamento Municipal de Educaçp�o, ser convocado para regime
integral de trabalho, quando o número de alunos for igual ao su-
perior a 35.

§ +ãnico - Neste caso, o tempo de efetivo exercício na
escola, será de 44 horas semanais, e o professor receberá um a-
créscimo de 100% sobre o salário correspondente ao seu nível.

Art. 18 - Quando a escola tiver entre 40 a 100 alunos, um
professor será designado Diretor.

§ 1º - Neste caso, o Diretor poderá continuar com a
regência de classe e perceber uma gratificaçp�o de 20% sobre o
seu salário.

§ 2º - Sendo dispensado da regência de classe npno terá di-
reito à gratificaçp£o.

Art. 19 - Sendo a matrícula real superior a 100 e inferior
a 151 alunos, o Diretor será dispensado da regência de classe e
convocado para regime de trabalho de 44 horas semanais,
percebendo uma gratificaçpuo de 10%.

§ +©nico - Se o regime de trabalho do Diretor for de 22
horas semanais e npÞo dispuser de assistente, a gratificaçpÞo será
de 20%.

Art. 20 - Se a matrícula real for superior a 150 e inferior
a 250 alunos, o Diretor terá tempo integral e será assessorado
por um assistente, recebendo uma gratificaçp³o de 15%.

§ +ènico - Se o regime de trabalho do Diretor for de 22
horas semanais, a gratificaçp�o será de 20%.

Art. 21 - Em escolas em que a matrícula for superior a 250
alunos, o Diretor deverá ter tempo integral e assessorado por um
assistente, percebendo uma gratificaçpto de 20%.

Art. 22 - Só será permitida cedência de professor
municipal, para efetiva regência de classe, em escola ou
entidade com finalidade assistencial, devidamente reconhecida.
Art. 23 - O professor contratado nos termos da presente Lei,
terá direito a um avanço de 5% (cinco por cento) sobre a remune-
raçpêo horária de seu nível, a cada quinquênio de efetivo serviço
que completar no magistério municipal.

§ 1º - Para a concesspÄo da vantagem prevista neste artigo,
a contagem do tempo de serviço obedecerá as seguintes condições:

a - cada falta np,o justificada dentro do quinquênio, será
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descontada em décuplo até o limite máximo de 5 (cinco) faltas;
b - na contagem superior a 5 faltas npžo justificadas a con-

cessp8o da vantagem será prorrogada por 6 (seis) meses. Se
ocorrerem novas faltas npÒo justificadas dentro desse período,
estas serpmo sempre descontadas em décuplo, npmo importando o
número da s mesmas;

c - as faltas justificadas, até o limite máximo de 25
(vinte e cinco) no quinquênio, np=o serp=o descontadas. Se
ultrapassarem este número, acarretarpØo uma prorrogaçpØo na data
da concesspro em tantos dias quantos forem as faltas excedentes.

§ 2º - A vantagem de que trata este artigo, abrange todos
os professores contratados pelo regime da CLT, atualmente em
exercício, devendo a contagem de tempo ser considerada a partir
da data de admisspÛo constante na respectiva Carteira
Profissional.

Art. 24 - Compete ao Diretor do DME determinar a escola em
que o professor deverá atuar.

Art. 25 - O contrato de professor será feito, inicialmente,
para trabalhar em escola da zona rural.

§ único - Somente em casos excepcionais, poderá o Diretor
do DME determinar o aproveitamento do professor, inicialmente,
em escola da zona urbana.

Art. 26 - Na remoçpIo do professor de escola rural para
escola urbana, serpão considerados os critérios de titulaçpão e de
tempo de serviço, dando-se preferência aos de contrato mais
antigo.

Art. 27 - Todos os anos, o Diretor do DME, determinará
quais as escolas de "difícil acesso" para o próximo ano letivo.

Art. 28 - O professor que exercer suas atividades em escola
de difícil acesso e np�o residir na localidade onde se situa a
escola, perceberá, durante o período letivo, uma ajuda de custo
cujo coeficiente será regulamentado por Decreto Executivo.

Art. 29 - O professor municipal terá direito a 60 dias de
férias anuais, exceto os que desempenharem funções administrati-
vas, que terp�o direito somente a 30 dias.

Art. 30 - Nas escolas unidocentes, compete ao Presidente do
Círculo de Pais e Mestres atestar a efetividade do professor.

§ +©nico - Nas demais escolas a efetividade será atestada
pelo Diretor.

Art. 31 - Toda falta às aulas ou ao trabalho, deverá ser
justificada por escrito, dentro do prazo máximo de 5 dias,
cabendo ao Diretor do DME a decisp{o sobre a validade da
justificativa quando np³o se tratar de Atestado Médico.

Art. 32 - As faltas justificadas npèo serpèo descontadas no
salário do professor.

Art. 33 - Poderá o professor, por indicaçpQo do Departamento
Municipal de Educaçp�o, sem prejuízo da sua remuneraçp�o,
ausentarse do serviço para realizar cursos de aperfeiçoamento e
participar de seminários ou estágios relacionados com a sua
profisspFo. § +Fnico - Havendo possibilidade de realizar tais
cursos em outro horário que npō o de seu trabalho, o professor
np�o será dispensado do mesmo.

Art. 34 - Nos demais aspectos np•o previstos na presente
Lei, o professor Municipal será regido pela CLT, com todas as
vantagens e obrigações daí decorrentes.

Art. 35 - Para cobertura das despesas decorrentes da
aplicaçpZo desta Lei, serpZo utilizados recursos orçamentários
próprios.
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Art. 36 - Ficam revogadas as Leis Municipais nº 2695/75 e
nº 2699/75 e outras disposições em contrário, especialmente as
constantes das Leis Municipais nº 2559/73 e 2703/75, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçpÒo, retroagindo seus
efeitos a partir de 01 de agosto de 1978.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 08 de novembro de
1978.

a)LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF
Prefeito Municipal

a. JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Secretário

5

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com

