
                                            LEI MUNICIPAL Nº 11, DE 03 DE JUNHO DE 1987. 
 
 
 

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO  

PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA DE 

NOVA OLÍMPIA, ESTADO DE MATO GROSSO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 JOÃO GREGÓRIO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

  Art. 1º Esta Lei regula as atividades do Magistério Público do 1º grau do Município de Nova 

Olímpia de acordo com a Lei Federal nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 e denomina-se Estatuto do 

Magistério Público do Município de Nova Olímpia. 

 

    Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta da dotação 

orçamentária própria, suplementada se necessário. 

 

     Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, em 03 de junho de 

1.987. 

 

  Prefeito Municipal JOÃO GREGÓRIO DA SILVA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA. 

 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I 

 

      Art. 1º Esta Lei regula as atividades do Magistério Público do 1º grau do Município de Nova 

Olímpia de acordo com a Lei Federal nº 5.692 de 11 de agosto de 1.971, e denomina-se Estatuto do 

Magistério Municipal. 

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA DO MAGISTÉRIO 

 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO DO MAGISTÉRIO 

 

       Art. 2º  São atividades do Magistério para efeito deste Estatuto às atribuições do professor e 

do regente de classe que direta ou indiretamente estão vinculados à Escola. 

 

 § 1º Por atividades do Magistério, entende-se aquelas atividades inerentes à Educação. 

 

 § 2º Por professores entende-se o habilitado de docente e regente de classe. 

 

 § 3º Por regente de classe entende-se o membro do Magistério que não possui qualificação 

específica. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO MAGISTÉRIO COMO PROFISSÃO 

 

     Art. 3º  A classificação do Magistério se fará de acordo com a habilitação e o tempo de 

serviço. 

 

    Art. 4º As classes e graus constituem a linha de promoção dos professores. 

 

 § 1º As classes são designadas pelas letras: A,B,C,D, E,F e G. 

 

 § 2º Os graus são designados pelos números: I, II, III, IV, V, VI e VII. 

 

     Art. 5º Os graus constituem a linha de habilitação dos professores com as seguintes 

características: 

 

 Grau I - Habilitação específica de 2º grau, obtida em três séries. 

 



 Grau II – Habilitação específica de 2º grau, obtida em quatro séries ou em três seguintes de 

Estudos Adicionais correspondentes a um ano letivo. 

 

 Grau III – Habilitação específica de grau superior ao nível de graduação representada por 

Licenciatura de 1º grau. 

 

 Grau IV – Habilitação específica de grau superior ao nível de graduação representada por 

Licenciatura de 1º grau seguida de Estudos Adicionais correspondentes no mínimo a um ano letivo. 

 

 Grau V – Habilitação específica obtida em cursos superior ao nível de graduação 

correspondente à Licenciatura Plena. 

 

 Grau VI – Habilitação específica de curso superior correspondente a Licenciatura Plena em 

Especialização ao nível de Pós-Graduação atendendo às normas do conselho Federal de Educação. 

 

 Grau VII – Habilitação Específica mais curso de Mestrado e/ou Doutorado na área de 

Educação. 

 

    Art.6º  O servidor do Magistério terá direito a promoção a classe imediatamente superior após 

interstício de 05 (cinco anos); esta promoção será automática. 

 

   Art. 7º O vencimento base do professor será fixado em Lei Complementar não podendo ser 

inferior a dois salários mínimos para classe com nível de Magistério. 

 

 § 1º  Para os contratados o piso salarial será de um salário mínimo vigente. 

 

 § 2º  O professor regente de classe receberá um salário mínimo vigente. 

 

 § 3º O cálculo dos vencimentos correspondentes às classes e graus do Quadro permanente 

da carreira será feito multiplicando-se o valor do vencimento básico do quadro que é o da classe “A” 

pelo respectivo coeficiente na forma seguinte: 

 

   I – Em relação a classes 

   II – Em relação aos graus 

 

I 

 

Classe                     Vencimento 

A                              2 S.M 

B      + 10 % 

C       + 20 % 

D      + 30 % 

E      + 40 % 

F      + 50 % 

G      + 60 % 

 



 

II 

 

Grau                          Coeficiente 

1 2,00 S.M 

2 2,20 S.M 

3 2,50 S.M 

4 2,80 S.M 

5 3,20 S.M 

6 3,40 S.M 

7 3,70 S.M 

 

 

 

                                 CAPÍTULO IV 

 

 Os cargos do Magistério serão providos inicialmente por nomeações e por contrato segundo o 

regime jurídico desta Lei. 

 

      Art. 8º  O ingresso na categoria funcional de professor far-se-á na classe inicial e nível 

correspondente à habilitação. 

 

 § 1º A nomeação se dará mediante concurso público de provas e títulos regulamentados por 

Lei Municipal. 

 

 § 2º Só poderão inscrever em concurso público os candidatos portadores de comprovantes 

de curso pedagógico. 

 

 § 3º São requisitos para o ingresso por nomeação na categoria funcional de Professor: 

 Grau de escolaridade correspondente às habilitações previstas no artigo 5º deste Estatuto de 

demais exigências constantes das instruções reguladoras do concurso. 

 

   Art. 9º  O ingresso por contrato obedecerá às normas específicas do regime CLT. 

 

 § 1º  A contratação será mediante provas de seleção elaboradas de acordo com normas 

baixadas pela administração Municipal. 

 

   Art. 10.  Os cargos de Magistério deverão ser criados por Lei Municipal segundo as 

necessidades da rede Municipal de ensino. 

 

 

     CAPÍTULO V 

 

     DAS FORMAS DE PROVIMENTO 

 

    Art. 11.  Nomeação é a forma de investidura inicial ao cargo público. 



 

 § 1º A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos 

candidatos aprovados em concurso. 

 

 § 2º  O professor adquire estabilidade após 2 (dois) anos de efetivo exercício no cargo. 

 

     Art. 12.  A nomeação obedecerá à ordem de classificação em concurso. 

 

 § 1º Dentre os candidatos aprovados os classificados até o direito a nomeação. 

 

 § 2º Não ocorrendo a posse do direito a nomeação será automaticamente deferida aos 

demais candidatos, obedecendo a ordem de classificação. 

 

     Art. 13. O ato de nomeação será expedido no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

homologação do concurso. 

 

    Art. 14. A nomeação será feita em caráter efetivo sujeitando-se o professor ao estágio 

probatório. 

 

                             Seção I 

                Do Estágio Probatório. 

 

                 (Art. 15 não consta) 

 

   Art. 16.  Durante o estágio probatório o professor no exercício das atribuições específicas do 

cargo, deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

  I – Assiduidade 

   II – Pontualidade 

  III - Bom desempenho profissional. 

  

 § 1º A verificação do compromisso dos requisitos previsto neste artigo, será procedida 

segundo normas expedidas pelo órgão Municipal de Educação e concluída no período de 24 (vinte e 

quatro) meses de efetivo exercício. 

 

 § 2º  Não será considerado efetivo o professor que não satisfazer os requisitos do estágio 

probatório advindo sua exoneração. 

 

     Art. 17.  Será estabilizado após 02 (dois) anos de efetivo exercício, o professor que satisfazer 

os requisitos do estágio probatório. 

 

 

 

                            CAPÍTULO VI 

                     PROMOÇÃO FUNCIONAL 

 

   Art. 18.  Promoção Funcional é o ato pelo qual o professor progride na carreira do Magistério. 



 Parágrafo único.  Dar-se-á por: 

 

 - Progressão funcional 

 - acesso 

 

     Seção I 

    Progressão Funcional 

 

     Art. 19. A progressão Funcional é a promoção ou passagem do professor para grau 

imediatamente superior a que pertence, dentro de uma mesma categoria funcional, considerando-se 

para isso o tempo de serviço, avaliação de desempenho e cursos realizados na área de Educação. 

 

 § 1º As classes são designadas pelos algarismos I, II, III, IV, V, VI e VII, conforme o artigo 5º. 

 

    Art. 20.  Para efeito de promoção será contado o efetivo exercício na mesma classe, pelo 

período de 05 (cinco) anos, ou a avaliação de desempenho. 

 

 § 1º Serão considerados para avaliação de desempenho: 

 I – Assiduidade e pontualidade 

 II – Participações em reunião pedagógica e cursos oferecidos ou reconhecidos pelo órgão 

Municipal de Educação. 

 III – Tempo de serviço prestado no órgão Municipal de Educação em todo o processo 

educativo. 

 IV – Avaliação com base nos critérios do anexo I deste estatuto. 

 

 § 2º A avaliação do desempenho do professor será realizada a cada ano pela equipe de 

apoio técnico do órgão municipal, ou responsáveis pelos alunos junto com o professor interessado. 

 

    Art. 21. Ao completar 200 (duzentos) créditos independentes do tempo de serviço, o professor 

será promovido automaticamente, para o grau imediatamente superior, começando nova contagem 

de crédito. 

 

 § 1º O professor que não atingir o total de crédito será promovido automaticamente ao 

completar 05 (cinco) anos de efetivo exercício. 

 

 § 2º  Uma vez promovido por qüinqüênio começará nova contagem de crédito para o 

professor, que serão computados na próxima promoção. 

 

                          Seção II 

                                Do acesso 

 

    Art. 22.  Acesso é a promoção do professor do corpo que ocupa para a série de classes 

imediatamente superior correspondente a habilitação específica alcançada independentemente do 

grau de ensino em que atue, desde que haja vaga. 

 



     Art. 23.  Será considerado também, para o efeito de acesso na série de classe de professor, a 

licenciatura de curta duração ou plena, que habilite ao ensino de atividades ou áreas de estudo. 

 

    Art. 24.  O acesso a séries de classe superior será feito no grau inicial ou em grau que 

assegure em qualquer hipótese, vencimento superior ao da situação antecedente. 

 

 

                                TÍTULO III 

                   DA POSSE E DO EXERCÍCIO 

 

                     CAPÍTULO I 

                       DA POSSE 

 

    Art. 25.  Haverá posse em cargos de Magistério, nos casos de nomeação. 

 

   Art. 26. A posse será dada pelo órgão Municipal de Educação ou autoridade delegada, 

observada as experiências legais e regulamentares para a investidura do cargo. 

 

   Art. 27. A posse dependerá do cumprimento pelo interessado das exigências legais e 

regulamentares para investidura do cargo. 

 

 

                      CAPÍTULO II 

                                 DO EXERCÍCIO 

 

    Art. 28. O local de exercícios será determinado pelo responsável do órgão Municipal de 

Educação de acordo com o número de vagas obedecidas à classificação legal. 

 

    Art. 29. O ocupante do cargo do Magistério deverá entrar em exercício no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data da posse prorrogável, uma vez por igual período a juízo do responsável do 

órgão Municipal de Educação. 

 

 Art. 30.  Será substituído em caráter de emergência o professor que se afastar de suas 

funções em virtudes de doença ou por qualquer motivo de orem legal. 

 

 § 1º A substituição será obrigatória quando o afastamento for superior a 15 (quinze) dias. 

 

 § 2º As substituições serão preenchidas preferencialmente por integrante do quadro efetivo 

do órgão Municipal de Educação. 

 

   Art. 31. Não havendo professor disponível no período órgão, far-se-á a substituição por: 

 

 I Professor estranho no quadro efetivo com a mesma habilitação, contratado pelo prazo de 

substituição. 

 

 



                        CAPÍTULO IV 

                                        DA VACÂNCIA 

 

   Art. 32.  A vacância do cargo decorrerá de: 

 I -   exoneração 

 III   demissão 

 III –promoção 

 IV –acesso 

 V – transformação 

 VI –aposentadoria 

 VII  falecimento 

 

 § 1º  Dár-se- á exoneração: 

I – a pedido do integrante do quadro do Magistério; 

II - quando o integrante do quadro do magistério não tomar posse ou não entrar em exercício 

no prazo legal; 

III -Quando não satisfazer as condições do estágio probatório. 

 

 § 2º  A demissão é aplicada como penalidade. 

 

 

                      TÍTULO IV 

   DA MOVIMENTAÇÃO DO PESSOAL 

 

                CAPÍTULO I 

        DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

     Art. 33.  A movimentação do pessoal do magistério é feita mediante lotação e remoção 

 

                      . 

 

  Art. 34.  A lotação consiste na indicação da unidade ligada ao órgão municipal de educação e 

que o ocupante do cargo de Magistério deva ter exercício. 

 

       Art. 35.  A mudança de lotação de professor poderá ser feita: 

 I – a pedido do professor; 

 II – ex-ofício, por conveniência do ensino. 

 

   Art.36.  Os pedidos de mudança de lotação devem ser protocolados no órgão municipal nos 

meses de férias escolares. 

 

   Art. 37.  O atendimento dos pedidos de mudança de lotação está condicionado à existência 

de vaga e à ordem de prioridade previamente estabelecida pelo órgão Municipal de educação. 

 

    Art. 38. Após o atendimento dos pedidos de que trata o artigo 43 será efetivada a lotação. 

 



                      CAPÍTULO III 

                        DA REMOÇÃO 

 

    Art. 39.  A remoção para determinada unidade do órgão pode ser feita: 

 I – a pedido do professor desde que haja vaga e que o professor não esteja em período 

probatório; 

 II – por permuta. 

 

§ 1º  A remoção por permuta se processa a pedido de ambos os interessados. 

 

§ 2º A permuta não pode ser realizada quando um dos interessados tiver condições de 

aposentadoria por tempo de serviço, dentro de 01 (um) ano, a contar da data do pedido. 

 

    Art. 40 A remoção será concedida ao professor após 01 (um) ano letivo na escola ou outra 

unidade ligada ao órgão municipal de ensino. 

 

   Art. 41. O pedido de remoção só poderá ser efetivado nos períodos oficiais de férias. 

 

 

                       TÍTULO V 

                    DO REGIME DE TRABALHO 

 

 

                      CAPÍTULO I 

               DA JORNADA DE TRABALHO 

 

    Art. 42.  O professor terá regime de 22 (vinte e duas) horas semanais. 

 

 § 1º As 22 (vinte e duas) horas de que trata o artigo anterior refere-se a 20 (vinte) horas 

aulas, e 2 (duas) horas atividades semanais. 

 

 § 2º As horas atividades serão acumuladas para o término do mês e corresponderá a 2 (dois) 

dias com 4 (quatro) horas. 

 

 § 3º  As horas atividades deverão constar do calendário escolar. 

 

    Art. 43. O professor poderá ter uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais em 

regime especial conforme o seu interesse e as necessidades do órgão municipal de educação. 

 

 § 1º  Ás horas de que trata o presente artigo estão relacionadas à implantação gradativa nas 

escolas municipais deste regime de trabalho a serem definidas pelo órgão municipal de educação e 

por uma comissão através de resolução. 

 

 § 2º O período de 20 (vinte) horas atividades semanais será destinado para preparo das 

aulas, cursos, reuniões e encontros pedagógicos. 

 



 § 3º  O órgão municipal de educação designará o local onde o professor poderá cumprir as 20 

(vinte) horas, reservando-se uma tarde para ser desenvolvida na própria unidade escolar. 

 

    Art. 44. Não é permitido ao ocupante de dois cargos públicos de adoção de regime especial 

de trabalho, ressalvada a hipótese de licenciar-se, sem vencimento, de um deles. 

 

 

                   TÍTULO VI 

                   DOS DIRETORES 

 

                        CAPÍTULO I 

                       DAS FÉRIAS 

 

    Art. 45.  O ocupante do cargo de Magistério gozará de férias anualmente: 

 I – Quando em exercício nas escolas 45 (quarenta e cinco) dias coincidentes com as férias 

escolares, sendo que 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias, segundo o que dispuser o 

órgão próprio do sistema. 

 II – Quando em exercícios nos demais órgãos do sistema, 30(trinta) dias consecutivos.  

 Parágrafo único. Não é permitido acumular férias ou levar a sua conta qualquer falta ao 

trabalho. 

 

 

                  CAPÍTULO II 

                     DO PERÍODO SABATINO. 

 

 Art. 46. A cada 7 anos ininterruptos de efetivo exercício na carreira do Magistério Municipal, o 

professor terá direito a solicitar afastamento remunerado para cursos de  pós- graduação com 

duração de até o limite de um ano. 

 

   Art. 47. O professor fica na obrigatoriedade de provar que utilizou o afastamento para o fim a 

que foi autorizado. 

 

     Art. 48. Ocorrendo a omissão do previsto no artigo anterior e, se concluir que tenha ocorrido 

abuso no período sabático, perderá o professor o direito ao gozo do período subseqüente. 

 

   Art. 49. O professor solicitará o gozo do período sabático à época que lhe convier, facultando, 

no entanto, ao órgão municipal de Educação através de estudos deferi-la ou não por necessidade ou 

não, por necessidade ou interesse do serviço, sendo proibida a acumulação de mais de dois 

períodos. 

 

   Art. 50. O professor ao regressar do curso de pós-graduação deverá retomar o seu 

lugar de origem, permanecendo nele por um período não inferior a dois anos. 

 

   Art. 51. Após a conclusão do curso disposto no artigo 54, fica assegurada, automaticamente, 

a promoção por acesso. 

 



 

                     CAPÍTULO III 

                        DO TEMPO DE SERVIÇO 

 

     Art. 52.  São computados como de efetivo exercício, os afastamentos em virtude: 

 I – Férias 

 II – Casamento (até oito dias) por falecimento do cônjuge ou companheiro (a) na forma da 

Lei, descendente acedentes, irmão e até 03 (três) dias por falecimento dos sogros; 

 IV - júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

 V -  licença-prêmio 

 VI - licença p/ tratamento de saúde 

 VII - licença gestante 

 VIII - convocação para o serviço militar 

 IX - exercício do cargo de presidente, secretário e tesoureiro em entidade municipal de 

representação de classe (somente na areia de Educação). 

 X -Para registro de nascimento de filho. 

 

 § 1° Na falta de entidades municipal é considerado para direito previsto no presente artigo a representação

entidade estadual. 

 

 §2° O cargo de vice-presidente goza dos mesmos de presidente quando houver impedimento 

deste. 

 

   Art. 53.  Para efeito de aposentadoria computar-se a integralmente o tempo de serviço público 

federal estadual. 

 

    Art. 54.  O tempo em que o integrante do quadro próprio do magistério estiver a disposição de outros órgão

entidade sem hunos para o município será computados somente para efeito de aposentadoria. 

 

 

                   CAPITULO IV 

               DAS LICENÇAS E CONCESSÕES 

 

    Art. 55. Aplica-se ao ocupante de cargo do magistério o regime de licença, observando o 

disposto neste capítulo. 

 

 Art. 56.  Ao ocupante do cargo do magistério conceder-se a. 

 I - Licença por acidente em serviço ou doença grave específica em lei. 

 II - Licença prêmio. 

 III - Licença para gestante. 

 IV - Licença para amamentar. 

 V - Licença para tratamento de saúde . 

 VI - Licença para tratamento de interesse particular. 

 VII - Licença por doença em pessoa da família. 

    

 



     Seção I 

                  Da licença por acidente 

 

       Art. 57.  O membro do magistério acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha 

adquirido doença profissional terá direito a licença pelo prazo de ate 02(dois) anos se a junta médica 

oficional não concluir logo pela aposentadoria. 

 

  § 1° Acidente é o evento venoso diga danoso que tinha como causa mediata ou 

imediata o exercício das atividades inerentes ao cargo. 

 

 § 2° Considera-se também acidente a agressão sofrida e não provada pelo membro do 

magistério no exercício de suas atividades. 

 

 § 3° A comprovação do acidente indispensável para a concessão de licença deverá ser feita 

de ofício pelas autoridades competentes em processo regular no prazo máximo de 08 (oito) dias. 

  

 § 4° O tratamento do acidentado em serviço correrá por conta dos cofres públicos 

 

 § 5° Entende-se por doença profissional a que decorrer das condições ou dos fatos neles 

ocorridos devendo o laudo médico estabelecer-lhe rigorosa carecterização. 

 

 Art. 58. O membro do magistério ataca por tuberculose ativa alimentação mental, cegueira 

progressiva, lepra, paralisia, irreversível espondiloartrose anquilosante nefrapatia grave e 

estatodonsançados de paget( osteíte deformante) com base nas conclusões da medicina 

especializada será  licenciada, pelo prazo até 02(dois) anos,quando a inspensão da junta médica 

oficial não concluir pela necessidade imrdiata da aposentadoria. 

 

 

                  Seção II 

                  Da licença prêmio. 

 

    Art. 59.  Ao integrante do quadro do magistério é assegurado o direito a licença-prêmio de 03 

meses com vencimento integral e demais vantagens de seu cargo, após cada qüinqüênio de efetivo 

exercício no serviço. 

 Parágrafo único. Somente o tempo de serviço público prestado a este municipal será contado 

para efeito de licença-prêmio. 

 

 Art. 60.  Não tira direito a licença-prêmio o professor que no período de sua  aquisição 

houver. 

 I - Sofrido pena de suspensão.   

 II - Faltado ao serviço injustificadamente por mais de 30(trinta) dias. 

 III - Gozado licença. 

 a) por período superior a 180 dias consecutivos ou não p/ tratamento de saúde, 

 b) por motivo de doença em pessoa de sua família por mais de 120  dias. 

 c) Para tratar de interesses particulares por mais de 30 dias. 

 d) por motivo de afastamento do cônjuge militar por mais de 03 (três) anos. 



 

   Art. 61. O funcionário deverá a guardar em exercício a concessão da licença premio. 

 

   Art. 62. O pedido de licença prêmio será instruindo com certidão de tempo de serviço, 

expedido pelo órgão municipal competente. 

 

 

                  Seção III 

       Da licença à gestante. 

 

   Art. 63. A professora gestante será concedida pelo prazo de (três) meses mediante laudo 

médico oficial. 

 

 § 1° A licença será concedida a partir do 8°-(oitavo) mês de gestação será salvo prestação 

médica em contrario. 

 

 § 2° A licença de que trata este artigo será adativa quando comprovado juridicamente a 

adoação do recém nascido a partir da data da apresentação do respectivo comprovante. 

 

 

                                           Seção IV 

               Da licença para amamentar. 

 

   Art. 64. Toda mãe do quadro do magistério terá direito á licença especial por 03 (três) meses 

para amamentar o recém nascido. 

 

 § 1°-  A licença será concedida 01(uma) hora no inicio ou final do expediente. 

 

   Art. 65. A licença será concedida medicamente apresentação do registro de nascimento. 

 

 

                                       Seção V 

   Da licença para tratamento de saúde. 

 

   Art. 66. A licença para tratamento de saúde será concedida ex-oficio ou a pedido do 

interessado ou de seu representante quando aquele não puder fazê-lo. 

 

 § 1° Num e outro caso é indispensável exame médico. 

 

 § 2° A inspeção médica será realizada pelos órgãos municipal de educação quando 

necessário na própria resistência ou em outro local neste município, onde se encontra na pessoa do 

interessado. 

 

 § 3° Fica o prazo de licença haverá nova inspeção e o lado concluirá pela prorrogação, volta 

de serviço ou pela aposentadoria. 

 



 Art. 67. Sempre que possível o exame para concessão de licença para tratamento de saúde, 

será feito por médico oficial do município do estado ou da união. 

 

 § 1° O atestado ou  laudo passado por médico ou junta médica particular,só produzirá efeitos 

depois de homologado pelo serviço de perícia do município. 

 

 § 2° As licenças superiores a  60 (sessenta) dias dependerão de exame por junta médica. 

 

  Art. 68. O gozo de licença será comunicado pelo professor a chefia e mediata indicando-se a 

duração. 

 

  Art. 69. No decurso da licença o professor abter se de qualquer atividade remunerada sob 

pena de aplicação das sanções legais cabíveis. 

 

  Art. 70. O pessoal do quadro do magistério que se omitir ou se recusar a inspenção médica 

ou não seguir o tratamento adequado será público disciplinarmente no primeiro caso e com o 

cancelamemto da licença no segundo. 

 

  Art. 71. O integrante quadro do magistério licenciado para tratamento de saúde ou acidentado 

no exercício de suas funções receberá integralmente e demais vontagens inerentes ao cargo ou 

função. 

 

 

                   Seção VI 

      Da licença para tratamento de interesse particular. 

 

  Art. 72. O professor poderá obter licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 

ate 24(vinte e quatro) meses após 02(dois) anos de efetivo exercício no  

cargo. 

 

 

 § 1° O requerente aguardará em exercício a concessão da licença. 

 

 § 2° Será negada a licença quando incoviniente ao interesse do serviço. 

 

 § 3º O professor licenciado poderá a qualquer tempo desistir da licença e reassumir o 

exercício do cargo. 

 

 § 4° Só poderá ser concedida nova licença depois de decorridos 02(dois) do términio da 

anterior. 

 

 § 5° A licença para tratamento de interesse particular acarreta para o professor a perda de 

vencimento e demais direitos e vontagens previstas neste estatuto no período de sua vigência. 

 

 

                 Seção VII 



  Da licença para por motivo de doença em pessoa da família. 

 

  Art. 73. O professor poderá obter licença por motivo de doença em pessoa de sua família 

desde que proveser indispensável a sua assistência ao doente e que esta não possa ser prestado 

concomitantemente com exercício das atribuições de cargos. 

 

  Art. 74.  Consideram-se pertencentes a família do professor para efeitos disposto nesta seção 

alem do cônjuge dos filhos e dos pais. 

 

 § 1º O pessoal que vive as suas expensam e constem de seu assentamento individual como 

dependentes. 

 

 § 2° A comprovação  da doença e da necessidade de assistência será feita por laudo do 

serviço médico oficial. 

 

  Art. 75. A licença de que trata o artigo anterior éconcedido com vencimento integrais ate 

06(seis) meses e daí em diante com os seguintes contos. 

 I - de   (um terço) quando exceder a 06(seis)meses. 

 II - de  (dois terço) quando exceder A 12 (doze)meses até 18(desoito) meses. 

 

 

                    CAPITULO V  

                         DA APOSENTADORIA. 

 

 Art. 76.  O ocupante do cargo do magistério será aposentado; 

 I - Voluntariamente ao comprovar 30(trinta) anos e de magistério e do sexo masculino ou 

25(vinte e cinco) anos do magistério e do sexo feminino. 

 II - Compulsoriamente aos 70(setenta) a nos de idade. 

 III - Por invalidez. 

 

     Art. 77.  O funcionamento fará jus a proventos integrais. 

 I - Se comprovar 30(trinta)anos de magistério o do sexo masculino ou 25(vinte e cinco)anos 

de magistério o do sexo feminino. 

     II - Quando invalido em conseqüência de acidente em serviço ou em virtude de doença 

profissional; 

 III - Quando acometi do de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia, leucemia, lepra e 

cardiopatia grave. 

 

 Art.78. Os provimentos da aposentadoria serão sempre reajustados nos mesmo percentuais 

dos reajustes concedidos aos integrantes do quadro próprio do  magistério em atividades. 

 

 

 

 

 

 



     CAPITULO VI 

 

 Art. 79. Extinguindo se o caso, digo cargo, o professor estável ficará em disponibilidade com 

provento igual ao vencimento ou remuneração ate o ser obrigatório aproveitamento em outro cargo 

de natureza e vencimento compatíveis com o que ocupava. 

 Parágrafo único. Restabelecido o cargo ainda que modificou a sua denominação será 

obrigatoriamente nele o professor posto em disponibilidade quando da sua extinção. 

 

 Art. 80. O professor em disponibilidade poderá ser aposentado. 

 

 

     TITULO VIII 

   DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS. 

 

     CAPITULO I 

   DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO. 

 

 Art. 81. O vencimento é a retribuição pecuniária devia ao professor pelo efetivo exercício do 

cargo correspondente ao padrão fixado em lei. 

 

 Art. 82. Remuneração é a retribuição paga ao professor pelo efetivo exercício do cargo, 

correspondente a padrão fixado em lei, e acrescido das vantagens pessoais de que seja titular. 

 

 Art. 83. O piso salarial de vencimento do professor pelo estiver em sala de aula ou outra 

unidade da rede municipal, com habilidade de II grau em magistério e, início de carreira, será de 02 

salários mínimos por 22 (vinte e duas) horas semanais. 

 

 Art. 84. Os interesses da carreira do magistério serão remunerados segundo as classes e 

graus, a que pertencem e o, regime de trabalho a que estiverem submetidos, sendo os atuais valores 

de salários os constantes dos anexos deste Estatuto. 

 

 

                                       CAPITULO II 

                         DAS VANTAGENS E INCENTIVOS.  

 

                                           Seção I 

                                                  Vantagens. 

 

 Art. 85. O pessoal do magistério além dos direitos, vantagens e conclusões concessões que 

lhe são extensivas pela condição de professor, tem às seguintes vantagens e incentivos: 

 I - Adicional por tempo de serviço; 

II  - Salário família; 

III - Diárias. 

 

 Art. 86. A cada período de 5 ( cinco) anos de efetivo exercido no magistério público da direito 

ao professor  adicional de 10% ( dez  por cento ) sobre seu vencimento, prestado a este município. 



  

    Art. 87. Os adicionais incorporam-se ao vencimento para efeito de  aposentadoria. 

 

    Art. 88. O salário família é o auxilio especial concedido pelo município como  contribuição ao custo 

das despesas da família. 

 

     Art. 89. É condicionado o salário família: 

 I - À esposa que não exerça atividades remuneradas; 

 II - Ao filho maior de até 18 anos; 

 III - Por filho estudante que não exerça atividades lucrativas até a idade de 21 anos; 

 IV - Do filho invalido. 

 

  § 1º Compreende-se neste artigo o filho de quaisquer condições o enteado, adotivo, o 

legitimado adotivo e menor que mediante autorização judicial, os  beneficiário sob aguarda sustento 

do membro do magistério. 

  

    Equiparem-se do pai e mãe os representantes legais incapazes e as pessoas sob cuja 

guarda e manutenções estiverem confiadas, por autorização judicial, os beneficiários; 

 

 § 3º As cotas de salário família por filho inválido serão pagas em dobro. 

 

    Art. 90. Quando o pai ou a mãe forem funcionários ou inválidos, ou viverem em comum o 

salário família será concedido a apenas um deles. 

 

   § 1º Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver os dependentes sob sua 

guarda. 

 

    § 2º Se ambos os tiverem, será concedido a um e outro dos pias de acordo com  a 

distribuição dos dependentes.   

 

     Art. 91. O professor e o inativo são obrigados a comunicar a seu chefe imediato, dentro de 15 

(quinze) dias, qualquer alteração que se verifique na situação dos dependentes, da qual decorra 

supressão, ou redução no salário família. 

 

      Art. 92. O salarial sra fixado em Lei especial. 

 

     Art. 93. O membro do magistério que se deslocar da sede no desempenho de suas 

atribuições será concedido além de transporte, diária a título de indenização das despesas de 

alimentação e pousada. 

 

   Art. 94 Auxilio ou patrocínio para publicação de trabalho considerando valor para o ensino, 

para a Educação ou para a cultura comparecer favorável do órgão municipal de Educação. 

 

     Art. 95. O membro do magistério perceberá gratificação quando designado para exercer, fora 

do período  normal ou extraordinário de trabalho, as funções de auxiliar ou membros de cursos 

legalmente instituídos. 



 

     Art. 96. Gratificação pela execução ou colaboração em trabalhos técnicos ou científicos, de 

natureza especial, para o serviço público municipal. 

 

                                          

                                          TÍTULO IX 

                               DA DIREÇÃO DA ESCOLA 

         

                                           Seção I 

                                 Do diretor da Escola 

 

   Art. 97. Cabe ao diretor; 

 I - Ser condutor político do processo pedagógico e viabilizado das ações d integração; 

 II - Presidir o conselho diretor nas deliberações; Representar a Escola perante a comunidade; 

 III - Comandar o processo, levando em consideração os anseios  da equipe de apoio técnico e do 

representante da comunidade Escolar. 

 

 

                     Seção II 

           Da assembléia da escola. 

 

   Art. 98. A assembléia da Escola será composta por; 

 I - Funcionário do estabelecimento de ensino; 

 II - Professor; 

 III - Pais, ou responsável pelos alunos. 

        Parágrafo único a representatividade será estabelecida pela comunidade escolar, prevista em 

pigmento interno próprio. 

  

 

                        Seção III 

          Da equipe técnica: 

    

    Art. 99. A equipe de apoio técnico compete organizar e participar da coordenação de 

todo o processo administrativo e pedagógico das escolas, além das suas funções especificas. 

 

      Art. 100. Para preenche as funções de equipe  de apoio técnico, o órgão municipal de 

Educação fará periodicamente prova de seleção a que poderão concorrer todos os professores com a 

formação pedagógica e que tenham ingressado na rede municipal através de concurso. 

 

                                     Seção IV 

                               Disposições gerais. 

 

    Art. 101. O diretor, equipe de apoio técnico e a assembléia da escola serão responsabilizados 

perante o órgão municipal de educação da condução dos trabalhadores da unidade escolar.    

 



    Art. 102. A jornada de trabalho dos componentes da equipe de apoio técnico e do diretor é de 

40 (quarenta) horas semanais.   

 

   Art. 103. O órgão municipal de educação aumentará o número de vagas dos integrantes da 

equipe de apoio técnico que respondem pela administração, orientação e supervisão de acordo com 

as necessidades reais da escola.   

 

 

                                       TÍTULO X 

                        DO REGIME DISCIPLINAR 

 

    Art. 104. O pessoal do magistério está sujeita ao regime disciplinar previsto para os 

funcionários, da prefeitura municipal de Nova Olímpia, e às normas contidas nestes estatutos e nos 

regimes escolares.    

   

 Art. 105. Além do disposto no artigo anterior, constituem deveres do pessoal do magistério.    

 I - Elaborar e executar os programas, planos e atividades na área de sua competência; 

 II - cumprir os horários e calendários escolares; 

 III - ocupar-se com zelo, durante o horário de trabalho, no desempenho das atribuições de 

seu cargo; 

 IV - manter e fazer com que seja mantida a disciplina em sala de e fora dela;   

V - comparecer às atividades programadas e as reuniões para as quais for convocado; 

VI - zelar pelo bom nome da Unidade de Ensino; 

 VII - avaliar o processo de ensino-aprendizagem, empenhando-se pelo seu   constante 

aprimorante; 

 VIII - qualificar-se, permanentemente, com vistas a melhoria de seu desempenho como 

educador;     

 IX - respeitar alunos, colegas, autoridades de ensino e funcionários administrativos, de forma 

competível com missão de educador.   

 X - zelar pelo patrimônio municipal, particularmente na sua área de atuação.    

 

     Art. 106. Constituem, também, transgressões passíveis de pena os funcionários do 

magistério: 

     I - O não cumprimento dos deveres enumerados no artigo anterior;   

     II - A ação ou omissão que traga prejuízo físico, moral ou intelectual ao aluno; 

   III - A imposição de castigo ou humilhante ao aluno; 

   IV - O ato que resulta em exemplo deseducativo para o aluno; 

 V - A prática de descriminação por motivo de raça, condição social, nível intelectual, credo ou 

convicção política; 

 V - A alteração de qualquer resultado da avaliação, ressalvados os caso de erros manifesto, 

por ele declarados ou reconhecidos. 

  

 Art. 107. Se sujeita o pessoal do magistério ás seguintes sanções disciplinares; 

 I - advertência por escritos; 

 II - suspensão 

 III demissão; 



 

 Art. 108. São componentes para aplicação de penalidade. 

 I - de advertência por escrito; chefe imediato do servidor. 

 II - Da advertência por escrito ou de suspensão ate 15(quinze) dias o responsável pelo órgão 

municipal de educação. 

 III - De demissão; o prefeito municipal. 

 

 

     TITULO XI 

   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS TRANSITÓRIAS 

 

     CAPITULO I 

        DA CONTRATAÇÃO 

 

 Art. 109. Dar-se-á contratação temporária para exercício provisória das atribuições 

específicas do magistério durante a ausência até o provimento  do cargo se sob regime da C.L.T. 

 

 Art. 110. A contratação ocorrera por tempo determinado. 

 I - no caso de vacância no cargo se não outro candidato aprovado em concurso ou candidato 

nomeado; 

 II - em caso de afastamento temporário do titular do cargo. 

 Parágrafo único a concentração ocorrerá através de provas de seleção realizada pelo órgão 

municipal de educação. 

 

 Art. 111. O salário do contrato habilitado terá por base o valor inicial da categoria; 

correspondente á habilitação exigida para desempenho das atribuições  que lhe forem conferidas; 

 

 Art. 112. Considera–se á automaticamente rescindido o contrato do professor; com a 

reassunção do titular ou pessoa do nomeado. 

 

 

     CAPITULO II 

   DO ENQUADRAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. 

 

 Art. 113. Os já pertencentes ao quadro do magistério ocupante dos cargos efetivos; terão sua 

transposição automática para o regime deste estatuto; com a oportunidade de optar pelo regime de 

20(vinte) horas ou 40(quarenta) horas. 

 

 Art. 114. A transposição for se á mediante enquadramento por ato do prefeito municipal em 

cargos classes e graus previstos no artigo 7º- e anexo II de acordo com sua graduação dispensando 

a exigência de acordo. 

 

 Art. 115. O enquadramento na  classe será feito de acordo  com o tempo de serviço; 

obedecendo o seguinte critério; 

 a) zero 

 b) 05 (cinco) anos 



 c) 10 (dez) anos 

 d) 15 (quinze) anos 

 e) 20 (vinte) anos 

 f) 25 (vinte e cinco) anos 

g) 30 (trinta) anos 

 Parágrafo único. do enquadramento não poderá resultar reeducação do vencimento. 

 

 Art. 116. Os atos coletivos de enquadramento serão baixados sob a forma de listas normais a 

serem publicadas num prazo de 30 (trina) dias contados da vigência deste estatuto e através de 

decreto. 

 

 Art. 117. O membro do quadro do magistério que se julgar prejudicado com o enquadramento 

por considerá-lo desacordo com as normas deste estatuto poderá no prazo de 10 (dez) dias de 

publicação da lista de enquadramento, dirigir-se ao prefeito municipal petição fundamentado 

solicitado revisão do ato que o enquadrou. 

 

 Art. 118. O pedido de revisão será encaminhado a comissão de Enquadramento para análise 

e parecer sobre a procedência ou não do mesmo que encaminhará dentro de 30 (trinta) dias o 

parecer final ao Prefeito para aprovação. 

 

 Art. 119. A emenda da decisão será publicada num prazo de 3 (três)dias a conta do termino 

do prazo da decisão. 

 

 Art. 120. O órgão municipal de educação designaria um a comissão de enquadramento a qual 

caberá o projeto dos atos coletivos de enquadramento de acordo com as normas estabelecidas neste 

capitulo e encaminha ao chefe do  executivo. 

 Art. 121. O enquadramento disposto neste capitulo estende-se aos inativos aposentados. 

 

 

     CAPITULO III 

   DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

 Art. 122. A Prefeitura Municipal abrirá concurso público para provimento efetivo das classes 

iniciais prevista neste estatuto. 

 

 Art. 123. Estarão inscritos ex oficio a que se refere o caput do artigo anterior os servidores 

trabalhistas considerados não estáveis. 

 

 

 Art. 124. Os servidores a que refere o artigo anterior não aprovados no referido concurso 

serão dispensados. 

 

 Art. 125. Os servidores trabalhistas, estável pertencentes ao magistério poderão participar do 

concurso público a que ser refere o artigo 148. 



 Parágrafo único. caso não sejam aprovados no referido concurso permanecerão nos seus 

empregos de origem, mantendo-se no intentando num quadro suplementar regido pela C l T a ser 

extinto à medida que os respectivos empregos forem vagando. 

 

 Art. 126. A transposição de servidores estáveis para o quadro suplementar dar-se-á de 

acordo com sua graduação e tempo de serviço conforme o anexo III, parte integrante desta lei. 

. 

 Art. 127. Fica fixado em dois salários mínimos o piso salarial do pessoal de magistério não 

habilitado. 

 Parágrafo único – o pessoal a que se refere o artigo anterior fica na obrigatoriedade em 

habilitar–se no prazo de 05 (cinco) anos cabendo ao órgão municipal de educação a responsabilidade 

em oferecer condições de qualificá-lo. 

 

 Art. 128. O pessoal do quadro suplementar e da zona rural serão regidos pela ClT e 

regulamento próprio a ser baixado por decreto do poder executivo. 

 

 Art. 129 Até a realização do concurso público os servidores contratados para funções de 

magistério perceberão salário constante do plano do cargo prefeitura municipal de nova Olímpia mais 

uma gratificação parta atingir os valores do piso salarial inicial.   

     

 Art.130. O professor que optar pela permanência na secretaria municipal de educação 

perceberá a remuneração do plano de cargo e salário não farão justa gratificação. 

 

 

     TITULO XII 

          DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art.131. O órgão municipal de educação dará  prioridade á qualificação do pessoal do 

magistério programado  atividades com vista a atualizar e aperfeiçoar conhecimento e métodos 

pedagógicos. 

 

 Art. 132. Com fundamento no número de turmas classes e alunos o órgão municipal de 

educação estabelecerá o modelo tipológico das escolas que servirá de base a quantificação dos 

cargos e funções necessárias ao desenvolvimento das atividades do ensino de apoio ao processo 

educacional. 

 

 Art. 133. As atividades de apoio ao processo educacional nas áreas de suportes 

administrativo, saúde, nutrição psicologia assistência social e outros serão exercidos por servidores 

do quadro geral de pessoal da prefeitura municipal, lotados no órgão municipal de educação ou 

através de serviços especializados. 

 

 Art. 134. Aplicam-se subsidiariamente ao pessoal do magistério as normas previstas para os 

funcionários da prefeitura municipal de nova Olímpia no que couber. 

 

 Art. 135. Os direitos e vantagens previstos neste estatuto começam a fluir a partir de cada 

meação. 



 

 

       Anexo I 

 

Fazer tabela da página 110 a 114 

 

  

 

   

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


