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LEI COMPLEMENTAR Nº 163, DE 16 DE FEVERERO DE 2012. 
 
 
DISPÕE SOBRE A LEI DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE 

TANGARÁ DA SERRA, MATO GROSSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
A Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 
tendo em vista o que dispõe o Artigo 62 da Lei Orgânica Municipal, 
aprovou, de autoria do Executivo Municipal e; 
 
O Senhor Saturnino Masson, Prefeito Municipal de Tangará da 
Serra, Estado de Mato Grosso, sanciona a seguinte Lei: 

 
 

TÍTULO I 
 

CAPÍTULO I 
 

DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DA LEI 
 
 

Art. 1° Esta lei complementar cria a carreira estratégica dos 
Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Ensino, tendo por 
finalidade organizá-la, estruturá-la, valorizá-la e estabelecer as normas sobre o 
regime jurídico de seu pessoal.  

 
Parágrafo único. Entende-se por carreira estratégica aquela 

essencial para o oferecimento de serviço público, priorizado e mantido sob a 
responsabilidade do Município, com ingresso exclusivo por concurso público, não 
podendo ser terceirizado, transferido a organização de direito privado ou privatizado, 
com revisão obrigatória de remuneração a cada doze meses.  

 
CAPÍTULO II 

 
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  

 
 

Art. 2° Para os efeitos desta lei complementar, entende-se por 
Profissionais da Educação o conjunto de professores que exercem atividades de 
docência ou suporte pedagógico diretamente vinculado às funções de coordenação, 
assessoramento pedagógico e de direção escolar, e funcionários Técnicos 
Educacionais e Apoio Administrativo Educacionais que desempenham atividades 
nos Centros Municipais de Ensino e na estrutura administrativa da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, bem como os Auxiliares de Desenvolvimento 
Infantil e os Técnicos de Apoio Infantil. 
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Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação 
proporcionará aos profissionais da Educação valorização mediante formação 
continuada, piso salarial profissional, garantia de condições de trabalho, condições 
para produção científica e transparência no cumprimento da aplicação dos recursos 
constitucionais destinados à educação, almejando materializar as seguintes metas e 
instrumentos da carreira:  

 
I – Compromisso social e político com os Profissionais da Educação; 
 
II – Dedicação à educação, à qualidade da educação;  
 
III – Ingresso na educação pública através concurso público de 

provas e títulos;  
 
IV – Investimentos na melhoria da estrutura física, tecnológica e 

pedagógica do Sistema Municipal de Ensino;  
 
V – Jornada de trabalho, com período reservado a estudos, 

planejamento e avaliação, incluso na carga de trabalho pedagógico; 
 
VI – Piso salarial profissional condigno, competitivo no mercado de 

trabalho; 
 
VII – Políticas de formação continuada e da formação em serviço 

dos profissionais da educação;  
 
VIII – Programa municipal de avaliação de desempenho dos 

profissionais da educação e do Sistema Municipal de Ensino; 
 
IX – Progressão funcional horizontal e vertical;  
 
X – Regime disciplinar. 

 
 

TÍTULO II 
 

DA ESTRUTURA DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  
 

CAPÍTULO I 
 

DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA 
  
 

Art. 3° A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de 
cinco cargos: 

 
I – Professor – composto das atribuições inerentes às atividades de 
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docência, de coordenação e assessoramento pedagógico, e de direção de unidade 
escolar; 

 
II – Técnico Administrativo Educacional – composto de 

atribuições inerentes às atividades: 
 
a) Técnico em Gestão Educacional – de planejamento, 

organização, execução, controle e avaliação das ações de escrituração, arquivo, 
processamento de dados, gestão de pessoas, financeira, patrimonial, tecnológico, 
gestão democrática, cumprimento de normas, e outras que requeiram formação 
mínima em nível médio;  

 
b)  Técnico em Multimeios Didáticos – relacionadas ao uso 

pedagógico e formativo das tecnologias educacionais, da produção cultural, dos 
aspectos operacionais das bibliotecas e dos laboratórios escolares, gestão dos 
recursos e mídias educacionais, e outras que requeiram formação mínima em nível 
médio.  

 
III - Apoio Administrativo Educacional – composto de atribuições 

inerentes às atividades: 
 
a) Apoio em Alimentação Escolar – atividades de alimentação 

escolar, planejamento e execução de cardápios, armazenamento de alimentos, 
manejo de hortas domiciliares e escolares, como suporte parcial dos insumos da 
merenda escolar, formação de hábitos saudáveis de alimentação e nutrição escolar, 
e outras que requeiram formação mínima em ensino fundamental como requisito 
para ingresso;  
 

b) Apoio em Meio Ambiente e Manutenção da Infraestrutura 
Escolar – atividades ambientais no contexto da educação, do planejamento à 
execução dos serviços de higiene e limpeza da escola, das questões de segurança, 
manutenção das redes elétrica, hidráulica e de esgotamento sanitário, bem como 
identificar problemas de funcionamento e executar pequenos reparos, e outras que 
requeiram formação mínima ensino fundamental como requisito para ingresso;  

 
IV – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – composto por 

profissionais que atuam na educação infantil, com atribuições inerentes às ações 
socioculturais, higiene e cuidados com os alunos da educação infantil, com formação 
mínima de ensino médio.  

 
V – Técnico de Apoio Infantil – composto por profissionais que 

atuam na educação infantil, apoiando o trabalho do professor, assumindo as 
atribuições de higiene e cuidado, bem como contribuir para o desenvolvimento 
integral da criança, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, 
complementando a ação da família e da comunidade, com formação mínima de 
ensino médio. 
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§ 1º A carreira dos profissionais da educação é constituída de 04 
(quatro) funções gratificadas:  

 
a) Diretor do Centro Municipal de Ensino;  

 
b) Coordenador pedagógico do Centro Municipal de Ensino;  

 
c) Profissionais da Educação em função de chefia ou 
coordenações a serviço da Secretaria Municipal de Educação;  

 
d) Secretário Escolar.  

 
I – As atribuições e competências de direção de Centro Municipal de 

Ensino serão definidas na Lei de Gestão.  
 
II – Os profissionais da educação designados para exercer as 

funções de chefia ou coordenações na Secretaria Municipal de Educação terão suas 
atribuições definidas em conformidade com o organograma, os programas e as 
ações de gestão, de planejamento, de pessoal, tecnológico, pedagógico e de 
assessoramento do Sistema de Ensino.  

 
III – Os Técnicos em Gestão Escolar, ou servidores, designados 

para as funções de Secretários Escolares terão as seguintes atribuições: 
 
a) Assinar, juntamente com o (a) diretor (a), documentação 

relacionada à vida escolar do aluno; 
 
b) Coordenar os trabalhos de levantamento de dados educacionais 

para o censo Escolar;  
 
c) Cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, as orientações e 

determinações hierárquicas; 
 
d) Distribuir trabalhos aos técnicos em Gestão Escolar, orientando 

e controlando as atividades de registro, escrituração e processamento de dados, 
assegurando o cumprimento de normas, prazos determinados pelo calendário 
escolar e pelos órgãos competentes.  

 
e) Elaborar e divulgar editais, comunicados e instruções relativas 

às ações próprias da secretaria; 
 
f) Levantar informações sobre lançamento de notas escolares no 

sistema de controle e gestão acadêmica e encaminhar à coordenação pedagógica 
para as medidas cabíveis; 
 

g) Emitir relatórios e atas finais sobre rendimento escolar; 
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h) Manter organizado livros, escrituração, correspondências, e 
documentação relativa à vida escolar dos alunos e vida funcional dos profissionais 
da educação; 

 
i)  Participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar; 

 
j) Planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliar as ações 

pertinentes à secretaria, mantendo-a articulada com as demais programações do 
Centro Municipal de Ensino;  

 
k) Redigir as correspondências do Centro Municipal de Ensino; 
 
l) Responsabilizar-se pela entrada e saída de documentos sob a 

guarda da secretaria; 
 
m) Restringir o acesso de pessoas estranhas à rotina da secretaria; 
 
n) Tomar medidas cabíveis para verificar a regularidade e manter 

atualizadas as escriturações, os arquivos, informações educacionais relacionadas à 
vida escolar dos alunos, aos indicadores, relatórios, banco de dados e as 
informações próprias da secretaria; 

 
o) Zelar pelo uso racional dos recursos materiais e tecnológicos 

disponíveis para o desempenho de suas atribuições. 
 
§ 2º A coordenação pedagógica dos centros municipais de ensino 

terá as seguintes atribuições e competências:  
 
a) Acompanhar o processo de implantação das diretrizes do 

Sistema Municipal de Ensino relativo à avaliação da aprendizagem e ao currículo, 
orientando e intervindo junto aos professores e alunos quando solicitado e/ou 
necessário; 

 
b) Analisar e avaliar junto à comunidade escolar as causas da 

evasão e repetência propondo ações para superação; 
 
c) Coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos 

alunos, visando à correção e intervenção no Planejamento Pedagógico; 
 
d) Conhecer os processos e as implicações do rendimento escolar 

dos alunos; 
 
e) Coordenar a utilização plena dos recursos tecnológicos pelos 

professores, em parceria com técnico em multimeios didáticos, de modo a garantir a 
eficiência e a eficácia dessas tecnologias a favor do ensino escolar; 

 
f) Coordenar e acompanhar os processos de planejamento, 
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execução das ações pedagógicas e o cumprimento das horas-atividades no Centro 
Municipal de Ensino; 

 
g) Coordenar, elaborar e acompanhar, juntamente com os 

professores, estratégias de atendimento educacional complementar e integrado às 
atividades desenvolvidas na turma em que o aluno se encontra, bem como 
programas de recuperação da aprendizagem escolar de alunos; 

 
h) Coordenar, acompanhar e avaliar o Projeto Político Pedagógico 

do Centro Municipal de Ensino; 
 
i) Divulgar e analisar, junto à Comunidade Escolar, documentos e 

diretrizes emanadas pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Conselho 
Municipal de Educação, e implementá-las no Centro Municipal de Ensino;  

 
j) Incentivar o corpo discente e docente a utilizar os recursos e os 

meios disponíveis para o ensino e a pesquisa; 
 
k) Manter os pais informados sobre o rendimento escolar de seus 

filhos; 
 
l) Organizar formação continuada, no âmbito do Centro Municipal 

de Ensino, no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa do 
professor no processo de ensino e aprendizagem; 

  
m) Participar da formulação de políticas educacionais nos diversos 

âmbitos do Sistema Municipal de Ensino; 
 
n) Participar das reuniões pedagógicas, planejando, junto com os 

demais professores, as intervenções necessárias a cada grupo de alunos, bem 
como as reuniões com pais e conselho de classe; 

 
o) Promover reuniões periódicas do Conselho de Classe; 

 
p) Propor, incentivar e participar de ações administrativas e nas 

interações educativas, formativas e pedagógicas com a comunidade escolar; 
 
q) Propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento de 

professores e técnicos, visando à melhoria do desempenho profissional; 
 
r) Propor, em articulação com a Direção e professores, a 

implantação e implementação de medidas e ações que contribuam para promover a 
melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos;  

 
s) Proporcionar diferentes vivências visando o resgate da 

autoestima, a integração no ambiente escolar e a construção dos conhecimentos 
onde os alunos apresentam dificuldades de aprendizagem escolar;  
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t) Subsidiar os professores com informações, referenciais 

bibliográficos, intercâmbio de experiências, de forma a auxiliá-los no desempenho 
de suas funções político pedagógica, com vistas à materialização da qualidade do 
ensino.  

 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS SÉRIES DE NÍVEIS DOS CARGOS DA CARREIRA 
 

SEÇÃO I 
 

DA SÉRIE DE NÍVEIS DO CARGO DE PROFESSOR 
 
 
Art. 4° A série de níveis do cargo de Professor é estruturada em 

linha vertical de acesso.  
 
 § 1° Os níveis são estruturados segundo os graus de formação 

exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: 
 
a) Nível I – habilitação específica de nível médio – magistério;  
 
b) Nível II – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena em área específica da educação; 
 

c) Nível III – habilitação específica de grau superior em nível de 
graduação em área especifica da educação, representado por licenciatura plena, 
com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;  

 
d) Nível IV – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de 
educação relacionada com sua habilitação e/ou na área de atuação; 

 
e) Nível V – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de 
educação. 

 
§ 2° Cada nível desdobra-se em classes indicados por letras que 

vão de “A” a “H,” que constituem a linha horizontal de progressão. 
 
§ 3º. A elevação de nível dar-se mediante apresentação de 

documento comprobatório de habilitação ou pós-graduação, observando-se o 
interstício de 03 (três) anos, e será concedida mediante requerimento do profissional 
da educação.  
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Art. 5° São atribuições específicas do Professor:  
 
I – A participar de reunião de trabalho; 
 
II – Aproveitar formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades;  
 
III – Associar teorias e práticas, mediante a capacitação em serviço;  
 
IV – Buscar formação continuada no sentido de enfocar a 

perspectiva da ação reflexiva e investigativa;  
 
V – Controlar e a avaliar o rendimento escolar; 
 
VI – Cumprir a hora-atividade no âmbito da unidade escolar; 
 
VII – Cumprir a legislação vigente; 
 
VIII – Desenvolver pesquisa educacional; 
 
IX – Elaborar planos e projetos educacionais no âmbito específico de 

sua atuação, em conformidade com a legislação e as orientações educacionais; 
 
X – Executar programas de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 
 
XI – Manter cota mínima de produção científica, que será 

estabelecida por meio de ato administrativo regulamentar; 
 
XII – Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos no 

calendário escolar e nas matrizes curriculares; 
 
XIII – Participar:  
 
a) de períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;  
 

b) das ações administrativas e de interações educativas, formativas 
e pedagógicas com a comunidade; 

 
c) de grupos de estudos;  
 
d) da elaboração do calendário escolar e do Projeto Político-
Pedagógico;  
 
e) na formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do 

Sistema Municipal de Ensino; 
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f) de conselhos que exerçam controle social sobre as políticas e 
programas educacionais; 

 
g) de comissões. 
 
XIV – Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 
 

SEÇÃO II 
 

DA SÉRIE DE NÍVEIS DOS TÉCNICOS E APOIO EDUCACIONAIS 
 

 
Art. 6° A série de níveis dos Técnicos e Apoio Educacionais 

estrutura-se em linha vertical de acesso;  
 
  § 1° Os níveis são estruturados segundo os graus de formação 

exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: 
 
I – Técnico em Gestão Escolar: 
 
a) Nível IV – habilitação específica de ensino médio e 

profissionalização específica; 
 

b) Nível V – habilitação em grau superior, em nível de graduação e 
profissionalização específica; 

 
c) Nível VI – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização específica; 
 
II – Técnico em Multimeios Didáticos: 
 
a) Nível IV – habilitação específica de ensino médio e 

profissionalização específica; 
 

b) Nível V – habilitação em grau superior, em nível de graduação e 
profissionalização específica; 

 
c) Nível VI – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização específica. 
 

III - Apoio em Alimentação Escolar: 
 
a) Nível II – habilitação em ensino fundamental completo; 

 
b) Nível III – habilitação em ensino médio completo; 
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c) Nível IV – habilitação em ensino médio e profissionalização 
específica; 

 
d) Nível V – habilitação em grau superior, em nível de graduação e 

profissionalização específica; 
 

e) Nível VI – habilitação em grau superior, com curso de 
especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização específica. 

 
IV – Apoio em Meio Ambiente e Manutenção da Infraestrutura 

Escolar. 
 
a) Nível II – habilitação em ensino fundamental completo; 

 
b) Nível III – habilitação em ensino médio completo;  

 
c) Nível IV – habilitação em ensino médio e profissionalização 

específica; 
 

d) Nível V – habilitação em grau superior, em nível de graduação e 
profissionalização específica; 

 
e) Nível VI – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização específica. 
 

§ 2° Cada nível desdobra-se em classes indicados por letras que 
vão de “A” a “H,” que constituem a linha horizontal de progressão. 

 
§ 3º A elevação de nível dar-se mediante apresentação de 

documento comprobatório de habilitação ou pós-graduação, observando-se o 
interstício de 03 (três) anos, e será concedida mediante requerimento do profissional 
da educação.  

  
Art. 7° São atribuições específicas dos Técnicos e Apoio 

Educacionais: o assessoramento, a gestão escolar, o desenvolvimento das funções 
relacionadas à multimeios didáticos; a alimentação escolar, manutenção de meio 
ambiente e infraestrutura escolar; segurança, obedecendo à seguinte descrição: 

 
I – Técnico em Gestão Escolar – as ações relativas à escrituração, 

arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, gestão 
curricular, gestão administrativa, e gestão financeira; relações humanas com 
crianças, adolescentes e adultos; técnicas de higiene e segurança do trabalho; 
Projeto Político Pedagógico, gestão democrática, a legislação educacional; e as 
atribuições e competências relativas ao funcionamento das secretarias dos centros 
Municipais de ensino.  

 
II – Técnico em Multimeios Didáticos – opera mimeógrafo, 
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videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, 
retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda na 
orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de 
ciência, técnicas de higiene e segurança do trabalho, Projeto Político Pedagógico, 
gestão democrática, a legislação educacional, relações humanas com crianças, 
adolescentes e adultos. 

 
III – Apoio em Alimentação Escolar – atividades relativas à 

preparação, conservação, armazenamento e distribuição da alimentação escolar, 
coordenação de hortas escolares, organização da cantina e cozinha escolar, o 
funcionamento e reparo dos seus equipamentos, técnicas de higiene e segurança do 
trabalho, dietas alimentares, relações humanas com crianças, adolescentes e 
adultos, Projeto Político Pedagógico, gestão democrática, a legislação educacional. 

 
IV – Apoio em Meio Ambiente e Manutenção de Infraestrutura 

Escolar – atividades relativas às questões ambientais, ao planejamento e à 
execução dos serviços de higiene e limpeza da escola, manutenção da 
infraestrutura, manutenção das redes elétrica, hidráulica e de esgotamento sanitário, 
bem como identificar problemas de funcionamento e executar reparos conjunturais, 
funções de vigilância, segurança e relações humanas com crianças, adolescentes e 
adultos, Projeto Político Pedagógico, gestão democrática, a legislação educacional. 

 
§ 1º O desenvolvimento das atribuições e competências dos 

Técnicos e Apoio educacionais dar-se-á nos Centros Municipais de Ensino, nos 
quais serão lotados de acordo com as necessidades e conveniência de cada Centro 
de Ensino e do Sistema Municipal de Ensino.  

 
 
§ 2º O desenvolvimento das atribuições e competências dos 

Técnicos educacionais, de acordo com as necessidades e especificidades, poderá 
ocorrer na Secretaria Municipal de Educação.  

 
SEÇÃO III 

 
DA SÉRIE DE NÍVEIS DOS AUXILIARES NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E 

TÉCNICOS DE APOIO INFANTIL  
 

SUBSSEÇÃO I 
 

DA SÉRIE DE NÍVEIS DOS AUXILIARES NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 
 

Art. 8° A série de níveis dos Auxiliares no Desenvolvimento Infantil 
estrutura-se em linha vertical de acesso:  

 
§ 1° Os níveis são estruturados segundo os graus de formação 

exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: 
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a) Nível III – habilitação específica de ensino médio; 
 

b) Nível IV – habilitação específica de ensino médio e 
profissionalização específica; 

 
c) Nível V – habilitação em grau superior, em nível de graduação e 

profissionalização específica; 
 

d) Nível VI – habilitação em grau superior, com curso de 
especialização na área de atuação ou correlata  e profissionalização específica; 

 
e) Nível VII – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de 
atuação;  

 
f) Nível VIII – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de 
atuação. 

 
§ 2° Cada nível desdobra-se em classes indicados por letras que 

vão de “A” a “H,” que constituem a linha horizontal de progressão. 
 
§ 3º A elevação de nível dar-se mediante apresentação de 

documento comprobatório de habilitação ou pós-graduação, observando-se o 
interstício de 03 (três) anos, e será concedida mediante requerimento do profissional 
da educação.  

 
Art. 9º São atribuições específicas dos Auxiliares do 

Desenvolvimento Infantil: promoção do desenvolvimento físico, emocional, afetivo e 
social da criança; ajudar ao professor nas ações relacionadas ao Cuidar e Educar; 
envolver-se com a gestão, o processo democrático e o Projeto Político Pedagógico; 
ajudar ao professor nas ações de acompanhamento e monitoramento para garantir a 
segurança dos alunos em atividades de descanso, educativas, recreativas e 
culturais; no cumprimento do calendário escolar, das reuniões, cursos e programas 
de aperfeiçoamento pedagógico.  

 
Parágrafo único. O desenvolvimento das atribuições e 

competências dos Auxiliares no Desenvolvimento Infantil dar-se-á nas creches 
Municipais, nas quais estão lotados, de acordo com as necessidades e conveniência 
de cada Creche e do Sistema Municipal de Ensino.  

 
SUBSSEÇÃO II 

 
DA SÉRIE DE NÍVEIS DOS TÉCNICOS DE APOIO INFANTIL 

 
 

Art. 10. A série de níveis dos Técnicos de Apoio Infantil estrutura-se 
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em linha vertical de acesso, da seguinte forma, identificada por algarismos romanos: 
 
§ 1° Os níveis são estruturados segundo os graus de formação 

exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: 
  

a) Nível IV – habilitação específica de ensino médio e 
profissionalização específica; 

 
b) Nível V – habilitação em grau superior, em nível de graduação e 

profissionalização específica; 
 

c)  Nível VI – habilitação em grau superior, com curso de 
especialização na área de atuação ou correlata  e profissionalização específica. 

 
§ 2° Cada nível desdobra-se em classes indicados por letras que 

vão de “A” a “H,” que constituem a linha horizontal de progressão. 
 
§ 3º A elevação de nível dar-se mediante apresentação de 

documento comprobatório de habilitação ou pós-graduação, observando-se o 
interstício de 03 (três) anos, e será concedida mediante requerimento do profissional 
da educação.  

 
Art. 11. São atribuições específicas dos Técnicos de Apoio Infantil: a 

promoção do desenvolvimento físico, emocional, afetivo e social da criança; ajudar o 
professor nas ações relacionadas ao Cuidar e Educar; estabelecer relações sociais 
e intersubjetivas no espaço escolar com as crianças, com a comunidade escolar; 
envolver-se com a gestão, o processo democrático e o Projeto Político Pedagógico; 
ajudar o professor nas ações de acompanhamento e monitoramento para garantir a 
segurança dos alunos em atividades de descanso, recreativas e culturais; cumprir o 
calendário escolar, participar de reuniões, cursos e programas de aperfeiçoamento 
pedagógico.  

 
TÍTULO III 

 
DO REGIME FUNCIONAL 

 
CAPÍTULO I 

 
SEÇÃO I 

 
DO INGRESSO 

 
 

Art. 12. O ingresso na carreira dos Profissionais da Educação 
obedecerá aos seguintes critérios: 

 
I – Ter a habilitação específica exigida para provimento de cargo 
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público; 
 
II – Ter escolaridade compatível com a natureza e a função do 

cargo;  
 
III – Ser aprovado em Concurso público.  

 
 

SEÇÃO II 
 

DO CONCURSO 
 

 
Art. 13. O concurso público para provimento dos cargos dos 

Profissionais da Educação reger-se-á, em todas as suas fases, pelas normas 
estabelecidas na legislação que orienta os concursos públicos, em edital a ser 
expedido pelo órgão competente, atendendo às demandas do Sistema Municipal de 
Educação.  

 
§ 1º O Edital do concurso deverá constar, dentre outros, as 

seguintes informações:  
 
I – O número de vagas existentes; 
 
II – As atribuições do cargo; 
 
III – O desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas 

teóricas; 
 
IV – Os critérios de avaliação dos títulos, se aplicável; 
 
V – O caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do 

concurso; 
 
VI – A jornada de trabalho; 
 
VII – O piso salarial do cargo. 
 
§ 2º As provas do concurso público para a carreira dos Profissionais 

da Educação deverão abranger os aspectos de formação geral e formação 
específica, de acordo com a escolaridade e a habilitação exigida para o provimento 
do cargo.  

§ 3º Será assegurada para fins de acompanhamento, a participação 
do Sindicato representante dos Profissionais da Educação Pública Municipal na 
organização dos concursos, até a nomeação dos aprovados. 

 
§ 4º O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, 
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podendo ser prorrogado através de ato administrativo por mais 02 (dois) anos.    
 
Art. 14. Às pessoas com deficiência serão destinadas vagas no 

percentual estabelecido pela legislação em vigor, e serão previstas no Edital do 
Concurso Público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis 
com a natureza e o grau da deficiência.  

 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS FORMAS DE PROVIMENTO 
  

SEÇÃO I 
 

DA NOMEAÇÃO 
 
 

Art. 15.  Nomeação, atribuição do poder executivo, é a forma de 
investidura inicial em cargo público efetivo. 

 
 
§ 1° A nomeação obedecerá, rigorosamente, a ordem de 

classificação dos candidatos aprovados em concurso para provimento de cargos. 
 
 
 § 2° O nomeado adquire estabilidade após o cumprimento do 

estágio probatório, nos termos do Artigo 23 desta lei complementar. 
 
 
§ 3° A nomeação do Profissional da Educação aprovado em 

concurso público terá efeito de vinculação efetiva ao sistema municipal de ensino. 
 
 

SEÇÃO II 
 

DA POSSE 
 
 

Art. 16. Posse é o ato da investidura em cargo público mediante a 
aceitação expressa das atribuições de serviços e responsabilidades inerentes ao 
cargo público, com o compromisso de bem servir à sociedade e ao poder público, 
formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo 
empossado.  

 
Art. 17. Haverá posse nos cargos da carreira dos Profissionais da 

Educação nos casos de nomeação.  
 



 

Estado de Mato Grosso 
Município de Tangará da Serra 

Assessoria Jurídica 
www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 

Email: ajur@tangaradaserra.mt.gov.br  
Assessoria Jurídica 

 

(edi)    Avenida Brasil, nº 50 W  - Centro  - Cep. 78300 - 000  - Tangará da Serra  - Mato Grosso Página 16 

Art. 18. A posse, conforme edital de convocação, deverá ser 
efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do ato de 
nomeação para provimento de cargo.  

 
 § 1° À requerimento do interessado, o prazo da posse, decorrida 

sua nomeação e lotação, poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias. 
 
 § 2° No caso do interessado não tomar posse no prazo previsto no 

caput deste artigo, tornar-se-á sem efeito a sua nomeação, ressalvado o previsto no 
parágrafo anterior. 

 
 § 3° No ato da posse, o Profissional da Educação apresentará, 

obrigatoriamente, declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e 
declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública 
que não implique em acúmulo de cargo, nos termos da legislação em vigor. 

 
Art. 19. A posse em cargo público dependerá de comprovada 

aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante inspeção médica oficial, 
previamente estabelecida em Edital de Concurso.  

 
 

SEÇÃO III 
 

DA LOTAÇÃO 
 
 

Art. 20. A lotação é a opção do Profissional da Educação, no ato da 
posse, por um centro municipal de ensino para o cargo ao qual foi nomeado.  

 
§ 1º A lotação do Profissional da Educação no Centro Municipal de 

Ensino estará vinculada à existência de vagas para o cargo nomeado. 
 
§ 2º A lotação do Profissional da Educação é nominal, não podendo 

ser transferida a terceiros.  
 
§ 3º Decorrida a lotação do Profissional da Educação em um Centro 

Municipal de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação apresentará instrumento 
administrativo qualificando o ato de lotação.  

 
§ 4º Poderá, decorrido o estágio probatório, a pedido e em tempo 

estabelecido em instrumento próprio da gestão, o Profissional da Educação pedir 
remoção para outro Centro Municipal de Ensino.  

 
§ 5º A mudança de lotação do Profissional da Educação só poderá 

ser feita a seu pedido, mediante a existência de vagas.  
 
§ 6º O critério de prioridade no atendimento dos pedidos de remoção 
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será o de tempo de serviço na educação municipal. 
  
Art. 21. O Profissional da Educação será lotado em um Centro 

Municipal de Ensino através de instrumento próprio da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.  

 
SEÇÃO IV 

 
DO EXERCÍCIO 

 
 

Art. 22. O exercício é a assunção do cargo para o qual o Profissional 
da Educação foi nomeado, empossado e lotado. 

 
 § 1º O exercício do cargo do Profissional da Educação se dará 

somente no sistema Municipal de Ensino.  
 
§ 2º Ao assumir o cargo para o qual foi nomeado, o profissional da 

educação passa a ser regido por esta Lei Complementar. 
 
§ 3º Se o Profissional da Educação não entrar em exercício da 

função em 30 (trinta) dias decorridas a sua posse, tornar-se-á sem efeito a sua 
nomeação e lotação.  

 
SEÇÃO V 

 
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 
 

Art. 23. Ao entrar em exercício, o Profissional da Educação 
nomeado para o cargo de provimento efetivo se sujeitará ao estágio probatório por 
um período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observado os seguintes 
fatores:  

 
I – Assiduidade;  

 
II – Ética profissional. 

 
III – Iniciativa; 

 
IV - Participação nas atividades promovidas pela instituição; 

 
V – Pontualidade; 

 
VI – Produtividade, eficiência e eficácia; 
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VII – Promoção e favorecimento das relações interpessoais; 
 
VIII – Respeito e compromisso com a comunidade escolar e com a 

instituição; 
IX – Responsabilidade e disciplina; 

 
X – Zelo e criatividade no desempenho das atribuições de seu cargo. 
  
Art. 24. Seis meses antes de findo o período do estágio probatório, 

será submetido à homologação da autoridade competente a avaliação de 
desempenho do Profissional da Educação, realizada de acordo com o que dispuser 
a legislação ou o regulamento pertinente, sem prejuízo da continuidade de apuração 
dos fatores enumerados nos incisos do artigo anterior desta lei complementar.  

 
§ 1° Para a avaliação prevista no caput deste artigo, será constituída 

Comissão de Avaliação de Desempenho com participação paritária da Secretaria 
Municipal de Educação, vinculada ao Departamento de Pessoal, um diretor e\ou 
coordenador, um Profissional da Educação e o Sindicato de representação dos 
Profissionais da Educação.  

 
§ 2º Para a aquisição da estabilidade no cargo é obrigatória à 

avaliação especial de desempenho em que o Profissional da Educação nomeado 
deverá obter, na média de 03 (três) avaliações, sendo uma a cada ano, a somatória 
igual ou superior a 60% (sessenta por cento) da pontuação total considerada.  

 
 § 3° O Profissional da Educação não aprovado no estágio 

probatório será exonerado, cabendo recurso impetrado junto à Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório, assegurada ampla defesa.  

 
§ 4º O Profissional da Educação que for efetivo em um concurso, 

sendo aprovado em outro concurso para o mesmo cargo no Sistema Municipal de 
Ensino, será submetido a estágio probatório.   

 
§ 5º O Profissional da Educação em estágio probatório não poderá 

ser designado para exercer cargo de chefia, de departamento, assessoria e nem ser 
designado para fazer parte da equipe técnica pedagógica, ou comissão de avaliação 
de estágio probatório.  

 
SEÇÃO VI 

 
DA ESTABILIDADE 

 
 

Art. 25. O Profissional da Educação habilitado em concurso público 
e empossado em cargo da carreira adquirirá estabilidade no serviço público ao 
completar 03 (três) anos de efetivo exercício, condicionada a aprovação no estágio 
probatório.  
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Art. 26. O Profissional da Educação estável perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado, de processo administrativo 
disciplinar ou mediante processo de avaliação periódica de desempenho, 
assegurados em todos os casos o direito ao contraditório e a ampla defesa.  

 
SEÇÃO VII 

 
DA READAPTAÇÃO 

 
 

Art. 27. Readaptação é o aproveitamento do Profissional da 
Educação em cargo de atribuição e responsabilidade compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 
médica oficial. 

 
 § 1° A readaptação do Profissional da Educação dar-se-á em 

funções da carreira de atribuições afins, observada a habilitação exigida.  
 
 
 § 2° O Profissional da Educação em processo de readaptação, em 

conformidade com as recomendações médicas e a legislação em vigor, não terá 
seus vencimentos reduzidos e nem prejuízos em seus direitos fundamentais. 

 
 
§ 3° O Profissional da Educação em processo de readaptação será 

avaliado periodicamente pela inspeção médica oficial para efeito de 
acompanhamento e verificação de sua condição física ou mental.  

 
§ 4º Se o Profissional da Educação for considerado incapaz para 

desempenhar as atribuições e competências próprias do cargo ou função, o 
readaptando será aposentado nos termos da legislação em vigor. 

 
SEÇÃO VIII 

 
DA REVERSÃO 

 
 

Art. 28. Reversão é o retorno à atividade do Profissional da 
Educação aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem 
declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria.  

 
Art. 29. A reversão far-se-á a pedido, e no mesmo cargo ou no 

cargo resultante de sua transformação, com remuneração integral.  
 
Parágrafo único. Encontrando-se provido este cargo, o Profissional 

da Educação exercerá suas atribuições em funções afins, até à ocorrência de vaga.  
 



 

Estado de Mato Grosso 
Município de Tangará da Serra 

Assessoria Jurídica 
www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 

Email: ajur@tangaradaserra.mt.gov.br  
Assessoria Jurídica 

 

(edi)    Avenida Brasil, nº 50 W  - Centro  - Cep. 78300 - 000  - Tangará da Serra  - Mato Grosso Página 20 

Art. 30. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 
70 (setenta) anos de idade.  

 
SEÇÃO IX 

 
DA REINTEGRAÇÃO 

 
 

Art. 31. Reintegração é a reinvestidura do Profissional da Educação 
estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua 
transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou 
judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.  

 
 § 1º Na hipótese do cargo ter sido extinto, o funcionário ocupará 

outro cargo equivalente ao anterior, com todas as vantagens.  
 
 § 2º O cargo a que se refere o caput deste artigo somente poderá 

ser preenchido em caráter precário até o julgamento final da ação.  
 

SEÇÃO X 
 

DA RECONDUÇÃO 
 

 
Art. 32. Recondução é o retorno do Profissional da Educação 

estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:  
I – inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;  
 
II – reintegração do cargo anteriormente ocupado.  
 
Parágrafo único. Encontrando-se, provido o cargo de origem, o 

profissional da Educação será aproveitado em outro cargo.  
 

 
SEÇÃO XI 

 
DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO 

 
 

Art. 33. Disponibilidade é o afastamento do Profissional da 
Educação, quando o cargo não mais existir ou em decorrência de ato administrativo 
disciplinar, até seu reaproveitamento em outra função equivalente ou similar a do 
concurso de ingresso.  

 
Parágrafo único. Mediante qualificação, o profissional da educação 

em disponibilidade poderá ser reposicionado em outra função pública na carreira dos 
profissionais da educação.  



 

Estado de Mato Grosso 
Município de Tangará da Serra 

Assessoria Jurídica 
www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 

Email: ajur@tangaradaserra.mt.gov.br  
Assessoria Jurídica 

 

(edi)    Avenida Brasil, nº 50 W  - Centro  - Cep. 78300 - 000  - Tangará da Serra  - Mato Grosso Página 21 

Art. 34. Aproveitamento é o retorno do Profissional da Educação em 
disponibilidade ao exercício do cargo público. 

 
 Art. 35. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 

Profissional da Educação estável ficará em disponibilidade da Secretaria Municipal 
de Educação.  

 
 Art. 36. O retorno à atividade do Profissional da Educação em 

disponibilidade dar-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de 
atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.  

 
§1º A Secretaria Municipal de Educação determinará o imediato 

aproveitamento do Profissional da Educação que se encontra em disponibilidade, 
em vaga que vier ocorrer nos órgãos do Sistema Municipal de Educação, atendendo 
ao interesse público.  

 
§ 2º Ao ser aproveitado em outro órgão da administração pública 

municipal, o profissional da educação terá seu tempo de serviço contado para efeito 
de aposentadoria nos seguintes casos:  

 
a)  Professor nas funções de assessoramento técnico pedagógico, 

direção, coordenação e ações inerentes ao cargo, contarão para efeito de 
aposentadoria especial; 

 
b) Professor cedido para outros órgãos públicos, que não a 

educação, não terá contado seu tempo de contribuição para aposentadoria especial, 
conforme legislação previdenciária; 

 
c) O Profissional da Educação ao ser cedido para outro órgão, que 

não aquele diretamente vinculado à educação, deixará de ser regido pela Lei dos 
Profissionais da Educação Municipal.  

 
d) O Profissional da Educação ao ser cedido para outro órgão, que 

não aquele diretamente vinculado à educação, não perceberá seus vencimentos 
pela Secretaria de origem. 

 
Art. 37. Tornará sem efeito o aproveitamento e cassada a 

disponibilidade se o Profissional da Educação não entrar em exercício no prazo 
legal, salvo por doença comprovada por junta médica oficial. 

 
Art. 38. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga para efeito 

de aproveitamento do Profissional da Educação, terá preferência o de maior tempo 
de serviço público, e, no caso de empate, o de maior idade.  

 
CAPÍTULO II 

 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
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Art. 39. A avaliação de desempenho é um processo contínuo para 
diagnosticar o desempenho dos profissionais da educação e as condições 
institucionais, numa perspectiva de um constante aperfeiçoamento profissional e 
melhoria qualitativa do sistema municipal de ensino. 

 
§ 1º A avaliação de desempenho é um instrumento de natureza 

qualitativa e quantitativa sobre as condições e a qualidade do trabalho prestado 
pelos profissionais da educação e pelo Sistema Municipal de Ensino.  

 
§ 2º Os parâmetros de avaliação serão definidos em lei 

complementar específica a partir das atribuições e competências próprias dos 
cargos e funções dos profissionais da educação, com vistas a qualificar e a 
quantificar: 

 
I – As condições institucionais para que propiciem a realização 

profissional e o pleno desenvolvimento das potencialidades dos Profissionais da 
Educação;  

 
II – A qualificação dos Profissionais da Educação para o incremento 

do desenvolvimento organizacional da educação e de sua correspondente função 
social;  

 
III – O desempenho de suas atribuições a partir das competências 

esperadas para cada cargo ou função; 
IV – A criação de mecanismos que estimulem o crescimento 

funcional e favoreçam a motivação dos Profissionais da Educação;  
 
V – O reconhecimento de que o Profissional da Educação, no 

exercício de suas funções, promove cidadania, inclusão.   
 
§ 3º A avaliação de desempenho oferecerá à gestão educacional 

dados e informações que identifiquem as necessidades de qualificação e\ou 
formação continuada e a potencialidade dos profissionais da educação. 

 
§ 4º A avaliação de desempenho buscará identificar nos 

profissionais da educação a competência, manifesta pelo conjunto de 
conhecimentos, atitudes e comportamentos constatados no desempenho de suas 
funções e ações observáveis por outros. 

 
§ 5º O processo de avaliação de desempenho avaliará todos os 

profissionais da educação, independente do cargo ou função que estejam ocupando. 
 
§ 6º A avaliação de desempenho deverá gerar elementos que 

subsidiem a avaliação sistemática da política de pessoal e a formulação ou 
adequação do Plano de Desenvolvimento Estratégico e do Plano de Ações 
Articuladas da Secretaria Municipal de Educação, com vistas à materialização da 
função social da educação, do Sistema Municipal de Ensino. 
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§ 7º Os instrumentos utilizados no processo de avaliação de 
desempenho serão estruturados com objetividade, precisão, validade, legitimidade, 
publicidade e adequação aos objetivos, métodos e resultados definidos nesta Lei e 
serão regulamentados por Lei Complementar específica, considerando aspectos 
objetivos e subjetivos que envolvam o processo. 

 
§ 8º Para a avaliação prevista no caput, será constituída Comissão 

de Avaliação de Desempenho com participação paritária entre o órgão da Secretaria 
Municipal de Educação, vinculada ao Departamento de Pessoal, de um diretor e\ou 
coordenador, um Profissional da Educação e o sindicato de representação dos 
Profissionais da Educação. 

 
§ 9º Os resultados da avaliação de desempenho serão consecutivos 

e cumulativos. 
 

CAPÍTULO III 
 

DA VACÂNCIA 
 

 
Art. 40. A vacância do cargo público decorrerá de:  
 
I – Exoneração;  
 
II – Demissão; 
 
III – Aposentadoria;  
 
IV – Readaptação; 
 
V – Posse em outro cargo não acumulável;  
 
IV – Falecimento.  
 
Art. 41. A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do 

Profissional da Educação ou de ofício.  
 
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:  
 
I – Quando não satisfeitas às condições do estágio probatório; 
 
II – Quando, por decorrência do prazo e do inquérito administrativo, 

constatar o abandono de cargo;  
 
III – Quando, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo 

estabelecido; 
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IV – Quando submetido à sindicância e inquérito administrativo e 
constatado dolo, má fé, contrariedade ao interesse público no desempenho de suas 
funções; 

 
V – Quanto, por três avaliações contínuas, não atingir as metas 

estabelecidas no processo de avaliação de desempenho.  
 

Parágrafo único. A avaliação de desempenho dos profissionais da 
educação acontecerá a cada dois anos, observando o que dispuser a legislação.  

  Art. 42. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á:  
 
I – A juízo da autoridade competente;  
 
II – Cargos em que se exige processo eletivo, sua destituição 

obedecerá a critérios específicos estabelecidos em lei;  
 
III – A pedido do servidor.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DO REGIME DE TRABALHO 
 

SEÇÃO I 
 

DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO 
 

 
Art. 43. A jornada de trabalho dos Profissionais da Educação será 

de 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais. 
 
§ 1º A jornada de trabalho dos professores:  
 
I – 20 horas, conforme concurso de ingresso;  
 
II – 30 horas, conforme ato de transposição anterior;  
 
III – 40 horas, se:  
 
a) Resultante de ato de transposição anterior;  
 
b) Resultante de estabilidade por tempo de serviço;  
 
c) Resultante de duas cadeiras através de concurso público.  
 
§ 2º A jornada de trabalho dos Técnicos Educacionais e Apoio 
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Educacionais será de 40 (quarenta) horas. 
 
§ 3º A distribuição da jornada de trabalho do Profissional da 

Educação é de responsabilidade do Centro Municipal de Ensino e deverá estar 
articulada ao Projeto Político Pedagógico.  

 
Art. 44.  Fica assegurado aos professores de carreira o 

correspondente a 1/4 (um quarto) de sua jornada semanal para o exercício das 
horas-atividades, como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem.  

 
§ 1° Entende-se por horas-atividades aquelas destinadas à: 
 
a) Preparação do trabalho pedagógico, compreendido como tempo 

para a elaboração de plano de curso, de plano de aula, da escolha dos meios 
necessários para execução das aulas;  
 

b) Avaliação do trabalho didático, compreendido como tempo para 
propor e executar tarefas de recuperação da aprendizagem escolar de alunos;  

 
c) Colaboração com a gestão da escola;  
 
d) Reuniões pedagógicas; 
 
e) Articulação com a comunidade escolar;  
 
f) Aperfeiçoamento profissional, em conformidade com as 

diretrizes e parâmetros da política educacional do Município e com o Projeto Político 
Pedagógico do Centro Municipal de Ensino. 

 
§ 2° Dentro de um percentual de até 10% (dez por cento) do quadro 

de professores, poderá o Centro Municipal de Ensino, nos termos de 
regulamentação específica, pleitear percentual superior ao previsto no caput deste 
artigo. 

 
§ 3° Na aplicação do preceito contido no parágrafo anterior, será 

observado o limite de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho para 
professores em regência que desenvolverem atividades articuladas e previstas no 
Projeto Político Pedagógico, aprovado pelo Conselho Deliberativo Escolar e 
ratificado pela Secretaria Municipal de Educação.  

 
§ 4° São considerados requisitos básicos para a distribuição da 

jornada de trabalho referida no parágrafo anterior:  
 
I – Apresentação de um projeto individual e\ou coletivo, de natureza 

científica ou cultural e de função pedagógica, em sintonia com o Projeto Político 
Pedagógico do Centro Municipal de Ensino, com as diretrizes e parâmetros da 
política educacional do Sistema Municipal de Ensino; 
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II - Ter disponibilidade de tempo para execução do projeto;  
 

III - Apresentar periodicamente, para a apreciação e aprovação da 
equipe técnico-pedagógica do Centro Municipal de Ensino e da Secretaria Municipal 
de Educação, relatório descritivo e analítico dos resultados parciais alcançados, de 
forma a garantir a continuidade de execução do projeto;  

 
IV - Realização de pesquisa e participação em grupos de estudo ou 

de trabalho, conforme o Projeto Político-Pedagógico do Centro Municipal de Ensino.  
 
§ 5° As demais condições e normas de implantação e avaliação das 

horas-atividades serão definidas em regulamentação específica, por comissão 
paritária entre as Secretaria Municipal de Educação e o sindicato da categoria.  

 
Art. 45. Ao Profissional da Educação no exercício da função de 

direção de Centro Municipal de Ensino, coordenador pedagógico, profissionais da 
educação lotados na Secretaria Municipal de Educação e secretário escolar, será 
atribuído cargo ou função gratificada.  

 
§ 1º O Profissional da Educação designado para o cargo ou função 

estabelecida no caput fará jus ao recebimento de um percentual ou gratificação, de 
acordo com o previsto na tabela do Anexo VI desta lei complementar.  

 
§ 2º Os vencimentos do Profissional da Educação que ocupa função 

gratificada corresponderão a 20, 30 ou 40 horas semanais de trabalho, observando-
se o seguinte:  

 
a) No caso de Diretor, a comissão de cargo incidirá sobre o 

número de alunos matriculados no Centro Municipal de Ensino;  
 
b) No caso de coordenador pedagógico, a comissão de cargo 

incidirá sobre o número de alunos matriculados no Centro Municipal de Ensino;  
 
c) Dos Profissionais da Educação a serviço da Secretaria 

Municipal de Educação, a gratificação ou comissão de cargo incidirá sobre a 
função que desempenhará na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 
Educação, observando a relevância da função, a complexidade e a especificidade 
de conhecimentos e habilidades requeridos;  

 
d) No caso de Secretário Escolar, a comissão de cargo incidirá 

sobre o número de alunos matriculados no Centro Municipal de Ensino.  
 
§ 3º Será acrescida aos vencimentos do cargo, de acordo com o 

disposto nas alíneas do parágrafo anterior, a gratificação ou comissão de cargo 
estabelecida na tabela do Anexo VI desta lei complementar.  
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TÍTULO IV 
 

DA MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA 
 

CAPÍTULO I 
 

DA MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL 
 

 
Art. 46. A movimentação funcional do Profissional da Educação dar-

se-á em duas modalidades: 
 
I – Por promoção de Nível;  
 
II – Por progressão funcional de classe.  
 

SEÇÃO I 
 

DA PROGRESSÃO DE CLASSE 
 

 
Art. 47. A progressão do Profissional da Educação de uma classe 

para outro imediatamente superior ao que ocupa, na mesma série de classes, 
ocorrerá mediante conclusão de tempo de serviço, respeitada o interstício de 05 
(cinco) anos.  

 § 1º O profissional nomeado para a carreira dos profissionais da 
educação será enquadrado classe inicial.  

 
§ 2º Os coeficientes para os aumentos salariais de uma classe para 

a subsequente ficam estabelecidos de acordo com o seguinte:  
 
I – Para as classes do cargo de Professor: 
 
a) Classe A: 1,0;  

 
b) Classe B: + 1,05;  
 
c) Classe C: + 1,1; 

 
d) Classe D: + 1,15;  
 
e) Classe E:+ 1,2; 
 
f) Classe F: 1,25; 
 
g) Classe G: 1,35; 
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h) Classe H: 1,45. 
 

II – Para as classes dos cargos dos Técnicos e dos Apoio 
Educacionais: 

a) Classe A: 1;  
 
b) Classe B: + 1,1;  
 
c) Classe C: + 1,2; 

 
d) Classe D: + 1,3;  
 
e) Classe E:+ 1,4;  
 
f) Classe F: 1,5; 
 
g) Classe G: 1,6; 
 
h) Classe H: 1,7. 

 
III – Para a classe dos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil: 
 
a) Classe A: 1;  
 
b) Classe B: + 1,1;  
 
c) Classe C: + 1,2;  
 
d) Classe D: + 1,3;  
 
e) Classe E:+ 1,4;  
 
f) Classe F: 1,5; 
 
g) Classe G: 1,6; 
 
h) Classe H: 1,7. 

 
IV – Para a classe dos Técnicos de Apoio Infantil: 
 
a) Classe A: 1;  

 
b) Classe B: + 1,1;  
 
c) Classe C: + 1,2;  

 
d) Classe D: + 1,3;  
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e) Classe E:+ 1,4;  

 
f) Classe F: 1,5; 

 
g) Classe G: 1,6; 

 
h) Classe H: 1,7. 

 
V – Para os demais servidores lotados no Sistema Municipal de 

Ensino, conforme inciso II do art. 107 desta Lei: 
 

a) Classe A: 1;  
 

b) Classe B: + 1,1;  
 

c) Classe C: + 1,2;  
 

d) Classe D: + 1,3;  
 

e) Classe E:+ 1,4;  
 

f) Classe F: 1,5; 
 
g) Classe G: 1,6; 

 
h) Classe H: 1,7. 
 

SEÇÃO II 
 

DO SISTEMA REMUNERATÓRIO 
 

 
Art. 48.  O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é 

estabelecido através de piso salarial fixado em parcela única, vedado o acréscimo 
de qualquer gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra 
espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) 
meses, ocorrendo no mês de maio. 

 
Parágrafo Único: As revisões deverão observar uma 

proporcionalidade entres os coeficientes, evitando-se disparidades entre as classes 
e níveis. 

 
 Art. 49.  Fica instituído, por esta lei complementar, o piso salarial, 

em parcela única, dos Profissionais da Educação, com jornada semanal 
estabelecida nesta Lei, abaixo do qual não haverá qualquer vencimento, ressalvada 
a diferenciação decorrente do regime de trabalho reduzido e decorrente do não 
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cumprimento das exigências de escolaridade mínima e curso técnico 
profissionalizante para enquadramento.  

 
 Art. 50.  O cálculo do piso salarial correspondente a cada classe e 

nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação obedecerá às tabelas 
anexas.  

 Art. 51. O valor do piso salarial dos Profissionais da Educação será 
de R$: 875,00 (oitocentos e setenta e cinco Reais) para o nível médio, considerado 
magistério, para o cargo de professor com jornada de 20 horas semanais, conforme 
anexo I.  

Parágrafo único Para os profissionais da Educação de nível médio  
técnicos, após a profissionalização, o piso salarial será de R$ 1.084,01 (um mil e 
oitenta e quatro Reais e um centavo), referente a jornada de 40 horas semanal, 
conforme anexo II  

 
 Art. 52. Até a conclusão da profissionalização, garante-se ao 

funcionário da Educação, na forma de salário, piso salarial, conforme anexos III, IV e 
V, referente à jornada de 40 horas semanal.  

 
§ 1º Aos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil será garantido piso 

salarial de R$ 985,46 (novecentos e oitenta e cinco Reais e quarenta e seis 
centavos), referente à jornada de 40 horas semanal, conforme Anexo III. 

 
§ 2º Aos Técnicos em Desenvolvimento Infantil será garantido piso 

salarial de, R$ 1.084,01 (um mil e oitenta e quatro Reais e um centavo),  referente à 
jornada de 40 horas semanal, conforme Anexo II. 

 
 

CAPITULO II 
 

DAS VANTAGENS 
 

 
Art. 53. O adicional de tempo de serviço é devido ao servidor 

efetivo, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a 
data em que o profissional da educação for aposentado, que não ultrapasse os 
limites fixados na Lei Orgânica Municipal. 

 
CAPÍTULO III 

 
DOS DIREITOS 

 
SEÇÃO I 

 
DA LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
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Art. 54. A licença para qualificação profissional se dará com prévia 
autorização do Governo Municipal, e consiste no afastamento dos Profissionais da 
Educação de suas funções, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, 
assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira, e será concedida: 

 
I - Para frequência a cursos de atualização e capacitação 

profissional, em conformidade com a Política Educacional, com o Plano de 
Desenvolvimento Estratégico e Plano de Ações Articuladas da Secretaria Municipal 
de Educação;  

 
II - Para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento e 

especialização profissional ou de pós-graduação, e estágio, no País ou no exterior; 
 
III - Participar de congressos e outras reuniões de natureza 

científica, cultural, técnica ou sindical, inerentes às funções desempenhadas pelo 
Profissional da Educação. 

 
§ 1º A licença para qualificação em pós-graduação, em nível 

mestrado, corresponderá a dois anos. 
 
§ 2º A licença para qualificação em nível de pós-graduação, 

Doutorado, corresponderá a dois anos sendo possível ser prorrogado por mais um 
ano.  

 
Art. 55. São requisitos para a concessão de licença para 

aperfeiçoamento profissional, do tipo mestrado e\ou doutorado:  
 
I - Exercício de 03 (três) anos ininterruptos na função;  
 
II - Curso correlacionado com a área de atuação, que esteja em 

sintonia com a Política Educacional do Sistema Municipal de Ensino;  
 

III - Disponibilidade orçamentária e financeira. 
 

§ 1° A licença de que trata o caput deste artigo será concedida 
mediante requerimento fundamentado e projeto de estudo apresentado para 
apreciação do Conselho Deliberativo Escolar e do Departamento Técnico 
Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, com, no mínimo, 02 (dois) meses 
de antecedência.  

 
§ 2° Em se tratando de Profissional da Educação em serviço na 

Secretaria Municipal de Educação, o requerimento e o projeto de estudo deverão ser 
apresentados ao Departamento Técnico Pedagógico, com no mínimo 02 (dois) 
meses de antecedência.  

 
§ 3º É vedado ao profissional da educação exercer qualquer 

atividade remunerada durante o período de realização do curso que estiver afastado 
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de suas atividades, exceto recebimento de bolsa concedida por órgão oficial para 
qualificação.  

 
Art. 56.  O Profissional da Educação licenciado para os fins de que 

trata o Artigo 54, obrigam-se: 
 
I – Apresentar documento que comprove matrícula em curso de pós-

graduação;  
II – Apresentar trimestralmente atestado de frequência do curso, 

emitido pela Instituição de Ensino Superior;  
 
III – Apresentar diploma de conclusão da pós-graduação, 

acompanhado do histórico escolar; 
 
IV – A prestar serviços no Sistema Municipal de Ensino, quando de 

seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.  
 
Art. 57. Ocorrendo omissão do previsto no artigo anterior, e se 

concluir que tenha ocorrido abuso na licença para qualificação profissional, perderá 
o Profissional da Educação o direito a remuneração para tal finalidade, e será 
obrigado a ressarcir aos cofres do município os vencimentos percebidos 
anteriormente para tal finalidade em dobro.  

 
Art. 58. O número de profissionais da educação licenciado para 

qualificação profissional não poderá exceder 5% (cinco por cento) do quadro de 
lotação do Sistema Municipal de Educação.  

 
 

SEÇÃO II 
 

DAS FÉRIAS 
 
 
Art. 59.  Os Profissionais da Educação em efetivo exercício do cargo 

gozarão de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, 
coincidentes com as férias escolares, sendo quinze dias consecutivos em julho e 
trinta dias consecutivos após o término do ano letivo;  

 
I – De 30 (trinta) dias consecutivos para os Técnicos e Apoio 

Educacionais, Diretores, Coordenadores, de acordo com a escala de férias.  
 
II – Quando em exercício nos demais órgãos do Sistema Municipal 

de Ensino, 30 (trinta) dias consecutivos.  
 
§ 1° É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.  
 
§ 2° É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta 
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necessidade do serviço público e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.  
 
III – Havendo acúmulo de férias por absoluta necessidade do serviço 

público, o Profissional da Educação receberá 1/3 de férias em conformidade com a 
escala de férias. 

IV – Não haverá recebimento em dobro de 1/3 de férias por tê-la 
acumulado.  

 
V – Quando houver acúmulo de férias, a mesma será anotada na 

ficha funcional do Profissional da Educação, bem como a informação sobre o tempo 
em que ele irá gozá-la.  

 
VI – Será facultado ao Profissional da Educação, exceto aos 

professores, converter 1/3(um terço) das férias em abono pecuniário desde que o 
requeira com pelo menos 30(trinta) dias de antecedência, sendo obrigatório o gozo 
dos 20 (vinte) dias de férias, de forma consecutiva, atendendo ao interesse público.  

 
 Art. 60. Independente de solicitação, será pago ao Profissional da 

Educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) dos vencimentos, 
correspondente ao período de férias.  

 
 Art. 61. Aplica-se aos profissionais da educação contratados 

temporariamente os termos da legislação específica municipal e o disposto nesta 
Seção.  

 
SEÇÃO III 

 
DA LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 

 
 
Art. 62. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público municipal, o profissional da Educação fará jus a 03 (três) meses de 
licença, a título de prêmio por assiduidade, com o piso salarial do cargo efetivo, 
correspondente à classe e nível, não sendo permitida sua conversão em espécie, 
parcial ou total.  

 
 § 1° Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será 

considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público Municipal.  
 
§ 2° Não será facultado ao Profissional da Educação fracionar a 

licença de que trata este artigo.  
 
§ 3º O Município tomará as medidas cabíveis para não haver 

acúmulo de licença prêmio. 
 
Art. 63. Não se concederá licença-prêmio ao Profissional da 

Educação que, no período aquisitivo:  
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I – Sofrer penalidade disciplinar de suspensão; 
 
II – Afastar-se do cargo em virtude de: 
 
a) Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem 
vencimentos; 
 
b) Licença para tratar de interesse particular;  

 
c) Condenação a pena privativa de liberdade por sentença 
definitiva;  

 
d) Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.  

 
 Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três 
faltas.  

 
 Art. 64. O número de Profissionais da Educação em gozo 

simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/5 (um quinto) da lotação 
do Sistema Municipal de Ensino.  

 
 Art. 65. Para possibilitar o controle das concessões da licença, o 

Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação procederá 
anualmente o levantamento e a escala dos Profissionais da Educação para atender 
o disposto nos Artigos 54 e 58. 

 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

preverá anualmente os recursos orçamentários e financeiros necessários ao 
pagamento de profissionais substitutos.  

 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS AFASTAMENTOS E DAS CONCESSÕES  
 

SEÇÃO I 
 

DAS CONCESSÕES 
 

 
Art. 66. Sem qualquer prejuízo, poderá o Profissional da Educação 

ausentar-se do serviço:  
 
I – Por 01 (um) dia, para doação de sangue;  
 
II – Por 02 (dois) dias, por estar a serviço da Justiça Eleitoral; 
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III – Por 03 (três) dias, em virtude de falecimento de sogro ou sogra, 
sobrinho;  

 
IV – Por até 10 (dez) dias, se convocado pela Justiça;  
 
V – Por 08 (oito) dias consecutivos, em razão de:  
 
a) Casamento;  
 
b) Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou 

padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, irmão e avós.  
 
 Parágrafo único. Os afastamentos previstos no caput deste artigo 

deverão ser comunicados ao chefe imediato.  
 

SEÇÃO II 
 

DOS AFASTAMENTOS 
 
 

Art. 67. Aos Profissionais da Educação serão permitidos os 
seguintes afastamentos:  

 
I – Para exercer atribuições em outro órgão ou entidade dos Poderes 

da União, do Estado ou do Município, sem ônus para o Sistema Municipal de 
Ensino;  

 
II – Para exercer função de natureza técnico-pedagógica em órgão 

da União ou do Estado de Mato Grosso, sem ônus para o Sistema Municipal de 
Ensino;  

III – Para exercer atividade em entidade sindical de classe, com 
ônus para o Sistema Municipal de Ensino, desde que seja o presidente da entidade, 
sendo no Maximo um servidor;  

 
IV – Para exercício de mandato eletivo, sem direito a opção de piso 

salarial se houver incompatibilidade de horário; 
 
V – Cedência, sem ônus, mediante convênio de cooperação técnica 

entre o Sistema Municipal de Ensino e o Sistema Estadual de Ensino;  
 
VI – Para estudo ou missão no exterior, com ônus, conforme 

legislação e tratados internacionais;  
 
VII – Licença para tratar de interesse particular, sem ônus.  
  
Art. 68. Na hipótese do inciso VI do artigo anterior, o Profissional da 

Educação não poderá ausentar-se do Município ou do País para estudo ou missão 
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oficial sem a autorização do Prefeito Municipal.  
 
§ 1° O afastamento não excederá 04 (quatro) anos e, finda a missão 

ou o estudo, somente decorrido igual período, será permitido novo afastamento. 
 
 § 2° Ao Profissional da Educação beneficiado pelo disposto neste 

artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular 
antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese do 
ressarcimento da despesa havida com o mesmo em virtude do afastamento. 

 
 Art. 69. O afastamento do Profissional da Educação para servir em 

organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á 
com direito à opção pelo piso salarial.  

 
SEÇÃO III 

 
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 
 

Art. 70. A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido 
do interessado ou de seu representante, quando aquele não puder fazê-lo.  

 
Art. 71.  O exame para concessão de licença para tratamento de 

saúde será feito por pericia médica oficial.  
 
§ 1º O atestado ou laudo passado por médico ou junta médica 

particular, Estado e/ou União, superior a 5 (cinco) dias, só produzirá efeitos depois 
de homologado pelo serviços de perícia médica do Município.  

 
§ 2º As licenças médicas superiores a 15 (quinze) dias dependerão 

de exame, por junta médica, oficial do Sistema Previdenciário.  
 
Art. 72. O gozo de licença médica será comunicado pelo Profissional 

da Educação, ou representante, à chefia imediata indicando-se a previsão de 
duração do tratamento.  

 
Art. 73. No decurso da licença médica, os Profissionais da 

Educação abster-se-ão de qualquer atividade remunerada sob pena de aplicação 
das sanções legais cabíveis.  

 
Art. 74. O Profissional da Educação que se omitir ou se recusar à 

inspeção médica, ou não seguir o tratamento adequado, será punido 
disciplinarmente no primeiro caso, e com o cancelamento da licença, no segundo.  

 
Art. 75. O Profissional da Educação licenciado para o tratamento de 

saúde ou acidentado no exercício de suas funções receberá os vencimentos em 
conformidade com o sistema previdenciário.  
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Art. 76. A Secretaria Municipal de Educação estabelecerá 

anualmente, na respectiva lei orçamentária, verba para a execução dos projetos 
específicos para prevenção, promoção e recuperação da saúde dos profissionais da 
educação sujeitos a doenças decorrentes do exercício da profissão.  

 
SEÇÃO IV  

 
DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR 

 
 
Art. 77. O profissional da educação poderá obter licença para tratar 

de interesse particular, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, após 03 (três) 
anos de efetivo exercício no cargo.  

 
§ 1º O requerente deverá pedir licença para tratar de interesse 

particular com 30 (trinta) dias de antecedência e nesses 30 (trinta) dias deverá 
aguardar a concessão no exercício de suas funções.  

 
§ 2º Será negada a licença quando não convier ao interesse público.  
 
§ 3º O Profissional da Educação licenciado poderá a qualquer tempo 

desistir da licença e reassumir o exercício do cargo.  
 
§ 4º Só poderá ser concedida nova licença depois de decorridos 02 

(dois) anos do término da anterior.  
 
§ 5º A licença para tratamento de interesse particular acarreta para o 

profissional da educação a perda de vencimento e demais vantagens e direitos 
estabelecidos nesta Lei no período de sua vigência.  

 
SEÇÃO V 

 
DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DE FAMÍLIA 

 
 
Art. 78. O Profissional da Educação poderá obter licença por motivo 

de doença em pessoa de sua família, desde que prove ser indispensável sua 
assistência ao doente e que esta não possa ser prestada concomitantemente com o 
exercício das atribuições de seu cargo.  

 
§ 1º Consideram-se pertencente à família, o cônjuge ou 

companheiro, o pai, a mãe, filhos, irmãos, avós, filho adotivo, tutelado, padrasto, 
madrasta.  

 
§ 2º A comprovação da doença e da necessidade de assistência 

será feita por laudo médico oficial, por declaração do servidor e avaliação de uma 
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Assistente Social do Município.  
 
§ 3º A Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família não 

poderá ultrapassar a 90 dias. 
 
§ 4º A licença de que trata o “caput” deste artigo é concedida:  
 
I – com remuneração integral, por até três meses;  
 
II – com 2/3 da remuneração, quando exceder a três meses e não 

ultrapassar doze meses;  
 
III – com 1/3 da remuneração, quando exceder a doze meses e não 

ultrapassar vinte e quatro meses. 
 
 § 5º É considerada nova licença a concedida para acompanhar: 
 
 I – outro membro da família, o qual não motivou a primeira 

concessão;  
 
II – o mesmo ente familiar, o qual motivou a primeira concessão, em 

razão de nova doença.  
 
§ 6º Não é exigido do servidor interstício para a concessão de nova 

licença nos casos previstos no parágrafo anterior.  
 
§ 7º Em razão de mesma doença no mesmo ente familiar, é exigido 

do servidor igual período de exercício, a contar do término da licença anterior, para a 
concessão de outra de mesma natureza e, não se cumprindo o prazo estabelecido 
no parágrafo anterior, a licença concedida é considerada como prorrogação.  

 
§ 8º Excedendo-se os prazos de que tratam os incisos, I, II e III do § 

2º deste artigo, a licença pode ser prorrogada por período indeterminado, sem 
remuneração.  

 
SEÇÃO VII 

 
DA LICENÇA MATERNIDADE 

 
 

Art. 79. Nos termos do inciso XVIII do artigo 7º da Constituição 
Federal Licença Maternidade à gestante será concedida pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, mediante laudo médico oficial. 

 
Parágrafo único. A licença será concedida a partir do oitavo mês de 

gestação, salvo prescrição médica em contrário.  
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SEÇÃO VIII 
 

DA LICENÇA PATERNIDADE 
 
 

Art. 80. Todo pai integrante, regido pela presente Lei, terá direito 
licença paternidade como prevê o Art. 7º, inciso I, da Constituição Federal.  

 
Parágrafo único. A licença será concedida por 5 (cinco) dias 

consecutivos.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DO TEMPO DE SERVIÇO 
 
 

Art. 81. É contado, para todos os efeitos, o tempo de serviço público 
municipal, estadual ou federal prestado na Administração Direta, nas Autarquias e 
Fundações Públicas, inclusive o das Forças Armadas.  

 
§ 1º A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão 

convertidos em anos, considerado o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias. 

§ 2º Feita a conversão, os dias restantes, até 180 (cento e oitenta), 
não serão computados, arredondando-se para 01 (um) ano quando excederem 
deste número, para efeito de aposentadoria, conforme legislação previdenciária.  

 
Art. 82. Além das ausências ao serviço, previstas no Artigo 64, são 

considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 
 
I – Férias; 
 
II – Exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgãos ou 

entidades dos Poderes da União, do Estado ou do Município; 
 
III – Exercício de cargo ou função de governo ou administração, em 

qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, 
Governo Estadual ou Municipal;  

 
IV – Participação em programa de qualificação profissional 

regularmente instituído;  
 
V – Desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal;  
 
VI – Júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
 
VII – Licenças:  
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a) À gestante, à adotante e à paternidade; 
 
b) Para tratamento da própria saúde;  
 
c) Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;  
 
d) Prêmio por assiduidade;  
 
e) Por convocação para o serviço militar;  
 
f) Qualificação profissional;  
 
g) Licença para tratamento de saúde em pessoa da família;  
 
h) Desempenho de mandato classista.  
 
VIII – Participação em competição desportiva municipal, estadual 

e\ou nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no 
País ou no exterior. 

 
IX – Participação em eventos educacionais municipal, estadual e\ou 

nacional ou convocação para integrar representação regional, estadual ou nacional, 
no País ou no exterior.  

 
Art. 83. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e 

disponibilidade: 
 
I – O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, 

mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social;  
 
II – A licença para atividade política; 
 
III – O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo 

federal, distrital, estadual, municipal, anterior ao ingresso no serviço público 
municipal; 

IV – O tempo de serviço relativo a tiro de guerra. 
 
§ 1° O tempo de serviço a que se refere o inciso I deste artigo não 

poderá ser contado em dobro ou quaisquer outros acréscimos, salvo se houver 
norma correspondente na legislação previdenciária.  

 
§ 2°°°° O tempo em que o Profissional da Educação esteve aposentado 

ou em disponibilidade será contado apenas para nova aposentadoria ou 
disponibilidade.  

 
§ 3° Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças 

Armadas, em operações de guerra e nas áreas de fronteira.  
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§ 4° É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado 

concomitantemente em mais de um cargo ou função em órgão ou entidades dos 
Poderes da União, Estado ou Município, Autarquia, Fundação Pública, Sociedade de 
Economia Mista e Empresa Pública.  

 
 

CAPÍTULO V 
 

DA APOSENTADORIA 
 

 
Art. 84. O Profissional da Educação será aposentado:  
 
I – Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando 

decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;  

 
II – Compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço;  
 
III – Voluntariamente: 
 
a) Aos 35 (trinta e cinco) anos de contribuição previdenciária e 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e aos 30 (trinta) e 55 (cinquenta e cinco), se 
mulher, com vencimentos integrais;  

 
b) Aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de 

magistério e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se professor;  
 
c) Aos 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em funções de 

magistério e 50(cinquenta) anos de idade, se professora, com vencimentos integrais;  
 
d) Aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 

(sessenta), se mulher, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.  
 
§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a 

que se refere o inciso I deste artigo: tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia 
maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia 
grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose 
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado do Mal de Paget, osteíte 
deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS); no caso de magistério, 
surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar, com base na 
medicina especializada.  

 
§ 2º Entende-se por doença profissional a que decorrer das 

condições do trabalho ou dos fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico 
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estabelecer-lhe rigorosa caracterização.  
 
 § 3° Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres 

ou perigosas, a aposentadoria de que trata o § 1º do caput, observará o disposto em 
lei específica.  

 
Art. 85. A aposentadoria compulsória será automática e declarada 

por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o Profissional da 
Educação atingir a idade limite de permanência no serviço ativo.  

 
 Art. 86. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir 

da data da publicação do respectivo ato do regime previdenciário.  
 
§ 1° A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para 

tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.  
 
§ 2° Expirado o período de licença e não estando em condições de 

reassumir o cargo, o Profissional da Educação será encaminhado a pericia do 
regime previdenciário para fins de aposentadoria ou readaptação.  

 
Art. 87. O vencimento de aposentadoria será calculado com 

observância do disposto nos Artigos 44 a 48 desta lei complementar e revisto, na 
mesma data e proporção, sempre que se modificar o valor do Piso Salarial do 
Profissional da Educação e em conformidade com a legislação em vigor.  

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DOS DIREITOS E DOS DEVERES ESPECIAIS DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO 

  
SEÇÃO I 

 
DOS DIREITOS ESPECIAIS 

 
 
Art. 88. Além dos direitos previstos nesta lei, são direitos dos 

Profissionais da Educação: 
 
I – Adotar procedimentos didáticos e pedagógicos que visem auxiliar 

ao aluno no processo de ensino e aprendizagem; 
 
II – Dispor, no ambiente de trabalho, de instalações adequadas e 

materiais técnico-pedagógicos suficientes para que possa exercer com eficiência e 
eficácia suas atribuições e competências; 

 
III – Elaborar o plano de curso, em consonância com os objetivos e 
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finalidades, as habilidades e competências estabelecidas nas Diretrizes Curriculares, 
no Projeto Político Pedagógico, segundo suas convicções pedagógicas; 

 
IV – Filiar-se a uma entidade de classe; 
 
V– Gozar dos direitos estabelecidos nesta Lei; 
 
VI – Não sofrer qualquer tipo de discriminação moral ou material 

decorrente de suas convicções ideológicas, profissionais, pedagógicas, religiosas, 
culturais, étnicas, de gênero, preferência e opção sexual, ficando o infrator sujeito às 
penalidades previstas na Constituição Federal, Artigo 5°, V e XII; 

 
VII – Participar da escolha dos livros didáticos relacionados à área 

de sua atuação. 
 
VIII – Participar das reuniões pedagógicas e de classe, de cursos, de 

qualificação e atualização profissional, visando formação permanente. 
 
IX – Participar do processo de discussão, formulação e avaliação 

das Políticas Educacionais do Sistema Municipal de Ensino; 
 
X – Propor a aquisição de acervo bibliográfico e paradidático; 
 
XI – Reunir-se para tratar de assuntos de interesse da categoria e da 

educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares.  
 
XII – Ter a seu alcance informações educacionais, biblioteca, 

material didático-pedagógico, instrumentos de trabalho, recursos tecnológicos, bem 
como contar com assessoria técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu 
desempenho profissional e a ampliação de seus conhecimentos; 

 
XIII – Ter acesso a recursos para a publicação de trabalhos e livros 

didáticos ou técnico-científicos; 
 
XIV – Ter acesso às informações administrativas e pedagógicas que 

dizem respeito à sua vida funcional e ao desempenho de sua carreira; 
 
XV – Usar equipamentos de proteção individual; 
 
XVI – Aprimorar-se pessoal e profissionalmente 
 
XVII – Ter liberdade de escolha e utilização de materiais e 

procedimentos didáticos e de instrumento de avaliação do processo ensino e 
aprendizagem, dentro dos princípios psicopedagógicos, objetivando alcançar o 
respeito à pessoa humana e à construção do bem comum; 

 
XVIII – Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor, na defesa de 
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seus direitos e pela melhoria da qualidade do ensino.   
 

SEÇÃO II 
 

DOS DEVERES ESPECIAIS 
 
 

Art. 89.  Aos integrantes do grupo dos Profissionais da Educação no 
desempenho de suas atividades, além dos deveres comuns aos funcionários 
públicos do Município, cumpre:  

 
I – Ao professor: 

 
a) Assegurar o desenvolvimento do censo crítico e da consciência 

social, econômica, sócio-ambiental, cultural e política do educando; 
 
b) Avaliar o processo de ensino-aprendizagem, empenhando-se 

pelo seu constante aprimoramento; 
 
c) Comparecer as atividades programadas e as reuniões para as 

quais for convocado; 
 
d) Comprometer-se com o aprimoramento pessoal e profissional 

através da atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos, assim como da 
observância aos princípios morais, éticos e estéticos; 

 
e) Cooperar na solução dos problemas da gestão escolar; 
 
f) Cumprir e fazer cumprir os horários e os calendários escolares; 

 
g) Desenvolver a educação pela pesquisa, enquanto instrumento 

de ensino e de formação humana. 
 
h) Elaborar e executar os programas, planos de atividades, na área 

de sua competência; 
 
i) Esforçar-se em prol da educação integral do aluno, utilizando 

processo que acompanhe o avanço científico e tecnológico e sugerindo medidas que 
visem o aperfeiçoamento dos serviços educacionais; 

 
j) Fornecer elementos para permanente atualização de sua vida 

funcional junto aos órgãos da Administração; 
 
k) Manter em dia registro, escriturações e documentação inerente à 

função desenvolvida e à vida profissional; 
 
l) Não ferir normas hierárquicas estabelecidas; 
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m) Ocupar-se com zelo, durante o horário de trabalho, no 
desempenho das atribuições do seu cargo; 

 
n) Promover os objetivos e as finalidades da Educação, inspiradas 

nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana; 
 
o) Preservar os princípios democráticos da participação, da 

cooperação, do diálogo, do respeito à liberdade, dos ideais de solidariedade humana 
e da justiça social; 

 
p) Promover e/ou participar das atividades educacionais, sociais e 

culturais, escolares e extraescolares em benefício dos alunos e da coletividade a 
que serve o Centro Municipal de Ensino; 

 
q) Propor e executar tarefas de recuperação da aprendizagem de 

alunos com aproveitamento inferior à média, em conformidade com o Projeto Político 
Pedagógico e com a legislação em vigor; 

 
r) Qualificar-se permanentemente, com vistas à melhoria do 

desempenho de sua atividade; 
 
s) Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e 

comprometer-se com a eficácia do seu aprendizado; 
 
t) Respeitar pais, alunos, colegas, autoridades de ensino em geral, 

agindo com profissionalismo; 
 
u) Zelar pelo patrimônio público, em especial na área de sua 

atuação; 
 

II – Ao técnico em Multimeios: 
 

a) Comparecer as atividades programadas e as reuniões para as 
quais for convocado; 

 
b) Comprometer-se com o aprimoramento pessoal e profissional 

através da atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos, assim como da 
observância aos princípios morais, éticos e estéticos; 

 
c) Conhecer a natureza e os elementos básicos da comunicação e 

meios de comunicação humana; 
 
d) Conhecer as questões básicas referentes ao livro: produção, 

edição, classificação, catalogação; 
 
e) Conhecer e aplicar os fundamentos das práticas dos laboratórios 

escolares nas diversas áreas do currículo bem como o papel dos professores, dos 
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técnicos e dos estudantes no manuseio dos equipamentos e materiais; 
 
f) Conhecer os aspectos operacionais de bibliotecas escolares, 

inclusive da captação de títulos didáticos, literários e científicos, relacionados ao 
desenvolvimento do currículo da educação básica; 

 
g) Conhecer os fundamentos da informática, o uso do computador 

no processo de ensino e aprendizagem, da internet como fonte de pesquisa e das 
novas tecnologias aplicadas às artes, com o domínio prático dos principais 
programas; 

 
h) Conhecer os fundamentos das expressões culturais que 

integram os conteúdos curriculares da educação básica e dominar as funções e 
gestão de seus espaços físicos: auditórios, teatros, cinemas, salas de vídeo, salas 
de dança, galerias de exposições de arte, museus; 

 
i) Credenciar o Centro Municipal de Ensino junto às distribuidoras 

de livros e editoras para que o mesmo receba regularmente publicações e 
lançamentos; 

 
j) Dominar os fundamentos das linguagens audiovisuais de 

comunicação: teatro, fotografia, cinema, rádio, tevê e internet; 
 
k) Entender a leitura das diversas linguagens e seu uso na 

instrução e na educação; 
 

l) Entender e dominar o conceito de mídia educativa e seus 
desdobramentos na produção de livros didáticos, de programas de rádio, de tevê e 
de vídeos educativos; 

 
m) Gerenciar bibliotecas e videotecas escolares de pequeno e 

médio portes; 
n) Manter relacionamento construtivo com professores no sentido 

de se prontificar a ajudá-los em seu trabalho de ensino com o uso das tecnologias 
de informação disponíveis na escola e na comunidade; 

 
o) Organizar prateleiras e armários destinados à disposição de 

livros, de forma a facilitar o acesso ao material pretendido para pesquisa; 
 
p) Organizar um sistema para controlar a entrada, a saída e o 

retorno de livros didáticos, cartografia e materiais para a pesquisa, leitura e 
entretenimento; 

 
q) Organizar, catalogar e disponibilizar para a comunidade escolar 

os acervos digitais, de modo a facilitar o acesso; 
 
r) Planejar o horário de funcionamento da biblioteca, de forma a 
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garantir o acesso da comunidade escolar à mesma nos períodos de funcionamento; 
 
s) Propor a atualização de software e hardware visando garantir a 

qualidade dos fins educacionais do laboratório de informática; 
 
t) Racionalizar e otimizar a utilização do laboratório de informática; 
 
u) Ter conhecimentos sobre a produção cultural do município, com 

vistas à integração entre a escola e a comunidade; 
 
v) Ter familiaridade com os principais jornais diários e revistas 

semanais do município e estado, bem como saber produzir mídia impressa; 
 
w) Verificar o funcionamento do equipamento e mídia;  
 
x) Zelar pelo patrimônio público, em especial na área de sua 

atuação. 
 
III – Ao Técnico em Gestão Escolar: 

 
a) Atender a comunidade escolar, zelando pela impessoalidade no 

desempenho de suas funções; 
 

b) Auxiliar a Direção, dando-lhe assistência técnica e 
administrativa, cumprindo e fazendo cumprir as orientações e determinações dela 
emanada; 

 
c) Colocar à disposição da Comunidade Escolar os documentos e 

as informações de interesse púbico; 
 
d) Comparecer as atividades programadas e as reuniões para as 

quais for convocado; 
 
e) Compreender as principais concepções de administração e 

como estas ressoam no planejamento educacional escolar; 
 
f) Compreender e analisar a legislação educacional nas 

Constituições, nas Leis de Diretrizes e Bases, no Plano Nacional de Educação e nos 
Conselhos de Educação;  

 
g) Compreender e analisar as questões relativas aos meios e fins 

da educação, considerando processualmente o diagnóstico, a execução e a 
avaliação; 

 
h) Compreender e analisar, considerando os seus princípios e 

práticas de gestão escolar democrática, a estrutura e funcionamento do Centro 
Municipal de Ensino;  
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i) Compreender e fazer relações entre estatística e planejamento, 
estatística e avaliação, estatística e gestão, estatística e financiamento da educação; 

 

j) Compreender e fazer relações entre os equipamentos físicos, 
materiais pedagógicos, educação e aprendizagem;  

 
k) Compreender o Centro Municipal de Ensino como parte de um 

complexo educacional ligado a redes e sistemas de ensino; 
 
l) Compreender, analisar, elaborar, refletir e vivenciar o projeto 

político-pedagógico do Centro Municipal de Ensino;  
 
m) Comprometer-se com o aprimoramento pessoal e profissional 

através da atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos, assim como da 
observância aos princípios morais, éticos e estéticos; 

 
n) Conhecer e vivenciar a ética e a transparência na educação 

pública; 
o) Conhecer os fundamentos da administração de materiais, da 

contabilidade pública nos aspectos relacionados com o financiamento da educação, 
contabilidade do centro municipal de ensino;  

 
p) Conhecer os fundamentos da estatística;  
 
q) Conhecer os fundamentos da gestão curricular, gestão 

administrativa e gestão financeira da unidade escolar; 
 
r) Conhecer os principais elementos, fundamentos e princípios de 

sua profissão; 
 
s) Coordenar a escrituração dos livros, fichas e demais 

documentos que se referem à avaliação do processo ensino-aprendizagem dos 
alunos do centro municipal de ensino, efetuando na época oportuna cálculos de 
apuração dos resultados; 

 
t) Fazer relações e mediações entre as normas emanadas dos 

conselhos de educação e o regimento escolar;  
 
u) Organizar o arquivo, de maneira a assegurar a preservação dos 

documentos escolares e poder atender prontamente qualquer pedido de 
informações e esclarecimentos de interessados; 

 
v) Preparar editais dentro de prazos determinados, e providenciar a 

publicação dos mesmos; 
 
w) Produzir, com autonomia, registros e escritas de documentos 

oficiais; 
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x) Redigir e expedir toda a correspondência oficial, prestações de 
contas, submetendo-as à apreciação e à assinatura do Diretor; 

 
y) Zelar do mobiliário e dos recursos tecnológicos disponíveis, sob 

a responsabilidade da Secretaria; 
 

IV – Ao Apoio em Meio Ambiente e Manutenção de Infraestrutura:
  

a) Comparecer às atividades programadas pelo Centro Municipal 
de e reuniões à que for convocado; 

 
b) Compreender as questões ambientais relacionadas ao uso dos 

equipamentos, mobiliários e espaços destinados ao ensino, armazenamento de 
equipamentos, insumos e alimentos;  

 
c) Compreender as questões de segurança dos Centros Municipais 

de Ensino, no contexto de seu projeto político-pedagógico, valorizando as relações 
de vizinhança e de serviço à comunidade;  

 
d) Comprometer-se com o aprimoramento pessoal e profissional 

através da atualização e aperfeiçoamento de seus conhecimentos, observando os 
princípios morais, éticos e estéticos; 

 
e) Conhecer a estrutura escolar e saber operar os principais 

equipamentos elétricos e eletrônicos, didáticos e pedagógicos em uso nos Centros 
Municipais de Ensino, bem como executar pequenos reparos ao alcance dos 
recursos disponíveis;  

 
f) Conhecer a rotina de manutenção física dos prédios escolares, 

incluindo tarefas de conservação de coberturas, pisos, áreas cobertas, higiene 
pessoal, laboratórios, bibliotecas e pinturas;  

 
g) Contribuir nas discussões sobre melhorias, reparos e reforma 

dos espaços educativos e da qualificação da aprendizagem; 
 
h) Cumprir a carga horária estabelecida pela carreira, em turnos 

atribuídos, para não prejudicar os demais trabalhos da escola; 
 
i) Dispor-se a agir solidariamente com os educadores e educandos 

na gestão do meio ambiente e do espaço escolar para estruturá-los como agentes 
educativos;  

 
j) Envolver a comunidade escolar, desde o planejamento à 

execução, nas ações e atitudes de higiene e limpeza do ambiente escolar e fora 
dele; 

k) Informar à direção sobre mobiliários e equipamentos que 
apresentam defeitos ou riscos à comunidade escolar; 



 

Estado de Mato Grosso 
Município de Tangará da Serra 

Assessoria Jurídica 
www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 

Email: ajur@tangaradaserra.mt.gov.br  
Assessoria Jurídica 

 

(edi)    Avenida Brasil, nº 50 W  - Centro  - Cep. 78300 - 000  - Tangará da Serra  - Mato Grosso Página 50 

l) Participar da construção, execução e avaliação do Projeto 
Político Pedagógico; 

 
m) Ter conhecimento sobre os projetos físicos das construções que 

compõem o Centro Municipal de Ensino, armazenamento de alimentos, depósitos, 
localizando as diferentes áreas destinadas ao ensino, às redes elétrica, hidráulica e 
de esgotamento sanitário;  

 
n)  Ter conhecimento teórico e prático sobre o manejo de hortas 

domiciliares e escolares, como suporte parcial dos insumos da merenda escolar; 
 
o) Ter familiaridade com os equipamentos e materiais didáticos 

mais comuns nas escolas, e prover sua manutenção e conservação; 
 
p) Tratar com respeito à comunidade escolar; 
 
q) Verificar o funcionamento dos equipamentos destinados à 

ventilação em salas de aula, informando a direção sobre eventuais defeitos que 
venham a apresentar;  

 
r) Zelar pela limpeza e higiene das dependências físicas dos 

Centros Municipais de Ensino; 
 
s) Zelar pelo patrimônio público, em especial na área de sua 

atuação. 
 

V – Ao Apoio em Alimentação Escolar: 
 

a) Armazenar os produtos alimentícios em locais apropriados; 
 
b) Auxiliar a comunidade escolar a adquirir hábitos alimentares 

saudáveis;  
c) Comunicar-se com os estudantes antes e durante a oferta dos 

alimentos, conduzindo-os para saber decidir a quantidade e suas escolhas; 
 
d) Conferir a quantidade, a qualidade, a validade, o peso, as 

medidas e o aspecto físico dos alimentos descritos na nota fiscal no ato da entrega 
dos produtos destinados à merenda escolar; 

 
e) Conhecer as políticas e programas de alimentação escolar;  
 
f) Conhecer opções de receitas e de preparo de alimentos 

compatíveis com as refeições escolares;  
 
g) Conhecer os princípios e as técnicas de higiene pessoal e 

segurança do trabalho, incluindo práticas de uso e conservação dos equipamentos, 
armazenamento de alimentos e correto manejo do lixo;  
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h) Contribuir com as práticas de educação alimentar previstas no 
Projeto Politico Pedagógico, nas políticas e nos programas de alimentação escolar;  

 
i) Contribuir para a formação de hábitos saudáveis de alimentação 

e nutrição escolar;  
 
j) Dominar os princípios e as práticas de organização da cozinha 

escolar, bem como o funcionamento e reparo dos seus equipamentos;  
 
k) Escolher e planejar cardápios escolares a partir da elaboração 

das alternativas criadas pelos nutricionistas;  
 
l) Executar cardápios propostos pela nutricionista; 
 
m) Informar à direção sobre equipamentos que apresentem 

defeitos, bem como sobre a necessidade de manutenção e aquisição; 
 
n) Participar da construção, execução e avaliação do Projeto 

Político Pedagógico; 
 

o) Participar das reuniões para as quais for convocado; 
 
p) Preparar cardápios escolares de alto valor nutritivo, baixo custo, 

preparo rápido e sabor regionalizado e sazonal; 
 
q) Promover relações humanas com crianças, adolescentes e 

adultos, no sentido de acompanhá-los em sua educação alimentar, inclusive no 
consumo das refeições e alimentos escolares;  

 
r) Responsabilizar-se pelo armazenamento de alimentos, controle 

de estoques; 
s) Ser capaz de efetuar compras dos insumos para a preparação 

semanal da merenda na escola;  
 
t) Ter a habilidade para dialogar com os profissionais das diversas 

áreas da educação e esforçar-se para praticar a interdisciplinaridade na educação 
alimentar e na oferta de merenda escolar;  

 
u) Ter conhecimento sobre os valores nutricionais dos alimentos, 

bem como a oferta de nutrientes de origem animal, vegetal e mineral em suas 
variações culinárias; 

 
v) Ter conhecimento teórico e prático do manejo de hortas 

domiciliares e escolares, como suporte parcial dos insumos da merenda escolar; 
 
w)  Utilizar os equipamentos, materiais e produtos destinados ao 

preparo da alimentação escolar, observando as normas de segurança e sanitárias; 
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x) Zelar dos equipamentos e materiais disponíveis na cozinha. 
 
VI – Dos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil: 

 
a) Auxiliar o professor no desenvolvimento das atividades 

relacionadas ao Cuidar e Educar; 
 
b) Auxiliar os professores nas atividades direcionadas em sala e 

extraclasse, monitorando a segurança dos alunos;  
 
c) Comparecer às atividades programadas e as reuniões para as 

quais for convocada; 
 
d) Cumprir e fazer cumprir o calendário escolar; 

 
e) Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com 

colegas, alunos, pais e os diversos segmentos da comunidade envolvidos nas 
atividades da escola; 

 
f) Participar de eventos e atividades culturais; 
 
g) Participar na elaboração e desenvolvimento do Projeto Político 

Pedagógico;  
 
h) Participar de cursos, seminários, reuniões, encontros, grupos de 

estudos e outros eventos, que visem à melhoria do trabalho em sala de aula; 
 
i) Participar de reuniões sistemáticas de estudos e trabalho para o 

aperfeiçoamento pedagógico; 
 
j) Participar em conjunto com a Equipe Pedagógica, na elaboração 

e execução do Regimento Escolar, em consonância com a legislação vigente e as 
diretrizes da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; 

 
k) Participar, em conjunto com a Equipe Pedagógica, na 

elaboração e execução do Plano Anual da Escola; 
 
l) Promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, 

afetivos e sociais da criança; 
 
m) Realizar a higienização dos alunos (banho, escovação, troca de 

fraldas), bem como acompanhar os alunos ao banheiro; 
 
n) Receber e entregar os alunos nos respectivos horários de 

chegada e saída; 
 
o) Servir, orientar e zelar dos alunos durante as refeições (café, 
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almoço, lanche e mamadeiras); 
 
p) Ter familiaridade com os equipamentos e materiais didáticos 

mais comuns nas nos Centros Municipais de Ensino, de forma a reconhecer as 
alternativas de seu uso nas diferentes situações pedagógicas; 

 
q) Zelar pela segurança e o bem-estar das crianças; 

 
r) Zelar pelo patrimônio do Centro Municipal de Ensino.  
 
VII – dos Técnicos de Apoio Infantil: 
 
a) Auxiliar o professor no desenvolvimento das atividades 

relacionadas a promoção do desenvolvimento físico, emocional, afetivo e social, ao 
cuidar e ao educar da criança;  
 

b) Auxiliar os professores nas atividades desenvolvidas em sala e 
fora dela, monitorando a segurança dos alunos;  

 
c) Comparecer as atividades programadas e as reuniões para as 

quais for convocada; 
 

d) Cumprir e fazer cumprir o calendário escolar; 
 
e) Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com 

colegas, alunos, pais e os diversos segmentos da comunidade envolvidos nas 
atividades da escola; 

 
f) Participar de eventos e atividades culturais; 
 
g) Participar na elaboração e desenvolvimento do Projeto Político 

Pedagógico;  
 
h) Participar de cursos, seminários, reuniões, encontros, grupos de 

estudos, aperfeiçoamento pedagógico e outros eventos, que visem a melhoria do 
trabalho em sala de aula; 

 
i) Participar, em conjunto com a Equipe Pedagógica, da 

elaboração e execução do Regimento Escolar, do Plano de Trabalho Anual da 
Escola, em consonância com a legislação vigente e as diretrizes da Secretaria 
Municipal da Educação e Cultura; 

 
j) Promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, 

afetivos e sociais da criança; 
 
k) Realizar a higienização dos alunos (banho, escovação, troca de 

fraldas), bem como acompanhar os alunos ao banheiro; 



 

Estado de Mato Grosso 
Município de Tangará da Serra 

Assessoria Jurídica 
www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 

Email: ajur@tangaradaserra.mt.gov.br  
Assessoria Jurídica 

 

(edi)    Avenida Brasil, nº 50 W  - Centro  - Cep. 78300 - 000  - Tangará da Serra  - Mato Grosso Página 54 

l) Receber e entregar os alunos nos respectivos horários de 
chegada e saída; 

 
m) Servir, orientar e zelar dos alunos durante as refeições (café, 

almoço, lanche e mamadeiras); 
 
n) Ter familiaridade com os equipamentos e materiais didáticos 

mais comuns nos Centros Municipais de Ensino, de forma a reconhecer as 
alternativas de seu uso nas diferentes situações pedagógicas; 

 
o) Zelar pela segurança e o bem-estar das crianças; 
 
p) Zelar pelo patrimônio do Centro Municipal de Ensino.  
 

 
CAPÍTULO VII 

 
DO REGIME DISCIPLINAR 

 
SEÇÃO I 

 
PENALIDADES E SANÇÕES DISCIPLINARES 

 
 

Art. 90. Os profissionais da educação estão sujeitos ao regime 
disciplinar contidos no Código de Ética do Servidor Público, nesta Lei, no Regime 
Jurídico Único dos Servidores Municipais e nos Regimentos Escolares.  

 
SUBSSEÇÃO I 

 
DA ADVERTÊNCIA 

 
 

Art. 91. O profissional da educação será advertido por escrito 
quando não cumprir as atribuições estabelecidas nos artigos 33, 86 e 87 da presente 
lei. 

§ 1º A direção do Centro Municipal de Ensino oferecerá ao Conselho 
Deliberativo da Comunidade Escolar a denúncia contra o profissional da educação 
que infringir os dispostos nesta Lei, onde o denunciado apresentará sua defesa; 

 
§ 2º Depois de ouvida as partes, garantido o direito de plena defesa, 

o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar emitirá nota à direção da escola 
orientando a aplicação ou não das medidas cabíveis; 

 
§ 3º A direção do Centro Municipal de Ensino registrará em livro 

específico as medidas disciplinares aplicadas ao profissional da educação. 
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Art. 92. Considerada grave a natureza da infração cometida pelo 
Profissional da Educação, ouvido o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, a 
direção do Centro Municipal de Ensino formalizará denúncia junto à Secretaria 
Municipal de Educação para as medidas cabíveis. 

 
 

SUBSEÇÃO II 
 

DA SINDICÂNCIA 
 
 

Art. 93. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito 
ao preceituado nesta Lei será instaurado a Comissão de Sindicância, em razão de 
denúncia fundamentada formulada por autoridade, Profissional da Educação, 
qualquer cidadão que se identifique ou quaisquer entidades associativas 
regularmente constituídas. 

 
Art. 94. Mediante recebimento da denúncia formalizada e 

devidamente fundamentada, a Secretaria Municipal de Educação, através de seu 
secretário, encaminhará para Unidade Permanente de Sindicância e Processo 
Administrativo do Município de Tangará da Serra, Mato Grosso - UPSPA. 

 
 
Parágrafo único. Os procedimentos de sindicância são 

determinados pela Lei que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Municipais. 

 
SUBSEÇÃO III 

 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 
 

Art. 95. O procedimento administrativo disciplinar é o instrumento 
destinado a apurar a responsabilidade do profissional da educação por falta ou 
irregularidade praticada no exercício do cargo ou função, por ação ou omissão, 
dolosa ou culposa ou que tenha relação com as atribuições do cargo, 
compreendendo processo administrativo disciplinar ordinário, conforme Lei de 
Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. 

 
Art. 96. A apuração das infrações disciplinares dos profissionais da 

educação será feita mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar 
ordinário. 

Parágrafo único. A apuração das infrações disciplinares aplica-se a 
todos os profissionais da educação em exercício no sistema municipal de ensino, 
sejam efetivos, com cargo em comissão ou temporários, será conduzida pela 
Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo do Município de 
Tangará da Serra, Mato Grosso - UPSPA. 
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Art. 97. Os procedimentos administrativos disciplinares serão 
regulamentados em lei específica.  

 
SUBSEÇÃO IV 

 
DA DEMISSÃO 

 
 

Art. 98. A demissão do Profissional da educação dar-se-á, decorrido 
o processo disciplinar, quando: 

 
a) Ferir a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência 

dos princípios éticos e morais do serviço e do interesse público; 
 
b) Cometer crime contra a administração pública; 

 
c) Abandonar o cargo; 
 
d) Cometer ato de improbidade administrativa; 

 
e) Omitir ou falsear a verdade no desempenho de suas funções 

públicas; 
f) Não satisfeitas às condições do Estágio Probatório; 
 
g) Depredar o patrimônio público; 
 
h) Não satisfeitas às metas no processo de avaliação de 

desempenho; 
i) Ineficiência no cargo; 
 
j) Submetido e condenado em duas sindicâncias no período de um 

ano; 
k) Agir em descumprimento às normas que regem o estado de 

direito e as normas do Sistema Municipal de Ensino; 
 
l) Falsificar documentos para conseguir benefício próprio e/ou a 

terceiros; 
m) Receber propina para promover ou reter aluno na série posterior 

ou na do curso. 
 
§ 1º A pena de demissão, mediante constatação de dolo ao serviço 

público, será aplicada em decorrência de processo administrativo disciplinar.  
 
§ 2º Considerar-se-á abandono de emprego e/ou cargo, o não 

comparecimento do servidor por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ao serviço, 
sem justa causa. 

§ 3º Considera-se ofensa e/ou agressão física digna de demissão 
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aquela que seja registrada como sendo ocorrência policial e apuradas as 
responsabilidades. 

 
§ 4º Considerar-se-á corrupto o profissional da educação que ferir a 

legislação em vigor que dispõe sobre o assunto.  
 
§ 5º Considerar-se-á documento falsificado aquele que tem sua 

veracidade negada e que visa benefícios próprios e ou a terceiros. 
 
§ 6º Considerar-se-á ineficiente no cargo o Profissional da Educação 

que não apresenta conhecimentos teóricos e metodológicos no desempenho de 
suas funções.  

 
Art. 99.   As sanções disciplinares serão aplicadas pelo Chefe do 

Poder Executivo:  
 
a) Em caso de demissão e cassação de disponibilidade ou 

aposentadoria; 
b) Quando se tratar de destituição de cargo em comissão no 

primeiro escalão da educação municipal.   
 

 
SUBSEÇÃO IV 

 
DOS PRINCÍPIOS ELEMENTARES 

 
 

Art. 100. Nenhum Profissional da Educação será demitido 
arbitrariamente; a demissão dar-se-á mediante processo administrativo disciplinar, 
de responsabilidade da Unidade de Comissão de Sindicância do Município, 
assegurando ao denunciado o pleno direito de defesa.  
 

 
TÍTULO VI 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
Art. 101. A função de Diretor é considerada eletiva e recairá sempre 

sobre um integrante da carreira dos Profissionais da Educação, escolhido pela 
comunidade escolar. 

  
Parágrafo único. A eleição, as atribuições e os demais critérios 

para escolha de diretores, de que trata este artigo, serão estabelecidos pela lei de 
gestão. 

  
 Art. 102. Os Profissionais da Educação poderão congregar-se em 
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sindicato ou associação de classe, na defesa dos seus direitos, nos termos da 
Constituição Federal.  

 
Parágrafo único.  O Profissional da Educação em mandato 

classista e que estiver no exercício de função diretiva e executiva em Associação de 
Classe, de âmbito municipal, estadual ou nacional, será dispensado pelo Chefe do 
Poder Executivo de suas atividades funcionais, sem qualquer prejuízo a direitos e 
vantagens.  

 Art. 103. É assegurado ao Profissional da Educação ativo ou inativo 
o recebimento da gratificação natalina integral até o dia 20 de dezembro do ano 
trabalhado, garantida a proporcionalidade aos contratados temporariamente. 

 
Art. 104. A função de Coordenador Pedagógico é eletiva e recairá 

sempre sobre integrante da carreira dos Profissionais da Educação, que 
desempenhe o cargo de docência, escolhido entre seus pares, conforme 
regulamento. 

 
Art.105. Fica o Poder Executivo autorizado, a requerimento do 

Sindicato representativo da categoria, mediante autorização do filiado, descontar 
dos Profissionais da Educação a contribuição sindical, em folha de pagamento, o 
valor determinado pelo Estatuto da Entidade. 

 
 

TÍTULO VII 
 

DAS CLASSES MULTISSERIADAS 
 
 
Art. 106. O professor regente de classes multisseriadas perceberá 

adicional correspondente a: 
 
I – Salário de professor por uma sala com turma única; 
 
II – Adicional de 10% (dez por cento) para sala multisseriada com 

até 10 (dez) alunos; 
 
III – Adicional de 20% (vinte por cento) para sala multisseriada com 

até 18 alunos. 
IV – Salário de professor mais 30% (trinta por cento) quando estiver 

lotado em classe multisseriada, contendo mais de 18 alunos.  
 
§ 1º Os percentuais estipulados no caput de artigo aplicar-se-ão 

sobre o vencimento base do professor.  
 
§ 2º A Secretaria Municipal de Educação procederá a 

levantamentos periódicos para observar o disposto nos incisos deste artigo.  
TÍTULO IX 
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DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
CAPÍTULO I 

 
DO ENQUADRAMENTO 

 
 

Art. 107.  O enquadramento dos atuais Profissionais da Educação 
nesta lei complementar dar-se-á:  

 
I - Pela habilitação e pelo tempo de serviço, no caso dos 

professores;  
II - Pela adesão dos funcionários a presente Lei, mediante 

requerimento. 
III – Os servidores profissionalizados terão prioridade para 

nomeação nos cargos administrativos comissionados existentes nos Centros 
Municipais de Ensinos. 

 
§ 1° Os Funcionários, à medida que apresentarem nova habilitação 

e ou formação em curso técnico específico, ascenderão à tabela de vencimento 
constante dos anexos III, IV e V.  

 
§ 2º Caberá ao Governo Municipal, através do órgão competente, 

garantir a profissionalização dos Ajudantes de Serviços Gerais, as Merendeiras, os 
Agentes Administrativos e Vigias não profissionalizados, podendo para tanto 
estabelecer parcerias específicas para tais finalidades.  

 
§ 3º O Governo Municipal baixará normas complementares 

disciplinando a adesão a presente Lei.  
 
§ 4º Para fins de enquadramento na presente Lei, fica vedada a 

redução salarial devendo ocorrer o enquadramento em classe e referência com valor 
equivalente, ou superior mais próxima do percebido atualmente pelo profissional que 
esta sendo enquadrado. 

 
 Art. 108. Fica considerado em extinção, à medida que vagar, os 

cargos de:  
a) Ajudante de Serviços Gerais;  

 
b) Merendeira;  
 
c)  Vigia,  

 
d) Agente Administrativo;  

 
e) Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. 
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CAPÍTULO II 
 

DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  
 
 

Art. 109.  Dar-se-á contratação temporária de profissional da 
educação para o exercício provisório de atribuições específicas de acordo com a 
presente Lei e com o que dispuser legislação pertinente.  

 
Art. 110.  A contratação temporária de profissional da educação 

ocorrerá nos casos de: 
 
a) Vacância no cargo em virtude de aposentadoria, demissão, 

falecimento, distrato; 
 
b)  Afastamento temporário do titular do cargo.  
 
§ 1º Os profissionais da educação contratados temporariamente 

deverão ter habilitação compatível com o cargo e função a serem exercidos.  
 
§ 2º O prazo máximo de contrato temporário de profissional da 

educação será de 11 (onze) meses, em conformidade com o calendário escolar.  
 
Art. 111. O salário dos profissionais da educação contratados 

temporariamente terá por base o valor inicial da classe e nível correspondente a 
habilitação requerida para o desempenho das atribuições que lhe são conferidas.  

 
Art. 112. Considerar-se-á automaticamente rescindido o contrato 

temporário dos profissionais da educação com a reassunção do titular ou mediante 
posse do concursado.  

 
Art. 113. Os profissionais da educação contratados temporariamente 

ficam sujeito aos direitos, deveres, obrigações e medidas disciplinares no decorrer 
da vigência de contrato.  

 
Art. 114.  É expressamente proibido chamar um candidato aprovado 

em concurso para substituir um membro do grupo ocupacional do magistério, em 
caráter efetivo.  

Art. 115. Aos profissionais da educação contratados 
temporariamente pagar-se-á 13º (décimo terceiro) salário proporcional ao período 
trabalhado para o Município.  

 
Parágrafo único.   A não interrupção de contrato no mês de julho 

será computado como férias usufruídas e, ao término do contrato, será pago 1/3 de 
férias proporcional ao período trabalhado.   
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Art. 116. O Sistema Municipal de Ensino, em consonância com a 

legislação, instituirá normas para a seleção de pessoal para atender o disposto 
neste capítulo. 

 
CAPÍTULO III 

 
DA REMOÇÃO POR FECHAMENTO DE POSTO DE TRABALHO 

 
 
117. Será Garantida, a qualquer tempo, a remoção do profissional 

da educação em cargo ou função similar a de concurso que estiver ocupado por 
profissional contratado temporariamente, decorrente das seguintes situações: 

 
a) Fusão ou junção de turmas, classes ou aulas que resulte em 

professor remanescente; 
 
b) Desativação de centro municipal de ensino que implique em 

remoção e redistribuição extraordinária de profissionais da educação. 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
DA AVALIAÇÃO DESTA LEI  

 
 

Art. 118. O Governo Municipal instituirá Comissão, com a 
representação do governo municipal, do legislativo e das representações sindicais a 
que os profissionais da educação estejam filiados, para que, em 03 (três) anos, 
proceda à avaliação técnica desta Lei e proponha as alterações que se fizerem 
necessárias. 

 
Parágrafo único. O Poder Executivo baixará instrumento 

nomeando a Comissão, definindo as atribuições, competências e responsabilidades 
dos integrantes da mesma, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da sanção 
desta Lei.  

 
TÍTULO X 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
Art. 119. O Executivo procederá à previsão orçamentária necessária 

para atender os efeitos financeiros desta Lei. 
 
 Art. 120. O Poder Executivo, 180 (cento e oitenta) dias após a 

publicação desta lei complementar, procederá à regulamentação necessária à sua 



 

Estado de Mato Grosso 
Município de Tangará da Serra 

Assessoria Jurídica 
www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 

Email: ajur@tangaradaserra.mt.gov.br  
Assessoria Jurídica 

 

(edi)    Avenida Brasil, nº 50 W  - Centro  - Cep. 78300 - 000  - Tangará da Serra  - Mato Grosso Página 62 

eficácia, porém os efeitos financeiros retroagem a 01/02/2012, independente de 
decreto regulamentar. 

 
Art. 121. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando disposições em contrário, em especial as Leis 
Complementares 19/1996 e 72/2002. 

 
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 

aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, 35º Aniversário 
de Emancipação Político-Administrativa. 
 
 
 

Saturnino Masson 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 

Vagner Constantino Guimarães 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: 
www.tangaradaserra.mt.gov.br 
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ANEXO I 
 
 

TABELA DE PROGRESSÃO - PROFESSORES 20 HORAS 
           

NÍVEL 

  CLASSE 
  A B C D E F G H 
  1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,35 1,45 

MAGISTÉRIO I BASE 875,00 918,75 962,50 1.006,25 1.050,00 1.093,75 1.181,25 1.268,75 
SUPERIOR II 50% 1.312,50 1.378,13 1.443,75 1.509,38 1.575,00 1.640,63 1.771,88 1.903,13 

ESPECIALIZAÇÃO III 65% 1.443,75 1.515,94 1.588,13 1.660,31 1.732,50 1.804,69 1.949,06 2.093,44 
MESTRADO IV 100% 1.750,00 1.837,50 1.925,00 2.012,50 2.100,00 2.187,50 2.362,50 2.537,50 
DOUTORADO V 140% 2.100,00 2.205,00 2.310,00 2.415,00 2.520,00 2.625,00 2.835,00 3.045,00 

 
TABELA DE PROGRESSÃO - PROFESSORES 30 HORAS 

           

NÍVEL 

  CLASSE 
  A B C D E F G H 
  1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,35 1,45 

MAGISTÉRIO I BASE 1.312,50 1.378,13 1.443,75 1.509,38 1.575,00 1.640,63 1.771,88 1.903,13 
SUPERIOR II 50% 1.968,75 2.067,19 2.165,63 2.264,06 2.362,50 2.460,94 2.657,81 2.854,69 

ESPECIALIZAÇÃO III 65% 2.165,63 2.273,91 2.382,19 2.490,47 2.598,75 2.707,03 2.923,59 3.140,16 
MESTRADO IV 100% 2.625,00 2.756,25 2.887,50 3.018,75 3.150,00 3.281,25 3.543,75 3.806,25 
DOUTORADO V 140% 3.150,00 3.307,50 3.465,00 3.622,50 3.780,00 3.937,50 4.252,50 4.567,50 
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TABELA DE PROGRESSÃO - PROFESSORES 40 HORAS 

           

NÍVEL 

  CLASSE 
  A B C D E F G H 
  1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,35 1,45 

MAGISTÉRIO I BASE 1.750,00 1.837,50 1.925,00 2.012,50 2.100,00 2.187,50 2.362,50 2.537,50 
SUPERIOR II 50% 2.625,00 2.756,25 2.887,50 3.018,75 3.150,00 3.281,25 3.543,75 3.806,25 

ESPECIALIZAÇÃO III 65% 2.887,50 3.031,88 3.176,25 3.320,63 3.465,00 3.609,38 3.898,13 4.186,88 
MESTRADO IV 100% 3.500,00 3.675,00 3.850,00 4.025,00 4.200,00 4.375,00 4.725,00 5.075,00 
DOUTORADO V 140% 4.200,00 4.410,00 4.620,00 4.830,00 5.040,00 5.250,00 5.670,00 6.090,00 
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ANEXO II 

 
TABELA DE PROGRESSÃO - NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

           

NÍVEL 

  CLASSE 
  A B C D E F G H 
  1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

MÉDIO TÉCNICO IV BASE 1.084,01 1.192,41 1.300,81 1.409,21 1.517,61 1.626,02 1.734,42 1.842,82 
SUPERIOR V 15% 1.246,61 1.371,27 1.495,93 1.620,59 1.745,26 1.869,92 1.994,58 2.119,24 

ESPECIALIZAÇÃO VI 25% 1.355,01 1.490,51 1.626,02 1.761,52 1.897,02 2.032,52 2.168,02 2.303,52 
           

CARGOS: TÉCNICOS EDUCACIONAIS E TÉCNICO DE APOIO INFANTIL 
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ANEXO III 

 
TABELA DE PROGRESSÃO - NÍVEL MÉDIO 

           

NÍVEL 

  CLASSE 
  A B C D E F G H 
  1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

MÉDIO III BASE 985,46 1.084,01 1.182,55 1.281,10 1.379,64 1.478,19 1.576,74 1.675,28 
MÉDIO TÉCNICO IV 10% 1.084,01 1.192,41 1.300,81 1.409,21 1.517,61 1.626,01 1.734,41 1.842,81 
SUPERIOR V 15% 1.133,28 1.246,61 1.359,93 1.473,26 1.586,59 1.699,92 1.813,25 1.926,57 

ESPECIALIZAÇÃO VI 25% 1.231,83 1.355,01 1.478,19 1.601,37 1.724,56 1.847,74 1.970,92 2.094,10 
MESTRADO VII 35% 1.330,37 1.463,41 1.596,45 1.729,48 1.862,52 1.995,56 2.128,59 2.261,63 
DOUTORADO VIII 45% 1.428,92 1.571,81 1.714,70 1.857,59 2.000,48 2.143,38 2.286,27 2.429,16 

           
CARGOS: AGENTE ADMINISTRATIVO II, AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL; 
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ANEXO IV 

 
TABELA DE PROGRESSÃO - NÍVEL FUNDAMENTAL 

           

NÍVEL 

  CLASSE 
  A B C D E F G H 
  1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

FUNDAMENTAL II BASE 755,54 831,09 906,65 982,20 1.057,76 1.133,31 1.208,86 1.284,42 
MÉDIO III 15% 868,87 955,76 1.042,65 1.129,53 1.216,42 1.303,31 1.390,19 1.477,08 

MÉDIO TÉCNICO IV 20% 906,65 997,31 1.087,98 1.178,64 1.269,31 1.359,97 1.450,64 1.541,30 
SUPERIOR V 25% 944,43 1.038,87 1.133,31 1.227,75 1.322,20 1.416,64 1.511,08 1.605,52 

ESPECIALIZAÇÃO VI 35% 1.019,98 1.121,98 1.223,97 1.325,97 1.427,97 1.529,97 1.631,97 1.733,96 
MESTRADO VII 45% 1.095,53 1.205,09 1.314,64 1.424,19 1.533,75 1.643,30 1.752,85 1.862,41 

           
CARGOS: ENCANADOR, APOIO EDUCACIONAIL, RECEPCIONISTA; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estado de Mato Grosso 
Município de Tangará da Serra 

Assessoria Jurídica 
www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 

Email: ajur@tangaradaserra.mt.gov.br  
Assessoria Jurídica 

 

(edi)    Avenida Brasil, nº 50 W  - Centro  - Cep. 78300 - 000  - Tangará da Serra  - Mato Grosso Página 68 

ANEXO V 
 

TABELA DE PROGRESSÃO - NÍVEL ALFABETIZADO 
           

NÍVEL 

  CLASSE 
  A B C D E F G H 
  1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

ALFABETIZADO I BASE 579,87 637,86 695,84 753,83 811,82 869,81 927,79 985,78 
FUNDAMENTAL II 15% 666,85 733,54 800,22 866,91 933,59 1.000,28 1.066,96 1.133,65 

MÉDIO III 25% 724,84 797,32 869,81 942,29 1.014,77 1.087,26 1.159,74 1.232,22 
MÉDIO TÉCNICO IV 30% 753,83 829,21 904,60 979,98 1.055,36 1.130,75 1.206,13 1.281,51 
SUPERIOR V 35% 782,82 861,11 939,39 1.017,67 1.095,95 1.174,24 1.252,52 1.330,80 

ESPECIALIZAÇÃO VI 45% 840,81 924,89 1.008,97 1.093,05 1.177,14 1.261,22 1.345,30 1.429,38 
           

CARGOS: AJUDANTES DE SERVIÇOS GERAIS, ZELADOR; 
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ANEXO VI 
 

 
DIRETOR DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO 

COMISSÃO DE CARGO 

Até 300 alunos 
20% sobre o salário do 

cargo 

De 301 à 700 alunos 
25% sobre o salário do 

cargo 

Acima de 700 alunos 
35% sobre o salário do 

cargo 
         

COORDENADOR PEDAGÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO 
COMISSÃO DE CARGO 

De 200 à 300 alunos 
15% sobre o salário do 

cargo 

De 301 à 700 alunos 
20% sobre o salário do 

cargo 

Acima de 700 alunos 
25% sobre o salário do 

cargo 
         

SECRETÁRIO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO 
COMISSÃO DE CARGO 

De 301 à 700 alunos 
25% sobre o salário do 

cargo 

Acima de 700 alunos 
35% sobre o salário do 

cargo 
         

CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA EQUIPE DA SECRETARIA 
Assessoria de Gabinete 
Assessoria Jurídica 

Chefe de Gestão Administrativa 
Chefe de Gestão de Pessoas e Processos 

Chefe de Gestão Pedagógica e Políticas Educacionais 
Chefe do Departamento de Cultura 

Coordenação da Oficina do Transporte Escolar 
Coordenação Técnica da Merenda Escolar 

Coordenação de Distribuição e Acompanhamento de documentações 
Coordenação de Imprensa 

Funções Gratificadas das Coordenadorias 
 

 
 


