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Lei Nº 1700/1990

Altera os dispositivos da Lei 1.422/86 que dispõe sobre o Estatuto do
Magistério Municipal.

Art. 1º - Fica alterado o artigo 4º, do título II e os artigos 21 e 22 do
Capítulo VII, do Título III, permanecendo o parágrafo único do artigo 22,  passam
a ter a seguinte redação:

TÍTULO II
DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO

“Art. 4º - Os cargos de Magistério integram séries de classes ou classes
singulares.

 - Para os efeitos desta Lei:
I - cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um

professor ou especialista de educação;
II - classe é o conjunto de cargos com vencimento ou remuneração

fixados segundo o nível de habilitação, qualificação, volume de trabalho e grau de
responsabilidade;

III - série de classe é o conjunto de classes do mesmo gênero de
atividades funcionais dispostas hierarquicamente, constituindo a linha vertical da
promoção ascensional do professor ou especialista de educação, escalados em
diferentes níveis, de acordo com o grau de qualificação e atribuições
correspondentes, nos termos da Lei Federal nº 5.692/71;

IV - grupo ocupacional é o conjunto de atividades correlatas ou afins
quanto a natureza dos respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimento
aplicados ao seu desempenho, abrangendo séries de classes singulares;

V -  serviço é a justa posição de grupos ocupacionais tendo em vista a
identidade, a similaridade ou a conexão das respectivas atividades profissionais”.

 Art. 2º - A estruturação da carreira do magistério compreende dois
cargos distintos:

a) Professor;
b) Especialista de Educação 

Parágrafo 1º - O conjunto dos ocupantes de cada um dos cargos deste
artigo compõe um grupo ocupacional.
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Parágrafo 2º - Cada grupo ocupacional compreende cinco níveis de
atuação, nos quais o professor ou especialista de educação exerce sua atividade,
a saber:

a) nível de atuação I, da 1ª à 4ª  série do primeiro grau;
b) nível de atuação II, da 1ª à 6ª série do primeiro grau;
c) nível de atuação III, da 1ª à 8ª série do primeiro grau;
d) nível de atuação IV, da 1ª à 8ª série do primeiro grau e da 1ª à 2ª série

do segundo grau;
e) nível de atuação V, da 1ª à 8ª série do primeiro grau e da 1ª à 4ª série

do segundo grau.

Parágrafo 3º - os níveis de atuação são agrupados em séries de classes
conforme a formação profissional mínima exigida para o exercício do magistério.

Parágrafo 4º - As classes são em numero de 05 (cinco), em função do
nível de formação assim integradas:

Classe A  - Pelo pessoal do magistério que possui habilitação mínima,
específica de segundo grau, com 03 (três) séries;

Classe B -  Pelo pessoal do magistério que possui habilitação mínima,
específica de segundo grau com 04 (quatro) séries, ou de segundo grau, com 03
(três) séries e mais um ano de estudos adicionais;

Classe C  - pelo pessoal do magistério que possui habilitação mínima,
especifica de grau superior, ao nível de graduação, obtida em curso de curta
duração representada por licenciatura de 1º grau quando se tratar de professor;

Classe D  -  pelo pessoal do magistério que possui habilitação mínima,
específica de grau superior, ao nível de graduação, obtida em curso de curta
duração ou mais 01 (um) ano de estudos adicionais, representada por
licenciatura de primeiro grau, quando se tratar de professor;

Classe E  - Pelo pessoal do magistério que possui habilitação mínima
específica de grau superior, ao nível de graduação, com duração plena
representada por licenciatura plena quando se tratar de professor.

Parágrafo 5º - Os níveis de atuação abrangem séries de classes assim
distribuídas:

a) nível de atuação I, classes: A,B,C,D,E;
b) nível de atuação II, classes: B,C,D,E;
c) nível de atuação III, classes: C,D,E;
d) nível de atuação IV, classes: D,E;
e) nível de atuação V, classe: E

TÍTULO III
CAPÍTULO VII
DA PROMOÇÃO
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Art. 3º - O artigo 21º passa a ter a seguinte redação:

“Art. 21º - A promoção e o mecanismo de progressão funcional do
Professor ou do especialista de educação e dar-se-á  através de avanço vertical e
de avanço diagonal.

Parágrafo 1º - Por avanço vertical entende-se a progressão de uma parte
para outra das classes definidas no Parágrafo Q do art. 10º.

Parágrafo 2º - Haverá dois tipos de avanço verticais:
a) - avanço vertical por classificação, através de concurso de provas e

títulos a que se submete o Professor ou especialista de educação, para passar de
um nível de atuação para outro, da mesma classe, com idêntica remuneração,
respeitada a habilitação legal e a linha de correlação fixada na sistemática de
classificação de cargos adotados por esta lei;

b) - avanço vertical por habilitação, feito pelo critério exclusivo do nível de
formação do Professor ou Especialista de Educação, para elevação a classe de
remuneração superior, mas dentro do mesmo nível de atuação. 

Parágrafo 3º - Por avanço diagonal entende-se a progressão de uma para
outra das referencias de uma mesma classe, definidas no parágrafo 6º, do artigo
10º, mediante o acréscimo de 4% (quatro por cento) ao vencimento do Professor
ou Especialista de Educação, acumulados a cada passagem para a referencia
consecutiva. 

Parágrafo 4º - A promoção por avanço diagonal dar-se-á:

a) - por antigüidade, a cada triênio de efetivo tempo de serviço na classe
e na referencia;

b) - por merecimento, avaliado pelo critério a ser estabelecido na
regulamentação própria.

Parágrafo 5º - Merecimento e a demonstração, por parte do Professor ou
do Especialista de Educação, do fiel cumprimento de seus deveres, bem como da
continua atualização e aperfeiçoamento, para o desempenho de suas atividades”.

Art. 4º - O artigo 22 passa a ter a seguinte redação, mantendo-se o seu
parágrafo único em sua forma original.

“Art. 22º - Não poderá ser promovido o Professor ou Especialista de
Educação em estágio probatório, aposentado, em disponibilidade ou em licença
para tratar de interesses particulares.
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Art. 5º - O interstício entre duas promoções por avanço vertical, por
habilitação, será de 01 (um) ano e do avanço diagonal por merecimento será de
02 (dois) ano.

Parágrafo Único - O interstício de 01 (um) ano a que se refere o “caput”
deste artigo fica reduzido para 06 (seis) meses para os Professores ou
Especialistas de Educação, do sexo feminino que contem com mais de 25 (vinte
e cinco ) anos de serviço para todos os efeitos legais e dos sexo masculino que
contem com mais de 30 (trinta) anos de serviço também para todos os efeitos
legais, na data da publicação desta Lei.

Art. 6º - O professor ou Especialista de Educação promovido, ocupara na
classe superior referencia correspondente aquela em que se encontrava na
classe inferior, até atingir a referencia limite.

Art. 7º - As promoções serão processadas na forma do respectivo
Regulamento.

Art. 8º - O regulamento que trata o Artigo 25º da Lei complementar será
baixado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da
publicação desta Lei.

Art. 9º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em
vigor na data de sua publicação. 

União da Vitória, 05 de dezembro de 1990.  


