
 

UNIÃO DA VI
A

TÓR
I

1860 1890

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

1

Lei Nº 1846/1992

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL E
CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.(nova redação aos Art. 113, 114,
115, 116 e 118 dadas pela Lei 2178 de 18/04/1995, nova redação no Art.
22º dada pela Lei 2434 de 27/08/1997, Alterações nos Art 115 e 166 dadas
pela lei 2556 de 14/08/1998, redação nova no Art 115 dada pela Lei 2660
de 26/08/1999, alterações no Art. 68 dadas pela Lei 2858 de 06/11/2001 e

nova redação ao art. 139 dada pela lei nº 3645/2008, de 16.12.2008, art
157 e 158 revogados pela Lei 3774 de 14/12/2009,
artigos 157 e 158 incluídos novamente pela revogação
da Lei 3774 dada pela Lei 3789 de 21/12/2009, redação
nova no Art 141 dada pela Lei 3785 de 21/12/2009)

Art. 1º - Esta Lei institui o Estatuto dos integrantes do Quadro Próprio do
Magistério Municipal de União da Vitoria, em conformidade com a Lei Municipal
nº 1786/91.

Parágrafo único - É de responsabilidade Municipal o Ensino Fundamental
de Pré a 4ª serie do 1º Grau, conforme legislação vigente.

Art. 2º - Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - Integrantes do Quadro Próprio do Magistério, todo pessoal que, nas

unidades escolares e demais órgãos de administração Educacional Ministra,
assessora, planeja, programa, acompanha, supervisiona, avalia, inspeciona,
coordena, orienta e dirige o Ensino da Rede Municipal;

II - Quadro Próprio e o conjunto de cargos de carreira,
III - Cargo Publico, o conjunto de atribuições e responsabilidades

conferidas ao Integrante cio Quadro Próprio do Magistério, sendo caracterizado
pelo exercício de atividades no ensino de 1ª a 4ª serie do 1º Grau, na Educação
Pré-Escolar e na Classe Especial.

IV - Classe a, posição no Quadro Próprio do Magistério, caracterizada
pela exigência de grau de habilitação profissional Especifico e de níveis de
elevação de vencimentos próprios

V - Atividades inerentes a educação ou nela incluída a Direção, a
administração. a orientação e a supervisão;

VI - Prescindira de concurso a nomeação cargos em Comissão,
declarados em Lei de livre nomeação e exoneração.
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TITULO lI

CAPÍTULO ÚNICO 

DO QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO

Art. 3º - Os cargos do Quadro Próprio do Magistério serão providos
Segundo a normatização Único deste Estatuto mediante concurso Público de
provas ou de provas e títulos.

Art. 4º - A estruturação da carreira do Magistério compreende dois cargos
distintos:

a) - Professor;
b) - Especialista de Educação;
 § 1º - O conjunto dos ocupantes de cada um dos cargos deste

artigo compõe um grupo ocupacional.
§ 2º - O grupo ocupacional compreende seis níveis de atuação, nos

quais o Professor ou Especialista de Educação exerce sua atividade.
§ 3º - Os níveis de atuação são agrupados em series de classes

conforme a formação profissional mínima exigida para o exercício do Magistério.,
§ 4º - As classes são em número de 6 (seis), em função do nível de

formação, assim integradas:
Classe "A" - Pelo pessoal do Magistério que possui habilitação mínima,

específica de segundo Grau, com 3 (três) séries;
Classe “B” - Pelo pessoal do magistério que possui habilitação mínima,

específica de segundo grau com 4 (quatro) séries, ou de segundo graus de 3
(três) séries e mais 1(um) ano de estudos adicionais;

Classe "C" - Pelo pessoal do Magistério que possui habilitação mínima
específica 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 mais de 1(um) ano de estudos adicionais, representada por licenciatura
de 1º grau, quando se tratar de Professor;

Classe "E" - Pelo pessoal do Magistério que possui habilitação mínima
especifica de grau superior, ao nível de graduação, com duração plena
representada por licenciatura plena quando tratar de Professor;

Classe "C" - Pelo pessoal do Magistério com Pós - graduação, específica
na área de 1ª a 4ª serie do 1º Grau.

TITULO III

DO PROVIMENTO, DA VACÂNCIA, DA
REMOÇÃO, DA               REDISTRIBUIÇÃO E DA
SUBST ITUIÇÃO
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CAPÍTULO 1

DO PROVIMENTO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º - Os cargos do Quadra Próprio do Magistério Municipal serão
providos por

 I - Nomeação;
II - Promoção, transferência, readaptação e ascensão, como formas de

movimentação interna de cargos efetivos;
III - Reintegração, recondução, reversão, disponibilidade e

aproveitamento, como formas de retorno ao exercício do cargo.
Art. 6º - A investidura em cargo de provimento efetivo dependera de

aprovação em concurso Público de provas ou de provas e títulos, assegurada a
mesma oportunidade para todos.

Art. 7º - Só poderá ser promovido em cargo do Quadro Próprio do
Magistério Municipal, quem satisfazer os seguintes requisitos:

I - Ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - estar em dia com as obrigações Militares previstas em Lei;
III - possuir habilitação e qualificação para o exercício do cargo;
IV - apresentar condições anatomo -psicofisiológicas compatíveis com o

exercício do cargo; 
V - Cumprir as demais exigências previstas em Lei;
Art. 8º - Precederá o ingresso no serviço Público a inspeção de saúde,

realizada por órgão competente do Município.
 Art. 9º - Os cargos em comissão e as funções de confiança serão

exercidas, preferencialmente por Professor efetivo, observada sua
competência profissional.

  
SEÇÃO II
 
DA NOMEAÇÃO 

Art. 10º - A investidura no Quadro Próprio do Magistério dar-se-á através
de nomeação.

§ 1º - A nomeação observará o número de vagas existentes e obedecerá
rigorosamente a ordem de classificação no concurso, atenderá o requisito de
aprovação em exame de saúde pelo órgão competente, garantida a nomeação ao
deficiente cuja capacidade permita o exercício do cargo.
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§ 2º - O Professor será nomeado através de decreto, expedido pelo
Executivo.

SEÇÃO III

DO CONCURSO PÚBLICO

Art. 11º - Concurso Público e o processo desenvolvido com o objetivo de
selecionar candidatos para o provimento de cargos vagos da classe inicial de
carreira, constituindo-se de provas ou de provas e títulos, na forma de
regulamento próprio.

Art. 12º - O prazo de validade do concurso público será de 2 (dois) anos
da homologação, podendo ser prorrogado por mais 1 (um) ano por decreto da
Administração.

Art. 13º - Nos editais de concurso serão ofertadas até 10% (dez por
cento) das vagas aos portadores de deficiência compatível  com o exercício das
atribuições do cargo, na forma do regulamento.

Art. 14º - O edital de concurso estabelecera todas as regras de sua
execução, especialmente sobre:

I - Condições de inscrição;
II - disposição preliminares;
III - instruções específicas;
IV - provas de títulos;
V - banca examinadora;
VI - julgamento;
VII - disposições gerais;
VIII - outras condições especiais.
Art. 15º - A comissão central de concurso só será dissolvida 90 (noventa)

dias, após os resultados classificatórios.

SEÇÃO IV

DA POSSE DO EXERCÍCIO E DO ESTÁGIO
PROBATÓRIO

SUBSEÇÃO I

DA POSSE

Art. 16º - Posse e o ato que completa a investidura em cargo Público do
Quadro Próprio do Magistério.

Art. 17º - O integrante do Quadro Próprio do Magistério será considerado
empossado com a assinatura do termo que constem as atribuições, as
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responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser
alterados unilateralmente, por qualquer das partes.

Parágrafo Único - O referido termo será assinado pela Secretaria
Municipal de Educação, a quem incumbe dar passe e pelo nomeado.

Art. 18º - A autoridade que der posse verificará, sob
responsabilidade, se forem satisfeitas as condições para a investidura.

Art. 19º - A posse deve verificar-se no prazo de 5 (cinco) dias até,
contados da data de publicação do ato de nomeação no Órgão Oficial.

Parágrafo Único - Não se efetivando a posse dentro do prazo previsto
neste artigo, o candidato perderá automaticamente direito sobre o concurso.

SUBSEÇÃO II

DO EXERCÍCIO 

Art. 20º - O exercício e a prática de atos próprios do cargo.
Art. 21º - O início, a interrupção e o reinicio do exercício serão

registrados em livro próprio e comunicados pelos chefes imediatos aos seus
superiores hierárquicos..

Parágrafo Único - Ao chefe imediato do admitido compete dar-lhe
exercício.

SUBSEÇÃO III

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 22º - Durante o período de Estágio Probatório, que e de 02 (dois)
anos, apurar-se-ão os seguintes requisitos:

I - idoneidade;
II - domínio metodológico;
III - domínio d e conteúdo;
IV - pontualidade;
V - assiduidade;
VI - disciplina;
Art. 22º - Ao entrar em exercício, o professor nomeado para cargo de

provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e
quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de
avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

                    I -     idoneidade;
                    II -    domínio metodológico;
                    III -   domínio de conteúdo;
                    IV -   pontualidade;
                    V -    assiduidade;
                    VI -   disciplina;



 

UNIÃO DA VI
A

TÓR
I

1860 1890

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

6

                    VII -  responsabilidade;
                    VIII - capacidade de iniciativa.
       & 1º - Quatro meses antes do findo o período do estágio probatório,

será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do
desempenho do professor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou o
regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração
dos fatores enumerados nos incisos I a VIII deste artigo.

       & 2º - O professor não aprovado no estágio probatório será
exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado,
observado o disposto no parágrafo único do artigo 41.

(redação nova dada pela Lei 2434 de 27/08/1997)
Art. 23º - Será considerado estável o Integrante do Quadro próprio do

Magistério admitido por concurso, que cumprir os requisitos previstos no Artigo
anterior, ou após decorridos 2 (dois) anos, o que lhe garante a permanência no
cargo.

SEÇÃO V

DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 24º - Ficam instituídas as jornadas de:
I - 20 (vinte) horas semanais, cumpridas em turno de 4 (quatro) horas

diárias, em unidade escolar ou órgão;
II - 30 (trinta) horas semanais, cumpridas em dois turnos conforme

necessidade em unidade escolar ou órgão;
III - 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dois turnos de 8 (oito)

horas diárias em unidades escolares ou órgão.
Art. 25º - Fica assegurado ao Professor efetivo do Quadro Próprio do

Magistério, o regime de 40 (quarenta) horas semanais.
§ 1º - As vagas para opção da jornada a que se refere este artigo, serão

ofertadas através de concurso interno seletivo em numero e total que a
Secretaria Municipal de Educação o julgar necessário.

§ 2º - O concurso interno seletivo será acessível a todos os Professores
efetivos interessados, mediante inscrição em tempo hábil, seguindo
regulamentação própria.

§ 3° - O segundo período começara a contar tempo de serviço a partir da
data da nomeação do concurso interno seletivo.

§ 4º - Será vedada a inscrição para o concurso interno de Professores em
estágio probatório, aposentado, era disponibilidade ou em licença para
tratar de interesses particulares, licença para tratamento de saúde, gestação,
licença prêmio.

 
SEÇÃO VI
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DA ESTA B ESTABILIDADE 

Art. 26º - Estabilidade e a situação adquirida pelo Professor efetivo, após
o transcurso do período do Estágio Probatório, que lhe garante a permanência no
cargo, dele só podendo ser demitido em virtude de sentença judicial ou de
decisão em processo administrativo, em que se lhe tenha assegurado ampla
defesa.

Parágrafo Único - A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao
cargo ou função.

Art. 27º - São estáveis, após dois anos de exercício, professores
nomeados por concurso público ou interno.

Art. 28º - O Professor somente perderá o cargo:
I - quando vitalício, em virtude de sentença judiciaria,
II - quando estável, em virtude de sentença judiciaria ou administrativa,

que haja concluído pela sua demissão, depois de lhe haver sido assegurada
ampla defesa.

III - em estágio probatório, quando nele não confirmado em decorrência
do processo de que o estágio probatório, ou mediante inquérito administrativo.

SEÇÃO VII

DA TRANSFERÊNCIA

Art. 29º - Transferência e a passagem do ocupante do Quadro Próprio do
Magistério de uma para outra atividade, no mesmo ou em outro quadro
ocupacional.

§ 1º - A transferência só poderá ser feita para cargo do mesmo nível de
vencimento.

§ 2º - Atendidas as exigências do Parágrafo anterior, cumulativamente
com as de habilitação e qualificação, poderá haver transferência de Professor ou
Especialista de Educação, de função docente para a função de Especialista ou
vice-versa.

Art. 30º - O tempo de serviço do Professor ou Especialista de Educação
transferido, nos termos do artigo anterior, e computado na nova situação para
todos os efeitos legais.

Art. 31º - A transferência far-se-á:
I - a pedido do professor;
II - Ex-ofício ao interesse da Administração.
 Art. 32 º - O Professor em estágio probatório não poderá ser

transferido.
Art. 33º - A transferência por permuta, a pedido, será processada a

requerimento formulado por ambos os interessados e de acordo como prescrito
neste Estatuto.
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Parágrafo Único - Compete a Secretaria Municipal de Educação, proferir
decisão final nos pedidos ou propostas das transferencias.

SEÇÃO VIII

DA READAPTAÇÃO

Art. 34º - Readaptação e o provimento do Integrante do Quadro Próprio
do Magistério, em cargo do Quadro Geral, mais compatível com a sua
capacidade física ou intelectual, podendo ser realizada Ex-ofício ou a pedido,
quando ficar devidamente comprovado que:

I - A modificação do estado físico o ou das condições de saúde do
servidor diminuiu sua eficiência no carga;

II - o estado mental não corresponde mais as exigências do cargo;
§ 1º - A readaptação prevista neste artigo, não acarretará redução de

vencimentos;
§ 2º - O processo de readaptação será iniciado mediante laudo médico;
§ 3º - Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptado será

aposentado;

SEÇÃO IX

DA REVERSÃO

Art. 35º - Reversão e o reingresso do aposentado no serviço público
municipal, quando verificado em processo a serem insubsistente os motivos da
aposentadoria.

Art. 36º - A reversão far-se-á a pedido ou Ex-ofício, somente para o
mesmo cargo ou para aquele em que se tenha transformado.

§ 1º - Será tornada sem efeito a reverão Ex-ofício e cassada a
aposentadoria do Professor que reverter e não tomar posse ou não entrar em
exercício dentro do prazo legais definido neste Estatuto.

§2º - Para que a reversão possa efetivar-se, e necessário a previa
comprovação de capacidade física e mental para o exercício do cargo, mediante
inspeção médica.

Art. 37º - O Professor revertido, após a vigência desta Lei, não podem ser
novamente aposentados, com maiores proventos antes de decorridas 2 (dois)
anos de sua reversa, salvo se sobrevier moléstia que o incapacite para o serviço
público.

SEÇÃO X

 DA ASCENÇÃO
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Art. 38º - Ascensão e a elevação do professor mediante procedimento
seletivo em cargos de Quadro Geral, sendo colocado no Padrão e referencia em
que o vencimento seria imediatamente superior aquele em que se encontrava.

§1º - Serão reservados para ascensão os cargos cujas atribuições exijam
experiência e habilitação previa no exercício de outro cargo.

§ 2º - As normas relativas a ascensão serão fixadas e regulamentadas
por decreto do Executivo.

SEÇÃO XI

DA REINTEGRAÇÃO

Art. 39º - Reintegração e a reinvestidura do Professor estável no serviço
público municipal, em decorrência ou decisão administrativa ou judicial, com
restabelecimento dos direitos decorrentes de afastamento.

Parágrafo Único - A decisão Administrativa que determinar a reintegração
será proferida em pedido de revisão de processo.

Art. 40º - A reintegração deverá ser feita no cargo anteriormente
ocupado, e se este houver sido transformado, no cargo resultante da
transformação e, se extinto, em cargo equivalente atendida a habilitação
profissional.

§ 1º - Não sendo possível efetivar-se a reintegração na forma prevista
neste capítulo, o Professor será colocado em disponibilidade.

§ 2º - Verificada a incapacidade física e mental do Professor e desde que
não haja possibilidade de aproveitamento, na forma do Parágrafo Primeiro e
Segundo do Artigo 43, desta Lei, será ele aposentado no cargo em que houver
sido reintegrado.

§ 3º - O ocupante de vaga reintegrada será reconduzido ao cargo de
origem, será direito a indenização ou aproveitamento em cargo equivalente ou
ainda posto em disponibilidade.

SEÇÃO XII

DA RECONDUÇÃO 

Art. 41º - Recondução e o retorno do Professor estável ao cargo
anteriormente ocupado e decorrera de:

I - inabilidade em estágio probatório relativo a outro cargo;
II - reintegração do anterior ocupante;
Parágrafo Único - Encontrando-se provido o cargo de origem, o Professor

será aproveitado em outro, observando o disposto no artigo 43, & 1º e 2º.

SEÇÃO XIII
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DA DISPONIBILIDADE E DO
APROVEITAMENTO

Art. 42º - Disponibilidade e o afastamento do Professor efetivo, em virtude
de extinção do cargo, ou da declaração de sua desnecessidade.

Parágrafo Único – Extinto o cargo ou declarado pelo Poder Executivo a
sua desnecessidade, o servidor  estável ficará em disponibilidade remunerada,
com vencimentos compatíveis com o cargo ocupado.

Art. 43º - Aproveitamento e o retorno do Professor em
disponibilidade ao exercício de cargo público municipal.

§ 1º - O Professor em disponibilidade será obrigatoriamente aproveitado
no preenchimento de vaga que se verificar no Quadro Geral de Pessoal.

§ 2º - O aproveitamento dar-se-á em cargo equivalente, por sua natureza,
ao que o Professor ocupava quando posto em disponibilidade.

§ 3º - Havendo mais de um concorrente a vaga verificada, terá
preferência o servidor que contar com mais tempo de disponibilidade e, em
igualdade de condições, o de menor tempo de serviço Municipal.

§ 4º - O que não tomar posse e não entrar em exercício do cargo em que
haja sido aproveitado, dentro do prazo legal, terá o aproveitamento tornado sem
efeito e cassada a disponibilidade, com perda de todos os direitos de sua anterior
situação.

§ 5º - No caso de aproveitamento dar-se em cargo de vencimento inferior
ao anterior ocupado, terá o Professor direito a diferença para todos os efeitos
legais.

§ 6º - Será aposentado no cargo anteriormente ocupado o Professor em
disponibilidade que for julgado incapaz em inspeção médica, computando-se,
para cálculo de aposentadoria, o período de disponibilidade.

CAPITULO II

DA PROMOÇÃO

Art. 44º - A promoção e o mecanismo de progressão funcional do
Professor ou do Especialista de Educação e dar-se-á através de avanço vertical
e avanço diagonal.

§1º - Por avanço vertical entende-se a progressão de uma classe para
outra das classes superiores, feito pelo critério exclusivo do nível de formação do
Professor ou Especialista de Educação.

Art. 45º - O Avanço Vertical dar-se-á a cada ano obedecendo
regulamentação própria.

Art. 46º - Por avanço diagonal entende-se a progressão de uma para
outra das referencias de uma mesma classe do Professor ou Especialista de
Educação, acumulados a cada passagem para a referencia consecutiva.
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Parágrafo Único - Cada classe e composta de 11(onze) referencias,
sendo que a primeira corresponde ao vencimento inicial da classe e as demais
correspondem aos avanços diagonais.

Art. 47º - A promoção por avanço diagonal dar-se-á:
a) - por antigüidade de cada triênio de efetivo tempo de serviço na

referencia;
b) - por merecimento, avaliado pela critério a ser estabelecido na

regulamentação própria.
Parágrafo Único - Merecimento e a demonstração, por parte do Professor

ou Especialista de Educação, do fiel cumprimento de seus deveres, bem como da
continua atualização e aperfeiçoamento, para o desempenho de suas atividades.

Art. 48º - Não poderá ser promovido o Professor ou Especialista de
Educação em estágio probatório, aposentado, em disponibilidade ou em licença
para tratar de interesses particulares.

Art. 49º - 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) anos.

Parágrafo Único - O interstício de 01 (um) ano e 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 do sexo masculino que
contém com mais de 30 (trinta) anos de serviço.

Art. 50º - O Professor ou Especialista de Educação promovido por avanço
vertical ocupara a classe superior, referencia correspondente aquela em
que se encontrava na classe inferior, até atingir a referencia limite.

CAPITULO III
 
DA VACÂNCIA

Art. 51º - A vacância do cargo decorrera de:
I - Exoneração;
II - Demissão;
III - Ascensão;
IV - Aposentadoria;
V - Falecimento.
Parágrafo Único - Dar-se-á a exoneração: 
I - A pedido do Integrante do Quadro Próprio do Magistério;
II - Ex-ofício;
a) - quando o Integrante do Quadro Próprio do Magistério não tomar

posse ou não entrar em exercido no prazo legal;
b) - quando não satisfazer em condições do estágio probatório.

CAPITULO V
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DA REMOÇÃO REDISTRIBUIÇÃO

SEÇÃO I

DA REMOÇÃO

Art. 52º - Remoção e a passagem do Professor ou Especialista de
Educação de um para outro estabelecimento de ensino preenchendo vagas, sem
que se modifique sua situação funcional.

Parágrafo Único - A remoção referida neste Artigo só poderá ser feita
pelo Integrante do Quadro do Magistério após ter cumprido o estágio probatório
de 02 (dois) anos.

SEÇÃO II

DA REDISTRIBUIÇÃO

Art. 53º - Redistribuição e o deslocamento do Professor, com o respectivo
cargo, para o Quadro de Pessoal de outro órgão do mesmo poder, cujo plano de
cargos e vencimentos sejam idênticos, observando sempre o interesse da
Administração;

I - A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento do Quadro
Próprio do Magistério as necessidades do serviço, inclusive nos cargos de
reorganização, extinção ou criação de órgãos;

II - Nos casos de extinção de órgão ou unidades escolares, os
Professores estáveis que não puderem ser redistribuídos, na forma deste artigo,
serão colocados em disponibilidade até seu aproveitamento na forma do artigo
43 & 2º.

CAPITULO V

DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 54º - Haverá substituição nos casos de impedimento legal ou
afastamento do titular cie cargo.

Art. 55º - A substituição dependerá de ato da administração.
§ 1º - A substituição será feita por Professor previamente designado

substituto do titular e será remunerado por todo o período, sempre que exceder
de 3 (três) dias.

§ 2º - A substituição perdurara durante todo o afastamento do substituto,
salvo no caso de nomeação ou designação de outro ocupante para o cargo ou
função da substituição, ou, ainda, no caso de nova designação de substituto.
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Art. 56º - Durante o tempo de substituição remunerada o substituto
receberá o vencimento, gratificação do cargo, ou função ressalvado o caso de
opção e vedada a percepção cumulativa de vencimentos ou gratificações.

TITULO IV

DOS DIREITOS E VANTAGENS

CAPITULO I

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 57º - Vencimento e a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo
público, com valor fixado em Lei.

Art. 58º - Remuneração e o vencimento do cargo efetivo, acrescido das
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei.

Parágrafo Único - O Vencimento do cargo efetivo, acrescidos das
vantagens de caráter permanente, e irredutível.

Art. 59º - Obedecera tabela única de valores e classes correspondendo
iguais classes de vencimentos, independente do nível em que atuar o Professor
ou Especialista de Educação.

§ 1º - Nenhum Professor receberá, a título de vencimento a importância
inferior ao salário mínimo.

Art. 60º - Perderá a remuneração do cargo efetivo o Integrante do Quadro
Próprio do Magistério:

I - Em exercício de mandato eletivo da União ou do Estado;
II - Em exercício de mandato eletivo do Município de União da Vitoria,

havendo incompatibilidade de horários.
Art. 61º - O integrante do Quadro Próprio do Magistério perderá a

remuneração do dia que faltar ao serviço, desde que não descontados em férias.
 § 1º - Na semana em que o integrante do Quadro Próprio do

Magistério faltar na Segunda Feira ou na Sexta Feira perderá também o sábado e
o domingo.

§ 2º - A parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos,
ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 (sessenta) minutos.

Art. 62º - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum
desconto, incidira sobre a remuneração ou provento.

Parágrafo Único - Mediante autorização do Professor, poderá haver
consignação, em folha de pagamento a favor de terceiros.

Art. 63º - O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de
arresto, seqüestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos
resultantes de decisão judicial.

CAPITULO II
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DAS VANTAGENS

Art. 64º - Além da remuneração do cargo, o Integrante do Quadro Próprio
do Magistério, receberá as seguintes vantagens:

I - Indenizações;
II - gratificações;
III - Adicionais;
§ 1º - As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provimento

para qualquer efeito;
§ 2º - As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento, nos

casos de condições indicadas por Lei.

SEÇÃO I

DAS INDENIZAÇÕES

Art. 65º - Constituem indenizações ao Professor:
I - Ajuda de custo;
II - Diária;
III - Transporte.
Art.66º - Os valores das indenizações, assim como as condições para a

sua concessão, serão estabelecidas em regulamentação.

SU BSEÇÃO I

DA AJUDA DE CUSTO

Art. 67º - Ajuda de custo destina-se ao Professor quando desloca-se por
necessidade do serviço.

Parágrafo Único - Correm por conta da Administração as despesas de:
I - Passagem;
II - Estacionamento;
III - Locomoções necessários.

SUBSEÇÃO II

DAS DIÁRIAS

Art. 68º - Ao integrante do Quadro Próprio do Magistério que, por
determinação do Prefeito ou Secretaria de Educação deslocar-se,
temporariamente, do Município para outro local, no desempenho de suas
atribuições ou em missão ou em estudo, desde que relacionados com a função
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que exerce, será concedida, alem do transporte, a diária a título de indenização
das despesas de alimentação e pousada.

Art. 68º - Ao integrante do Quadro Próprio do Magistério que, por
determinação do Prefeito ou Secretaria de Educação deslocar-se,
temporariamente, do Município para outro local, no desempenho de suas
atribuições ou em missão ou em estudo, desde que relacionados com a função
que exerce, será concedida, alem do transporte, a diária a título de indenização
das despesas de alimentação e pousada, cujo valor será afixado através de
decreto.

(redação nova dada pela Lei 2858 de 06/11/2001)

§ 1º - Em caso, mediante por carta na qual indicará o local para onde se
deslocará o Professor ou Especialista de Educação, serviço a ser executado e
duração provável do afastamento, o valor da diária resultara de 10% (dez por
cento), do valor do piso salarial do Professor.

§ 1º - Mediante relatório se indicará o local para onde se deslocará o
professor ou especialista de educação, serviço a ser executado e duração
provável do afastamento.

(redação nova dada pela Lei 2858 de 06/11/2001)

§ 2º - Os cargos em comissão, receberão diária a cargo da
Administração.

§ 3º - Será de meia diária quando o afastamento for superior a 6 (seis)
horas e inferior a 12(doze) horas e, ainda quando a distancia do local e a
natureza do serviço não exigirem pernoite do Professor fora da localidade onde
tem exercício.

(parágrafos suprimidos pela Lei 2858 de 06/11/2001)

§ 4º - Quando o afastamento do professor for a serviço dentro da
Comarca, o valor da diária será calculada pela metade dentro dos limites
estabelecidos no & 1º.

§ 4º - Somente se concederá, quando o afastamento for imprescindível
para o serviço público e o interesse público o exigir.

(redação nova dada pela Lei 2858 de 06/11/2001)

§ 5º - Quando a afastamento do Professor for a serviço fora do Estado, o
valor da diária será calculada em dobro ao limite previsto.

§ 6º - Somente se concederá diária, quando o afastamento do Professor
for imprescindível para o serviço público.

§ 7º - Não serão devidas diárias quando, em conseqüência do
deslocamento, houver sido concedida gratificação de representação.

SUBSEÇÃO III



 

UNIÃO DA VI
A

TÓR
I

1860 1890

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

16

DO TRANSPORTE

Art. 69º - Fica assegurado ao Professor, vale transporte conforme
estabelecido na Lei Orgânica, Artigo 115, desde que seja comprovada a
necessidade dessa concessão.

SECÃO II

DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS

Art. 70º - Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão
deferidos aos Professores as seguintes gratificações e adicionais:

I - Gratificações pelo exercício de função de direção, supervisão,
orientação escolar e regência de classe;

II - Gratificação Natalina;
III - Adicional por tempo de serviço;
IV - Adicional pela prestação de serviço extraordinário;
V - Adicional de férias;
VI - Outros relativos ao local ou natureza do trabalho.

SUBSEÇÃO I

DAS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES

Art. 71º - Conceder-se-á gratificação ao Integrante do Quadro Próprio do
Magistério, alem de sua remuneração e outras vantagens previstas neste
Estatuto, de acordo com a função que exercer no local de atuação:

I - Diretor;
II - Supervisor e Orientador Educacional;
III - Regente e auxiliar de Regência.
§ 1º - Ao integrante do Quadro próprio do Magistério que exerce a função

de Diretor, fará jus a gratificação de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração
base do nível de sua formação.

§ 2º - Ao integrante do Quadro Próprio do Magistério, que exerce a
função de Supervisor ou Orientação Educacional, fará jus a gratificação de 20%
(vinte por cento) sobre a remuneração base do nível de sua formação.

§ 3º - Ao Integrante do Quadro Próprio do Magistério, que exerce a
Função de regência e auxiliar de regência de Pré a 4º serie do 1º Grau, fará jus a
gratificação, obedecendo o seguinte critério:-

Classe A X 1,2% = Regência diária X 26 dias = Regência mensal.
Art. 72º - Ao Integrante do Quadro Próprio do Magistério que exerce a

função de regente de Classe Especial, devidamente habilitado, fará jus a
gratificação de 50% (cinqüenta por cento) da referencia inicial de seu nível da
habilitação.
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Art. 73º - As referidas gratificações, serão incorporadas aos proventos de
aposentadoria, desde que percebidas por período não inferior de três anos.

SUBSEÇÃO II

DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

Art. 74º - Ao Professor ativo e ao inativo será concedida gratificação de
décimo-terceiro vencimento, correspondente a remuneração do mês de
dezembro.

§ 1º - A gratificação de décimo-terceiro vencimento será pago na forma
da Lei, excluídas as parcelas decorrentes de adiantamento.

§ 2º - A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada
como mês integral.

§ 3º - Para efeito de proporcionalidade o mês de falecimento do
Professor, quaisquer que tenha sido a data do óbito, será considerado como
integral.

Art. 75º - No ato de exoneração a pedido, o Professor perceberá a
gratificação de décimo-terceiro vencimento ou provento proporcionalmente aos
meses de efetivo exercício durante o ano calculado sobre a remuneração do mês
da exoneração.

Art. 76º - No caso de acumulação de cargos permitidos pela Lei, o
Professor fará jus a percepção da gratificação de décimo-terceiro vencimento em
relação a cada um deles.

SUBSEÇÃO III

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 77º - O adicional por tempo de serviço é devido a razão de 5% (cinco
por cento) por quinquênio de efetivo exercício.

Parágrafo Único - O adicional, de que trata este Artigo incorporam-se aos
vencimentos para todos os efeitos e serão ,juntamente pagos com a
remuneração.

SUBSEÇÃO IV

DO ADICIONAL POR SERVIÇO
EXTRAORDINÁRIO

Art. 78º - O serviço extraordinário será remunerado com o acréscimo de
50% (cinqüenta por cento) em relação a hora normal de trabalho.
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Parágrafo Único - Somente será permitido serviço extraordinário para
atender a situações excepcionais, temporários, e será determinado pelo chefe
imediato a que estiver subordinado o Professor.

SUBSEÇÃO V

DO ADICIONAL DE FÉRIAS

Art. 79º - Independentemente de solicitação, será pago ao Professor,
adicional correspondente a 1/3 (um terço) de férias no período aquisitivo.

Parágrafo Único - Conforme função exercida, ou o cargo ocupado, a
respectiva vantagem será considerada no calculo do adicional de que trata este
Artigo.

CAPITULO III

DAS FÉRIAS

Art. 80º - O Integrante do Quadro Próprio do Magistério, gozará 60
(sessenta) dias de férias, de acordo com o calendário anual aprovado pelo
Município.

I - 15 (quinze) dias consecutivos no mês de julho;
II - 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos no período compreendido

entre dezembro e fevereiro.
Art. 81º - As faltas não justificadas, serão descontadas nas férias, 

desde que não tenham sido descontadas em pagamento.

CAPITULO IV

DAS LICENÇAS

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 82º - Conceder-se-á ao Integrante do Quadro Próprio do Magistério
as seguintes licenças:

I - Como Prêmio por assiduidade;
II - Para tratamento de saúde;
III - Licença por motivo de doença em pessoa da família;
IV - Quando acidentado no exercício de suas atribuições;
V - A gestante, a adotante e a licença paternidade;
VI - Licença para tratar de interesses particulares;
VII - licença por motivo de afastamento do cônjuge;
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VIII - Quando convocado parar serviço militar;
IX - Licença para desempenho de mandato classista;
 X - Para freqüentar cursos de aperfeiçoamento ou

especialização;
XI - Para estudo ou missão no Pais ou no Exterior, quando designado ou

autorizado pelo chefe do poder Executivo Municipal.
XII - Para participar em competições esportivas oficiais pelo tempo de sua

duração, nos âmbitos Municipais, estaduais, nacionais ou internacionais, na
qualidade de técnico arbitro ou atletas, quando autorizado pelo Executivos

XIII - Para desempenho de mandato eletivo.
Art. 83º - As licenças previstas nos incisos II, III, IV e V do Artigo Anterior,

dependem da inspeção médica e serão concedidas pelo prazo indicado no
respectivo laudo médico.

SEÇÃO II

LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM
PESSOA DA FAMÍLIA

Art. 84º - O Professor pode, obter licença por motivo de doença na
pessoa do cônjuge, do qual não esteja separado, de ascendentes, descendentes,
colateral, consangüíneo ou a fim de 2º grau civil, desde que prove ser
indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada,
simultaneamente com o exercício do cargo.

§ 1º - Provar-se-á a doença mediante inspeção médica, realizada na
forma prevista no Artigo 137, § 4º.

§ 2º - A licença de que trata este artigo será concedida com vencimento
ou remuneração integral de 3 (três) meses, e com 2/3 (dois terços) do
vencimento ou remuneração, excedendo esse prazo e ate 02 (dois) anos.

§ 3º  - Quando a pessoa da família do Professor se encontrar em
tratamento fora do Município permitir-se-á o comprovante do médico especialista,
com visto do profissional pertencente ao Quadro de Servidores, Federais,
Estaduais ou Municipais da localidade.

SEÇÃO III

DA LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO
DO CÔNJUGE

Art. 85º - O Integrante do Quadro Próprio do Magistério, casada com
funcionário civil ou militar, terá direito a licença sem vencimento, quando o
marido for designado para servir, independentemente de solicitação em
localidade fora dos limites do Município.
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Parágrafo Único - A licença será concedida mediante pedido instruído
com documento oficial que comprova a remoção, e vigora pelo prazo de dois
anos, sem remuneração, e sem renovação.

SEÇÃO IV

DA LICENÇA PARA O SERVIÇO MILITAR

Art. 86º - Ao Professor convocado para serviço militar em estágio
probatório, será concedida licença, na forma e condições previstas na Legislação
específica.

Parágrafo Único - Concluído o serviço Militar, o Professor terá 30 (trinta)
dias cem remuneração para assumir o exercício do cargo.

SEÇÃO V 

DA LICENÇA PARA DESEMPENHO DE
MANDATO ELETIVO

Art. 87º - Ao Integrante do Quadro Próprio do Magistério em mandato
eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

I - Tratando-se de mandato Federal, Estadual ou Distrital, ficará afastado
do cargo;
II - Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe

facultado optar pela sua remuneração.
III  - Investido no mandato de Vereador;
a) - havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu

cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo;
b) - não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo,

sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
§ 1º - No caso de afastamento do cargo, o Professor contribuíra para a

seguridade social como se em serviço estivesse.
§ 2º - O Professor investido em mandato eletivo ou classista não poderá

ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde
exerce o mandato.

Art. 88º - A licença, prevista nesta seção, se não for concedida antes,
considerar-se-á automaticamente com a posse no mandato eletivo.

Parágrafo Único - O Professor afastado nos termos deste artigo, só
poderá reassumir o exercido do cargo, após o termino ou renuncia do mandato.

Art.  89º - O Professor ocupante de cargo em comissão, será exonerado a
pedido deste cargo, com posse no mandato eletivo.

Parágrafo Único - Se o ocupante do cargo em comissão for também
titular de um cargo de provimento efetivo, ficara exonerado do cargo em
comissão e licenciado do cargo efetivo, na forma prevista nesta seção.
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SEÇÃO VI

DA LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE.

Art. 90º - Ao Integrante do Quadro Próprio do Magistério que durante o
período de 10 (dez) anos consecutivos não se afastar do exercício de suas
funções, e assegurado o direito da licença a Prêmio de 4(quatro)meses, por
decênio, com vencimentos ou remuneração e demais vantagens.

Art. 91º - O Professor terá direito a licença Prêmio de (dois)meses
por quinquênio de efetivo exercido exclusivamente municipal, desde que
não haja sofrido qualquer das penalidades administrativas previstas neste
Estatuto.

Parágrafo Único - Ao Integrante do Quadro Próprio do Magistério e
assegurada a sua lotação após retorno da licença Prêmio de que tratam os
Artigos 90 e 91.

Art. 92º - As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da
Licença prevista nesta Seção, na proporção  de 1 (um) mês para cada falta.

Ar t. 93º - O numero de Professor em gozo da Licença Prêmio 
simultânea devera ser de 1% (um por cento) da lotação da escola e do respectivo
Quadro Próprio do Magistério e do Meio Rural.

Parágrafo Único - Os critérios para deferimento do pedido obedecerá
regulamentação própria.

Art. 94º - Mediante requerimento, poderá o Professor desistir, em caráter
irretratável, de gozar a licença Prêmio relativa a um ou todos os quinquênios a
que já tiver direito, hipótese em que o tempo de duração da Licença será
acrescido ao seu tempo de serviço, para todos os efeitos de aposentadoria.

SEÇÃO VII

DA LICENÇA A PARA TRATAR DE INTERESSES
PARTICULARES 

Art. 95º - Após o efetivo exercício de 2 (dois) anos, o Integrante do
Quadro Próprio do Magistério poderá obter  licença sem remuneração para tratar
de interesses particulares, pelo prazo máximo de dois anos.

Parágrafo Único - O Integrante do Quadro Próprio do Magistério, deverá
aguardar em exercido a concessão da licença que poderá ser negada se o
afastamento for inconveniente ao serviço e devera ter um interstício de dois anos
uma e outra licença.

Art. 96º - A autoridade que houver concedido a licença poderá dera a
todo tempo, desde que exija a interesse do Professor, revoga-la, marcando prazo
para o Integrante do Quadro Próprio do Magistério reassumir o seu exercício,
podendo este fazê-lo por conta própria, com o deferimento do órgão competente.
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Parágrafo Único - Não é assegurada a lotação ao Integrante do Quadro
Próprio do Magistério, após o retorno da licença referida.

SEÇÃO VIII

DA LICENÇA PARA DESEMPENHO DE
MANDATO CLASSISTA

Art. 97º - É assegurado ao Professor o direito a licença para o
desempenho de mandato em confederação, federação, associação de Classe de
âmbito Nacional., Sindicato representativo da Categoria ou entidade fiscalizadora
da Profissão, observando o disposto no Artigo 100, inciso XIII.

§ 1º - Após retorno da licença é assegurada sua lotação anteriormente
ocupada.

§2º - Considerar-se-á em licença não remunerada, salvo assentimento do
Prefeito, o tempo em que o servidor se ausentar do trabalho para desempenho de
suas funções de dirigente sindical.

SEÇÃO IX

LICENÇA DO PROFESSOR ESTUDANTE

Art. 98º - Ao Professor estudante será permitido faltar ao serviço sem
prejuízos dos vencimentos ou remuneração, nos dias, de:

I   -  Provas finais;
II  - Seminários ou estágios supervisionados.
Parágrafo Único  - O Professor devera apresentar documento fornecido

pela direção da escola, que justifique suas faltas.
Art. 99º - A titulo de incentivo, o Executivo, custeara bolsas de estudos de

3º Grau e Pós-graduação aos Professores, após cumprido estágio  probatório.
Parágrafo Único - Perderá direito a bolsa de estudos o aluno que

reprovar.

CAPITULO V

DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 100º - São computados como de efetivo exercício os
afastamentos em virtude de:

I   - Férias;
II  - Casamento até 8(oito) dias;
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III - Luto até  8 (oito) dias por falecimento do conjugue, do companheiro,
ascendentes, descendentes, irmãos na forma da Lei e até dois dias por
falecimento de parente de 2º grau.

IV - Júri e outros serviços obrigatórios por Lei;
V -  Convocação para  serviço militar;
VI - Exercício de mandato eletivo municipal, estadual ou federal;
VII - Provas de competições esportivas, quando o afastamento for

autorizado pelo Prefeito;
VIII - Missão ou estudo no Exterior ou no território Nacional mediante

autorização do chefe do Poder (Executivo, quando com ônus para o Município;
IX - Licença Prêmio por assiduidade;
X  - Licença para tratamento cie saúde;
XI - Licença em caso de acidente de trabalho ou em decorrência de

doença Profissional;
XII - Licença para tratamento de saúde de familiares;
XIII - Exercício do cargo de Presidente em entidade Municipal

representativa da classe;
XIV- Licença a gestante, adotante e paternidade;
XV - Disponibilidade remunerada;
Art. 101º - O tempo de serviço publico prestado sob o regime C.L.T.

(Consolidação da Leis Trabalhistas), serão computadas com todos os direitos e
vantagens previstas neste Estatuto.

Art. 102º - O tempo de serviço prestado as Forças Armadas será
computado para todos os efeitos legais.

§1º - Os efeitos dar-se-ão a Partir da formalidade do pedido.
§2º - Para os aposentados e os servidores em atividade, que tiverem a

incorporação para efeito de aposentadoria e disponibilidade, a incorporação
dar-se-à ex-ofício a partir da vigência desta Lei.

Art. 103º - O tempo que o Integrante do Quadro Próprio do Magistério
estiver a disposição de outros órgãos ou entidades de classe, será computado o
avanço por antigüidade e o tempo de serviço.

CAPITULO VI

DO DIREITO DE PETIÇÃO

Art. 104º - É assegurado ao Professor o direito de requerer aos Poderes
Públicos, em defesa de direitos ou interesse legitimo.

Art. 105º - O requerimento será dirigido a autoridade competente para
decidi-la e encaminhando por intermédio ter voe intermédio o daquela a que
estiver imediatamente subordinado o requerente.

Parágrafo Único - O requerimento e o pedido de reconsideração de que
trata os Artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e
decididas dentro de 30 (trinta) dias.
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Art.106º - O direito de requerer prescreve:
I  - Em 5 (cinco) anos, quando aos atos de demissão ou de cassação de

aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos
resultantes das relações de trabalho;

II  - Em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro
prazo for fixado em Lei.

Parágrafo Único - O prazo de prescrição será contado da data da
publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando
não for publicado.

TITULO V

DA AÇÃO DISCIPLINAR

CAPITULO I

Art. 107º - Aplica-se aos Integrantes do Quadro Próprio do Magistério as 
disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, relativos ao regime
disciplinar e sobre responsabilidade.

CAPITULO II

DOS DEVERES

Art. 108º - O Professor ou Especialista da Educação tem o dever
constante de considerar a relevância social de suas atribuições, cabendo-lhe
manter conduta moral, funcional e profissional adequada a dignidade do
Magistério, observando as normas seguintes:

I   - cumprir as ordens dos superiores hierárquicos;
II  - manter espirito de cooperação e solidariedade com os colegas;
III - utilizar processos de ensino que se não afastem do conceito atual de

Educação e Aprendizagem;
IV - incutir nos alunos, pela exemplo, o espirito de solidariedade humana,

de justiça de cooperação, o respeito as autoridades constituídas e o amor a
Pátria;

V - empenhar-se pela Educação integral do educando;
VI - comparecer ao estabelecimento de ensino nas horas de trabalho

ordinário que lhe forem atribuídas e, quando convocado, as de extraordinário,
bem como as comemorações cívicas e outras atividades, executando os serviços
que lhe competirem;

VII -  sugerir providências que visem a melhoria do ensino e ao seu
aperfeiçoamento;

VIII - participar no processo de planeamento de atividades relacionadas
com a educação para o estabelecimento de ensino em que atuar;
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IX - zelar pela economia de material do município e pela conservação do
que for confiada a sua guarda e uso:

X - guardar sigilo sobre assuntos do estabelecimento de ensino que não
devam ser divulgados;

XI - tratar com urbanidade as partes, atendendo-as sem preferência;
XII - freqüentar, quando designado, cursos legalmente instituídos para

aperfeiçoamento profissional;
XIII - apresentar-se decentemente trajado em serviço ou com uniforme

que for destinado para o caso;
XIV- providenciar para que esteja sempre em ordem, no

assentamento individual, sua declaração de família;
XV - atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço,

as requisições de documentos, informações ou providencias que lhe forem feitas
pelas autoridades judiciarias, para defesa do município em juízo;

XVI - proceder, na vida publica e privada, de forra a dignificar sempre a
função publica;

XVII - levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidades de
que tiver ciência em razão do cargo ou função;
XVIII - submeter-se a inspeção médica que for determinada pela

autoridade competente.

CAPITULO III

DAS PROIBIÇÕES 

Art. 109º - Ao Professor é proibido:
I - referir-se desrespeitosamente, por qualquer meio, as autoridades

constituídas e aos fatos da administração podendo, porem, em trabalho
devidamente assinado, critica-los de maneira elevada, impessoal e construtiva do
ponto de vista doutrinário e da organização e eficiência do serviço de ensino;

II - promover manifestações de apreço ou desapreço, dentro do
estabelecimento de ensino, ou tornar-se solidário com as mesmas ;

III - exercer comercio entre os colegas de trabalho, promover ou
subscrever listas de donativos ou praticar a usura em qualquer de suas formas;

IV - exercer atividades politico-partidarias dentro do estabelecimento
de ensino;

V - fazer contratos de natureza comercial ou industrial com o município
para de si mesmo ou como representante de outrem;

VI - requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros
ou favores idênticos, na esfera federal, estadual ou municipal, exceto privilegio
de isenção própria;

VII - retirar, sem previa permissão da autoridade competente, qualquer
documento ou material existente no estabelecimento de ensino;
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VIII - receber comissões, prementes e vantagens de qualquer espécie,
em razão de suas atribuições;

IX - cometer a outra pessoa, fora dos casos previstos em Lei, o
desempenho do encargo que lhe compete.

CAPITULO IV

DA ACUMULAÇÃO 

Art. 110º - Ressalvados os casos previstos na Constituição, e vedada a
acumulação remunerada ale cargos públicos.

§ 1º - A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções
em autarquias, fundações publicas, empresas publicas, sociedade de economia
mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos
Municípios.

§ 2º - A acumulação de cargos, ainda que licita,  fica condicionada a
comprovação da compatibilidade de horários.

Art. 111º - O Servidor não poderá exercer mais de um cargo em
comissão.

Art. 112º - O Servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular
licitamente 2 (dois) cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em
comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos.

§3º -  O detentor de um cargo de Magistério 20 (vinte) horas semanais,
perceberá a PARCELA REMUNERADA, enquanto permanecer no exercício da
função e dois turnos no mesmo Estabelecimento de Ensino.

TITULO VI

DA DIREÇÃO, DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL.

E  DA SUPERVISÃO ESCOLAR

CAPITULO I

DA DIREÇÃO

Art. 113º - O  Diretor da escola e o Integrante do Quadro Próprio do
Magistério que tem a função de administrar e disciplinar a escola para que ela
cumpra a sua finalidade.
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Art. 113º - O Diretor da Escola é o integrante do Quadro Próprio do
Magistério que tem a função de administrar e disciplinar a Escola para que ela
cumpra a sua finalidade.

PARÁGRAFO ÚNICO - A função a que se refere este artigo, se
conformará ao que dispuser o REGIMENTO ESCOLAR MUNICIPAL, aprovado
pelo parecer nº 387/84 da SECRETARIA  DO ESTADO DA EDUCAÇÃO -
Departamento de Ensino de 1º Grau.

(redação nova dada pela Lei 2178 de 18/04/1995)

Art. 114º - O Diretor será eleito pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma
prevista em regulamento.

Art. 114 - O mandato de Diretor é de 02 (dois) anos, iniciando no primeiro
dia útil do ano civil subsequente, ao qual se verificou a eleição.

PARÁGRAFO ÚNICO  - A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
baixará, mediante resolução, instruções que se fizerem necessárias para o
cumprimento das eleições, nos Estabelecimentos de Ensino Municipal.

(redação nova dada pela Lei 2178 de 18/04/1995)

Art. 115º - Ao Diretor que exerce a função em dois turnos (30 horas
semanais) alem da gratificação prevista no Artigo 71, § 1º , recebera 50%
(cinqüenta por cento) sobre sua remuneração base pela permanência de 6 (seis)
horas no local de atuação.

Art. 115 - O professor de 02 (dois) cargos efetivos de Magistério, 40
(quarenta) horas semanais, eleito ou designado para  exercer a função de
Diretor em02 (dois) turnos, no mesmo estabelecimento, fará jus a gratificação
prevista no artigo 71 §1º, calculada sobre sua maior remuneração base, ou seja,
referência correspondente àquela que se encontra na classe superior.

(redação nova dada pela Lei 2178 de 18/04/1995)
Art. 115 - O professor  de 02 (dois) cargos efetivos de Magistério 40

(quarenta) horas semanais, eleito ou designado para exercer a função de  Diretor
em 02 (dois) turnos, no mesmo estabelecimento, fará jus a gratificação  prevista
no artigo 71 § 1º, calculada sobre sua maior remuneração base, ou seja,
referência correspondente àquela que se encontra na classe superior.

(redação nova dada pela Lei 2660 de 26/08/1999)

& 1º - O estabelecimento de ensino municipal com dois turnos de turmas
regulares de funcionamento, independente do porte, terá necessariamente um
DIRETOR com cargo de 40 horas semanais.

& 2º - Desde que esteja esgostada a capacidade física de um dos turnos.
(Parágrafos incluídos pela Lei 2556 de 14/08/1998)
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Art. 116º - Ao Diretor que exerce a função por 20 (vinte) horas semanais,
recebera gratificação prevista no Artigo 71 §1º.

Art. 116 - O professor, detentor de um cargo de Magistério, 20 (vinte)
horas semanais, quando eleito ou designado para exercer a função de Diretor,
fará jus a gratificação prevista no artigo 71 §1º.

§1º - É vedada a acumulação remunerada das gratificações por função,
previstas no artigo 71,  exceto a de regente de classe.

§2º - Para o detentor de um cargo de Magistério, 20 (vinte) horas
semanais, por exercício da função em 02(dois) turnos, fica instituído a PARCELA
DE COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORÁRIA REMUNERADA;

I- 50% (cinqüenta por cento) sobre remuneração base pela permanência
de 06 (seis) horas diárias no local de atuação.

(Suprimido pela Lei 2556 de 14/08/1998)
II - 100% (cem por cento) sobre remuneração base, pela permanência de

o8 (oito) horas diárias no local de atuação.
(redação nova dada pela Lei 2178 de 18/04/1995)

I- 50% (cinqüenta por cento) sobre remuneração base pela permanência
de 06 (seis) horas diárias no local de atuação.

(Suprimido pela Lei 2556 de 14/08/1998)
II - 100% (cem por cento) sobre remuneração base, pela permanência de

o8 (oito) horas diárias no local de atuação.
I - 100% (cem por cento) sobre remuneração base, pela permanência de

o8 (oito) horas diárias no local de atuação.
(redação nova dada pela Lei 2556 de 14/08/1998)

CAPITULO II

DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E DA
SUPERVISÃO  ESCOLAR

Art. 117º - O Orientador Educacional e o Integrante do Quadro Próprio do
Magistério, que tem função de prestar assistência ao educando individualmente
ou em grupo, coordenando e integrando os elementos que exercer influencia em
sua formação, preparando-os para o exercício de opções básicas.

Art. 118º - O Supervisor Escolar e o Integrante do Quadro Próprio do
Magistério que tem função de coordenar o planejamento, a execução e a
avaliação do processo pedagógico na escola, ou órgão para que seja cumprida a
finalidade da mesma.
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§ 1º - O Orientador Educacional e o Supervisor Escolar exercerão seus
respectivos cargos obedecendo nos critérios de lotação fixados pelo órgão de
Educação.

§ 1º - Ao Professor efetivo que exercer a função de Orientador
Educacional e ou Supervisor Escolar, caberá gratificação prevista no artigo 71,
§2º.

§ 3º - O Orientador Educacional e o Supervisor Escolar, terão jornada de
20 (vinte) horas semanais.

§3º - Orientador Educacional e o Supervisor Escolar, terão jornada de
20(vinte) horas semanais, quando exercer horas regulares de trabalho no mesmo
estabelecimento, perceberão a PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA
HORÁRIA, conforme o que dispõe o §1º, §2º inciso I e II e §3º do  artigo 116.

(redação nova dada pela Lei 2178 de 18/04/1995)

TITULO VII

DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

  Art. 119º - O  Executivo promoverá o bem estar e o aperfeiçoamento
físico, intelectual e moral dos Professores e de suas famílias, na forma que
a Lei estabelecer.
  Parágrafo Único - Com esse fim serão organizados:
  I  - programa de assistência médica, dentaria, farmacêutica e hospitalar;
  II - plano de previdência, seguro e assistência jurídica;
  III - cursos de aperfeiçoamento e especialização profissional em matéria
de interesse do município;
  IV - cursos de extensão, conferencias, congressos publicações e
trabalhos referentes ao serviço publico;
  V - viagens de estudo e visitas a serviço de utilidade publica, para
especialização e aperfeiçoamento;
  VI -  centros de recreação, repouso e férias;
  Art. 120º - A lei regulamentará as condições de organização e
funcionamento do serviço de Assistência.

Art. 121º - O Executivo estabelecerá em Lei ou Convênio o regime
previdenciário de seus servidores, sujeitos ao presente Estatuto, referido no
Artigo anterior.

Art. 122º -  beneficiou do plano Seguridade Social do Professor
compreendem:
  I   - quanto ao Professor:
  a) - aposentadoria;
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  b) - auxilio -natalidade;
  c) - salário família;
  d) - licença para tratamento de saúde;
  e) - licença a gestante, adotante e licença paternidade;
  f) - licença por acidente em serviço,
  g) - assistência a saúde;
  h) - garantia de condições individuais e ambientais de trabalho
satisfatório.
  II  - quanto ao dependente:

  a) - pensão vitalícia e temporária;
  b) - auxilio funeral;

c) auxilio reclusão;
d) - assistência a saúde;

CAPITULO II

DOS BENEFÍCIOS

SEÇÃO I

DA APOSENTADORIA

Art. 123º - O Integrante do Quadro Próprio do Magistério será
aposentado: 

I - por invalidez;
II - facultativamente, após 30 (trinta) anos de serviço quando

Professor e após 25 (vinte e cinco) anos quando Professora, no efetivo exercício
de função do Magistério;

III - compulsoriamente aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade para o
Professor e aos 60 (sessenta) para a Professora.

Art. 124º - Na hipótese do Inciso l desta seção o Professor que se
incapacitar para o exercício por invalidez, será licenciado do cargo sem perdas
de remuneração, por período não excedente de 4 (quatro) anos, findo este prazo
e perdurar a incapacidade total, será aposentado, qualquer que seja o tempo de
serviço possibilitada a reversão.

§ 1º - A aposentadoria depende de inspeção médica e será decretada
depois de verificada es impossibilidade da readaptação do Professor.

§ 2º - O laudo médico deverá mencionar a natureza da doença ou lesão,
declarando se o servidor se encontra inválido para o exercício do cargo.

§ 3º - A junta médica poderá determinar que o professor aposentado por
invalidez seja submetido, periodicamente a nova inspeção médica, para fins de
reversão.

Art. 125º - Os proventos da inatividade serão revistos sempre, por motivo
de alteração do Poder aquisitivo da moeda, se modificarem os
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vencimentos e na mesma proporção dos Professores da ativa, conforme
o artigo 58 e parágrafos.
Art. 126º - É automática a aposentadoria compulsória.
Parágrafo Único - O retardamento do decreto que declarar a

aposentadoria compulsória não impedira que o Professor se afaste do exercício
no dia imediato ao em que atingir a idade limite.

Art. 127º - Nos demais casos de aposentadoria os efeitos do ato
verificar-se-á a partir da data de sua publicação, devendo nos casos de invalidez,
retroagir, conforme o caso, a data do termino da licença ou da verificação da
invalidez.

SEÇÃO II

DO AUXILIO - NATALIDADE

Art. 128º - O auxilio natalidade e devido ao Integrante do Quadro Próprio
do Magistério, por  motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente a um
mês de valor da referencia inicial da tabela de vencimentos de Quadro Próprio do
Magistério, inclusive no caso de natimorto.

§ 1º - Na hipótese de parto duplo, o valor do auxilio será acrescido de
100% (cem por cento).

SEÇÃO III

DO SALÁRIO FAMÍLIA

Art. 129º - O salário família será concedido a todos os servidores ativos e
inativos:

I  - por filhos menores de 18 (dezoito) anos;
II - por filhos inválidos;
III - por filho, que freqüentar curso de 2º Grau, ou superior, em instituto de

ensino oficial ou particular reconhecido e que não exerça atividade lucrativa, ate
a idade de 24 (vinte e quatro) anos;

IV - a mulher ou companheira, desde que não exerça atividade
remunerada;

§ 1º - Compreende-se neste Inciso os filhos de qualquer condição, os
enteado, os adotivos e o menor que viver sob guarda e sustento do servidor.

Art. 130º - Quando o pai e a mãe forem servidores municipais ativos ou
inativos e viverem em comum o salário família será concedido a ambos.

§ 1º - Se não viverem em comum, será concedido aos que tiverem os
dependentes sob sua guarda.

§ 2º - Se ambos, será concedido a um e outro dos pais de acordo com a
distribuição dos dependentes.
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Art. 131º - O servidor  ativo ou inativo são obrigados a comunicar seu
chefe imediato dentro de 15 (quinze) dias, qualquer alteração, que se verificar na
situação dos dependentes, da qual decorra supressão ou redução no salário
família.

Parágrafo Único - A inobservância desta disposição determinará
responsabilidade do servidor ativo ou inativo.

Art. 132º - O salário família será pago juntamente com os vencimentos,
remuneração ou proventos.

Art. 133º - O salário família e devido independentemente de freqüência e
Produção do servidor  e não poderá sofrer qualquer desconto, nem ser
objeto de transação e consignação em folha de pagamento nem sobre ele será
baseada qualquer contribuição.

Art. 134º - O valor do salário família será fixado em 15% (quinze por
cento)da U.P.M. (Unidade Padrão Municipal).

SEÇÃO IV

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Art. 135º - A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido:
§ 1º  - Em qualquer dos casos e indispensável inspeção médica.
§ 2º - Estando o Professor impossibilitado de locomover-se, a inspeção

médica será feita em sua residência.
§ 3º - O Professor licenciado para tratamento de saúde não poderá

dedicar-se a quaisquer atividade remunerada, sob pena de ter cassada a licença.
§ 4º - Sempre que possível o exame, para concessão de licença para

tratamento de saúde, será feito por médico oficial do Município, do Estado ou da
União.

§ 5º - O atestado ou laudo por médico ou junta médica particular, só
produzira efeitos depois de homologado pelo serviço de saúde do Município.

§ 6º - As licenças superiores a 60 (sessenta) dias, dependerão de exame
do Professor por junta médica.

Art. 136º - Considerado apto, em exame médico, o Professor reassumira
o exercício, sob pena de se apurarem, como faltas injustificadas, os dias de
ausência.

Parágrafo Único - No curso de Licença, poderá o Professor requerer
exame médico caso se julgue em condições de reassumir o exercício.

Art. 137º - A licença para o Professor acometido de tuberculose ativa,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e
incapacidade, cardiopatia grave, doença de parkinson, espondiloartrose
anquilosoante, neofropatia grave, estados avançados de paget ( ostite
deformante), será concedida com base nas condições da medicina especializada
quando o exame médico não concluir pela concessão imediata da aposentadoria.
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Art. 138º - A licença para tratamento de saúde será concedida com
vencimentos integrais das vantagens percebidas e pelo prazo indicado no laudo
ou atestado médico.

SEÇÃO V

DA LICENÇA A GESTANTE. A ADOTANTE 

LICENÇA PATERNIDADE 

Art. 139º - Será concedida licença a Professora gestante por 120 (cento e
vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.

Art. 139º - Será concedida licença a Professora gestante por 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.

.(nova redação ao art. 139 dada pela lei nº 3645/2008, de 16.12.2008

§ 1º - A licença poderá ter inicio no primeiro dia do nono mês de
gestação, salvo antecipação por prescrição médica.

§ 2º - No caso de nascimento prematuro, a licença terá inicio a partir do
parto.

§ 3º - No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a
Professora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o
exercício.

§ 4º - No caso de aborto por médico oficial, a Professora terá direito a 30
(trinta) dias de repouso remunerado.

Art. 140º - Para amamentar o filho, até a idade de 6 (seis) meses, a
Professora lactante terá direito durante a jornada de trabalho, a uma hora de
descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora.

Art. 141º - A Professora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança
até um ano de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada.

Parágrafo Único - No caso de adoção ou guarda judicial de criança de
mais de um ano de idade, o prazo de que trata este Artigo será de 30
(trinta) dias.
Art. 141 A Professora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança

com até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 120 (cento e vinte) dias de
licença remunerada.

Parágrafo Único No caso de adoção ou guarda judicial de criança de
mais de um ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 90 (noventa)
dias”. 

(redação nova dada pela Lei 3785 de 21/12/09)

Art. 142º - Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito a
licença paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.
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SEÇÃO VI

DA LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO

Art. 143º - O Professor que sofrer acidente no exercício de suas
atribuições ou que contrair doença profissional, terá direito a licença com
vencimentos integrais.

§ 1º - Acidente e o evento danoso que tem como causa mediata ou
imediata, o exercício das atribuições inerentes ao cargo.

§ 2º - Equipara-se a acidente agressão sofrida e não provocada pelo
Professor, no exercício de suas atribuições.

§ 3º - Entende-se por doença profissional a que resulta das condições
inerentes ao serviço ou de fatos nele atribuídos.
§ 4º - A comprovação do acidente, indispensável para a concessão da

licença, deverá ser feita em processo regular no prazo de 8 (oito) dias.
§ 5º - O tratamento do acidente em serviço ocorrerá por conta dos cofres

públicos.
§ 6º - Resultando do evento incapacidade total e permanente, o Professor

será aposentado com vencimento integral.
§ 7º - Entende-se por incapacidade parcial e permanente a redução, por

toda a vida de capacidade de trabalho.

Art. 144º - No caso de morte resultante de acidente de trabalho será
devida pensão aos beneficiários, acrescida da importância correspondente a
diferença os vencimentos do Professor e aqueles a que faria jus, nos termos do
Artigo Anterior.

SEÇÃO III 

DA PENSÃO

Art. 145º - Por morte do Servidor, os dependentes fazem jus a uma
pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou
provento, a partir da data do chita.

Art. 146º - As pensões distinguem-se, quanto a natureza, em vitalícias e
temporárias.

§ 1º - A pensão vitalícia e composta de cotas permanentes, que somente
se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários.

§ 2º - A pensão ao temporária e composta de cotas que podem se
extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade
do beneficiário.

Art. 147º - São beneficiários das pensões:
I - vitalícia;
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a)  - o conjugue;
b) - a pessoa desquitada separada judicialmente ou divorciada, com

percepção de pensão alimentícia;
c) - companheiro ou companheira designado que comprove união estável

como  entidade familiar;
d) - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do Professor;
e) - a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa

portadora de deficiência, que vivam sob a dependência econômica da Professor;
II - Temporária.,
a) - os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um ) anos de idade, ou, se

inválidos, enquanto durar a Invalidez;
b) - o menor sob guarda ou tutela até  21 (vinte e um) anos de idade;
c) - o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a

invalidez, que comprovem vem dependência econômica do Professor;
d) - a pessoa designada que viva na dependência econômica do

Professor, até 21 (vinte e um) anos, ou, se invalida, enquanto durar a invalidez.
§ 1º - A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as
alíneas "a" e "c" cio Inciso I deste artigo exclui desse direito os demais
beneficiários referidos nas alíneas "d" e “e”.
§ 2º - A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam

as alíneas "a" e "b" do inciso II deste artigo exclui desse direito os demais
beneficiários referidos nas alíneas "c" e “d”.

Art. 148º - A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão
vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária.

§ 1º - Ocorrendo habilitação de vários titulares a pensão vitalícia, o seu
valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

§ 2º - Ocorrendo habilitação as pensões vitalícias e temporária, metade
do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade
rateada em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária.

§ 3º - Ocorrendo habilitação somente a pensão temporária, no valor
integral da pensão será rateado, em partes iguais, entre os que se habilitarem.

Art. 149º - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo,
prescrevendo somente as prestações exigíveis ha mais de 5 (cinco) anos.

Parágrafo Único - Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou
habilitação tardia que implique exclusão de beneficiaria ou redução de pensão só
produzira efeitos a partir da data em que for oferecida.

Art. 150º- Não faz  jus a pensão o beneficiaria condenado pela pratica de
crime doloso de que tenha resultado a morte do Professor.

Art. 151º - Será concedida pensão provisória por morte presumida do
Professor, nos seguintes termos:

I  - declaração de ausência, pela autoridade judiciaria competente; 
II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente

não caracterizado como em serviço;
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III - desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em
missão de segurança.

Parágrafo Único - A pensão provisória será transformada em vitalícia ou
temporária, conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência,
ressalvado o eventual reaparecimento do Professor, hipótese em que o
beneficiário será automaticamente cancelado.

Art. 152º - Acarretará perda da qualidade de beneficiário:
I  - o seu falecimento;
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a

concessão da pensão ao cônjuge;
III - a concessão de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;
IV - a maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada, aos 21(vinte

e um ) anos de idade;
V- ressalvado o direito de opção, e vedada a percepção cumulativa de

mais de duas pensões;
VI- a renuncia expressa.
Art. 153º - Por morte ou perda da qualidade de beneficiário,  a

respectiva cota revertera:
I - de pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os

titulares da pensão temporária, se não houver pensionista remanescente da
pensão vitalícia;

II - da pensão temporária para os co-beneficiarios ou, na falta destes,
para o beneficiário da pensão vitalícia.

Art. 154º - As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma
data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos Professores,
aplicando-se o disposto no art. 127.

SEÇÃO VIII

D O AUXILIO A ALIMENTAÇÃO

Art. 153º - O auxilio a alimentação será devido ao Professor ativo, na
forma e condições estabelecidos em regulamentação Própria.

SEÇÃO IX

DO AUXILIO A CRECHE

Art. 156º  - O auxilio a creche será devido ao integrante do Quadro
Próprio do Magistério ativo, por filho de qualquer condição, menor sob guarda ou
tutela, até a idade de 6 (seis) anos, na forma e condição estabelecidas em
regulamentação própria.

SEÇÃO X
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DO AUXILIO DOENÇA E  DO AUXILIO
FUNERÁRIO

Art. 157º - A cada período de 12 (doze) meses consecutivos de licença
para tratamento de saúde, será concedida ao Professor um mês de vencimentos
ou remuneração, a titulo de auxilio a doença.

Art. 158 - Ao Professor licenciado para tratamento de saúde devera ser
concedido transporte, inclusive para as pessoas de sua família.

(art 157 e 158 revogados pela Lei 3774 de 14/12/2009)

Art. 157º - A cada período de 12 (doze) meses consecutivos de licença
para tratamento de saúde, será concedida ao Professor um mês de vencimentos
ou remuneração, a titulo de auxilio a doença.

Art. 158 - Ao Professor licenciado para tratamento de saúde devera ser
concedido transporte, inclusive para as pessoas de sua família.

(artigos incluídos novamente pela revogação da Lei 3774 dada pela Lei
3789 de 21/12/2009)

Art. 159º - Concedido o titulo de auxilio funerário, a importância
correspondente a um mês de remuneração para a família do Professor, quando
falecido em exercido, em disponibilidade ou aposentado, ou a pessoa que prove
ter feito as desposas com seu funeral.

§ 1º - No caso de acumulação legal de cargos, o auxilio será pago
somente em razão do cargo de maior remuneração

§ 2º - O pagamento será efetuado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
mediante autorização do Executivo, tipos apresentação do atestado de óbito e
dos documentos comprobatório das despesas.

SEÇÃO AO XI

DO AUXILIO RECLUSÃO A O

Art. 160º - A família do Professor ativo e devido a auxilio reclusão, nos
valores fixados em regulamentação própria.

Art. 161º - No caso de absolvição o Professor terá direito a integralização
da remuneração.

CAPITULO III

DO CUSTEIO

Art. 162º - O plano de Seguridade Social do Professor será custeado com
o produto da arrecadação de contribuições sociais obrigatórias do Professor.
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Parágrafo Único - A contribuição do Professor, diferenciada em função da
remuneração mensal, bem como do Executivo, será fixada em lei.

TITULO VIII

DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

Art. 163º - Para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse  Público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo
determinado, mediante contrato de locação de serviços.

§ 1º - contrato por tempo determinado, ocorrerá em substituição de
Professor lotados em Escolas Rurais Municipais.
§ 2º - As contratações de que trata este Artigo, terão dotações

especificas e obedecerão o prazo ale 12 (doze) meses.
§ 3º - O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado,

com ampla divulgação nas localidades próximas da Escola Rural.

TITULO IX

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 164º - O dia do Professor será comemorado no dia 15 de outubro.
Art. 165º - O município assegurará:
I  - os limites recomendáveis pelas normas didático para lotação de

alunos nas classes;
II - o estimulo a vida associativa e recreativa dos Integrantes do Quadro

Próprio do Magistério;
III - o estimulo a publicação de livros, a pesquisa cientifica e produções

similares, quando contribuir para a educação e cultura.
Art. 166º - A entidade representativa da classe do Professores

Municipais, entidade de direito Privado, com Sede neste Município e reconhecido
como de representação da Classe.

Art. 167º - Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos
Professores abrangidos por esta lei, ficam transformados em anuenios.

Art. 168º - Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política,
nenhum Professor poderá ser privado de quaisquer de seus direitos, sofrer 
discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus
deveres.

Art. 169º - Nenhum Professor poderá ser transferido ou removido ofício
no período de 6 (seis) meses anteriores e 3 (três) meses posteriores as eleições.
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Art. 170º - O Professor receberá carteira em que constem sua
qualificação, documento esse que como prova de identidade profissional e
funcional.

Art. 171º - Consideram-se da família do Professor, alem do cônjuge e dos
filhos, quaisquer pessoas que viveram as suas expensas e constem de seu
assentamento individual.

Parágrafo Único - Equipara-se ao cônjuge a companheira ou o
companheiro, que comprove união estável como entidade familiar.

Art. 172º - Salvo disposições expressas em contrario os prazos previstos
neste Estatuto serão contados em dias corridos.

Parágrafo Único - Na contagem dos prazos excluindo-se o dia inicial, se o
ultimo dia coincidir com sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo, o
vencimento ocorrerá no primeiro dia útil subsequente.

Art. 173º - Os dispositivos contidos neste Estatuto, não extingue, nem
restringe direitos e vantagens já concedidas por leis em vigor, anteriormente a
sua publicação.

Art. 174º - Ficam revogadas as Lei Municipais nº 1422/86 de 22 de
Dezembro de 1.986, 1517/88, de 18 de Maio de 1988, e respectivas Leis
complementares, bem como as demais disposições em contrario a presente Lei.

União da Vitória, 


