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No entanto, verifiquei que o mesmo atende a boa técnica legislativa, porém quanto ao 

aspecto redacional proponho que sejam alterados alguns dispositivos, razão pela qual passo a 

fazer na forma de substitutivo: 

PROJETO DE LEI Nº             /2017. 

Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei 

Municipal nº 2.236, de 20 de junho de 2011 e dá 

outras providências. 

 

O Excelentíssimo Senhor ANTONIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA, Prefeito 

Municipal de Breves, Marajó, Pará, usando de suas atribuições legais, nos termos do Art. 21, XI 

da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal em sessão realizada no dia .... 

de ......... de 2017, aprovou o Projeto de Lei nº XXXX/2017, de iniciativa do Poder Executivo, e 

sanciona e promulga a seguinte Lei. 

 

Art. 1º A Lei Municipal nº 2.236, de 20 de junho de 2011, passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 

  

Art. 4º 

............................................................................................................. 

I - profissionais titulares do cargo de Professor em efetivo exercício 

da docência e funções de direção e vice-direção nas Unidades 

Escolares do Sistema Municipal de Ensino, incluídas as funções de 

coordenação pedagógica, orientação educacional e de técnico 

pedagógico educacional no âmbito dos Órgãos do Sistema Municipal 

de Ensino; 

 

Art. 5º As Funções de Direção e Vice-Direção das Unidades Escolares 

e serão exercidas por: 

I - 

.................................................................................................................

................ 

II - 

.................................................................................................................

............... 



§ 1º 

.................................................................................................................

............. 

a) 

.................................................................................................................

................ 

 

.................................................................................................................

..................... 

 

 

Art. 6º 

................................................................................................................

........ 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 

avaliação do desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho equivalente a 1/3 (um terço) da jornada; 

VI - condições adequadas de trabalho; 

VII - REVOGADO; 

VIII - REVOGADO; 

IX - REVOGADO; 

X - REVOGADO; 

XI - ........................................................................................................ 

 

Art. 17 ................................................................................................... 

I - para os cargos de professor de nível médio (magistério) em efetivo 

exercício na docência, pertencente ao Grupo Educacional do 

Magistério, serão agrupados em 11 (onze) referências identificadas 

de “a” a “k” constante do anexo II desta Lei; 

II - para os cargos de professor com nível superior em efetivo 

exercício na docência, conforme a habilitação exigida, pertencente ao 

Grupo Educacional do Magistério, serão agrupados em 11 (onze) 

referências identificadas de “a” a “k” constante do anexo III desta  

Lei; 

III - para o cargo de Assistente Administrativo Educacional, conforme 

habilitação exigida aos Integrantes do Grupo Ocupacional Técnico 

Administrativo Educacional, serão agrupados em 13 (treze) 

referências identificadas de “a” a “m” constante do anexo IV desta 

Lei;  
IV - para o cargo de Secretário Escolar e Técnico em Informática, 

conforme habilitação exigida aos Integrantes do Grupo Ocupacional 

Técnico Administrativo Educacional, serão agrupados em 13 (treze) 

referências identificadas de “a” a “m” constante do anexo V desta Lei;  
V - Para os cargos de Nutricionista Educacional, Sociólogo 

Educacional, Psicopedagogo Educacional, Assistente Social 



Educacional, Contador Educacional, Arquiteto Educacional, Psicólogo 

Educacional, Estatístico Educacional, Fonoaudiólogo Educacional e 

Fisioterapeuta Educacional, conforme a habilitação exigida aos 

Integrantes do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo 

Educacional, serão agrupados em 13 (treze) referências identificadas 

de “a” a “m” constante do anexo VI desta Lei;  
VI - Para os cargos de Agente de Limpeza Educacional, Agente de 

Alimentação Educacional, Agente de Portaria Educacional, Agente de 

Vigilância Educacional, Zelador Educacional, Motorista Educacional 

e Motorista Marítimo Educacional, conforme a habilitação exigida aos 

Integrantes do Grupo Ocupacional Apoio Educacional e, cada nível 

agrupará 13 (treze) referências identificadas de “a” a “m”, constante 

do anexo VII desta Lei. 

 

Art. 18 A remuneração do Trabalhador em Educação Pública 

corresponde ao vencimento relativo ao Cargo e Referência em que se 

encontre acrescido dos adicionais e gratificações a que fizer jus. 

§ 1° Considera-se vencimento base inicial da carreira, o fixado para o 

cargo especificado na referência “a” correspondente. 

 

Art. 19 

................................................................................................................

....... 

I - 

.................................................................................................................

................ 

III - REVOGADO; 

IV - 

.................................................................................................................

............. 

VII - gratificação pelas funções de Diretor e Vice-Diretor de unidade 

escolar; 

VIII - 

.................................................................................................................

.......... 

§1º A gratificação prevista no Inciso I será concedida aos profissionais 

da educação básica do magistério que tiveram exigência de ingresso 

o nível superior, com curso de pós-graduação em área específica do 

conhecimento, com carga horária mínima de 360 (trezentos e 

sessenta) horas, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC), na área de atuação, 

calculada à razão de: Especialização - 10% (dez por cento); Mestrado 

- 20% (vinte por cento); e Doutorado - 30% (trinta por cento); sobre o 

vencimento base da carreira, não sendo acumuláveis e serão 

incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão, 

desde que os certificados considerados para a sua concessão tiverem 



sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a 

instituição da pensão.  

§ 2º 

................................................................................................................

............. 

§ 3º REVOGADO. 

§ 4º 

................................................................................................................

............. 

§ 5º A gratificação prevista no Inciso V corresponde a 15% (quinze 

por cento) sobre o vencimento base da carreira, concedida aos 

profissionais do magistério  em efetivo exercício da docência em 

ambiente escolar. 

§ 6º A gratificação prevista no Inciso VI é fixada em 60% (sessenta por 

cento) sobre o vencimento base da carreira, cujo cargo tenha como 

exigência nível superior. 

§ 7º A gratificação prevista no inciso VI será devida aos profissionais 

do magistério (nível médio modalidade normal) no percentual que 

fizeram jus até a data da publicação desta lei.    

§ 8º 

................................................................................................................

............. 

§ 9º A gratificação prevista no Inciso VIII desta Lei é fixada em 25% 

(vinte e cinco por cento) do vencimento base da carreira; 

§ 10 

................................................................................................................

......... 

§ 12 A Gratificação prevista no Inciso XI desta Lei é fixada em 10% 

(dez por cento) sobre o vencimento base da carreira dos profissionais 

da área de apoio educacional. 

§ 13 A Gratificação prevista no Inciso XII desta Lei é fixada em 10% 

(dez por cento) sobre o vencimento base da carreira dos profissionais 

ocupantes do cargo de Assistente Administrativo Educacional. 

Art. 21 Ao entrar em exercício, o Servidor nomeado para provimento 

de cargo efetivo ficará sujeito a estágio probatório por um período de 

03 (três) anos, durante o qual sua aptidão, capacidade, desempenho 



e eficiência no cargo, serão objeto de avaliação observados os 

seguintes fatores: 

I - 

................................................................................................................

................ 

§ 1º A verificação do cumprimento dos requisitos previstos neste 

artigo será procedida, periodicamente, segundo normas expedidas 

pela Secretaria Municipal de Educação, em consonância com o 

Conselho Municipal de Educação e concluída no período de até 36 

(trinta e seis) meses de efetivo exercício; 

§ 2º 

................................................................................................................

............. 

 

Art. 22 O Servidor investido em Cargo com lotação inicial em escola 

da Zona Rural, somente poderá ser removido para a Sede do 

Município, após 05 (cinco) anos de efetivo exercício na Zona Rural 

sendo: 03 (três) anos de estágio probatório e mais 02 (dois) anos de 

efetivo exercício no cargo/função, caso haja disponibilidade de vaga, 

salvo exceção prevista em Lei.  

Art. 23 

................................................................................................................

........ 

I - REVOGADO. 

II - o deslocamento horizontal do servidor a referência 

imediatamente posterior dentro de uma mesma referência de cargo 

obedecendo aos critérios de tempo de serviço e desempenho. 

§ 1º A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma automática 

a cada interstício de três anos de efetivo exercício no cargo/função, 

mediante o cumprimentos das exigências previstas na Lei  nº 

1.601/92.  

§ 2º 

................................................................................................................

............. 

§ 3º REVOGADO. 

§ 4º REVOGADO. 

 



Art. 24 As tabelas de vencimentos dos servidores abrangidos por 

esta Lei, constam dos anexos II, III, IV, V, VI e VII estruturada a 

1,5% (um e meio por cento) entre as referências a cada interstício 

de 03 (três) anos, calculado sempre sobre o salário inicial da 

carreira na referência “a”, sendo cumulativo o percentual de 1,5% 

(um e meio por cento) entre as referências. 

Art. 25 REVOGADO. 

 

Art. 26 A carga horária dos Trabalhadores em Educação será de: 

I - de 20 (vinte) a 40 (quarenta) horas semanais máxima para os 

cargos de professor na função docente; 

II - 

................................................................................................................

............ 

III - de 150h (cento e cinquenta horas) a 200h (duzentas horas) para o 

cargo de professor na função de coordenação pedagógica e 

orientação educacional desenvolvida nas unidades escolares do 

sistema municipal de ensino; 

IV - de 180h (cento e oitenta horas) a 200h (duzentas horas) para o 

cargo de professor na função de técnico pedagógico educacional que 

exerce suas atividades na sede da Secretaria Municipal de Educação e 

demais órgãos do Sistema Municipal de Ensino; 

V - de 40 (quarenta) horas para os cargos de Assistente 

Administrativo Educacional, Secretário Escolar, Técnico em 

Informática, Nutricionista Educacional, Sociólogo Educacional, 

Psicopedagogo Educacional, Assistente Social Educacional, Contador 

Educacional, Arquiteto Educacional, Psicólogo Educacional, 

Estatístico Educacional, Fonoaudiólogo Educacional, Fisioterapeuta 

Educacional, Agente de Limpeza Educacional, Auxiliar de Alimentação 

Educacional, Agente de Portaria Educacional, Agente de Vigilância 

Educacional, Motorista Educacional e Motorista Marítimo 

Educacional. 

Parágrafo único. Os servidores municipais da Secretaria Municipal de 

Educação, exclusivamente, de cargo de provimento efetivo, poderão 

requerer redução da jornada de trabalho com remuneração 

proporcional calculada sobre a totalidade dos vencimentos. 

 



Art. 32 

....................................…………………………………………………………...…………

……….. 

I - 

………………………………………….......................................…………………………

………………. 

IV - Licença Capacitação 

V - 

………………………………………………...…………...………………....................................……. 

§ 1º 

………………………………………………………….………………………..................................... 

§ 4º A licença prevista no inciso IV será concedida após cada 

quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da 

Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a 

respectiva remuneração, por até três meses, para participar de 

curso de capacitação profissional. 

 

Art. 40 

……………………………………………………………………………................................

......... 

Parágrafo único. REVOGADO. 

 

Art. 47 

................................................................................................................

........ 

1 - Anexo I - 

……………………………………………………..................................…………………… 

................................................................................................................

.................. 

7 - Anexo VII - Tabela de Funções Gratificadas – Diretor e Vice-

Diretor; 

Art. 2º O “Anexo VII” da Lei Municipal nº 2.236, de 20 de junho de 2011, passa 

a vigorar com a redação do Anexo I desta Lei. 

Art. 3º Fica revogado o “Anexo XII” da Lei Municipal nº 2.236, de 20 de junho 

de 2011. 



Art. 4º Os anexos II, III, IV, V e VI da Lei Municipal nº 2.236, de 20 de junho de 

2011, passam a vigorar com a redação dos Anexos II, III, IV, V, VI e VII desta Lei. 

Art. 5º Perceberão a título de “Reposição de Vencimentos” os servidores 

efetivos que fizerem jus a diferença de valores dos Anexos II, III, IV, V e VI da Lei Municipal nº 

2.484, de 31 de maio de 2017, a dos Anexos II, III, IV, V, VI e VII desta Lei, referente a 

progressão horizontal. 

§ 1º A reposição de que trata o caput será paga cumulativamente com as 

demais vantagens que compõem a estrutura remuneratória do servidor e não servirá de base 

de cálculo para qualquer outra vantagem. 

§ 2º Sobre a reposição de que trata o caput não incidirão as revisões gerais e 

anuais de remuneração dos servidores públicos municipais. 

§ 3º A reposição de que trata o caput serão incorporados para fins 

previdenciários. 

§ 4º O Prefeito Municipal no prazo máximo de 60 (sessenta) dias divulgará 

através de Decreto a relação dos servidores de que trata o caput deste artigo, bem como os 

seus respectivos valores. 

 Art. 6º O reajuste anual referente ao piso do magistério será concedido 

exclusivamente aos profissionais do magistério em efetivo exercício descritos nos artigos 61 e 

62 da Lei Federal nº 9.394/96, em detrimento a Lei Federal nº 11.738/2008. 

Parágrafo único. O reajuste que trata o caput será fixado por Decreto 

Municipal. 

Art. 7º As vantagens pecuniárias referentes as gratificações e adicionais são 

exclusivas para os servidores no exercício presente e efetivo do cargo ou função. 

Parágrafo único. O direito as gratificações e adicionais em razão do efetivo 

exercício de cargo ou função, onde o fato gerador é o exercício presente e efetivo do cargo ou 

função cessa imediatamente com a eliminação do fato gerador. 

Art. 8º O servidor efetivo que se afastar do exercício presente e efetivo do 

cargo será lotado imediatamente com a carga horária do concurso público. 

Parágrafo único. Não se aplica o caput para fins de Licença Saúde e exercício 

de cargo comissionado ou função de confiança no âmbito do Poder Executivo Municipal. 

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.444, de 29 de junho de 2016, e a Lei 

Municipal nº 2.269, de 29 de junho de 2012. 

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Breves em, 11 de dezembro de 

2017. 

 

ORQUIDÉIA NASCIMENTO DA COSTA 

Vereadora Relatora 



 


