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Projeto de Lei N. º___/2010. 
De 05 de Abril de 2010. 
 

Reestrutura o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração dos Profissionais de Educação Básica do 
Município de Barbalha e dá outras providências legais. 

 
O Prefeito Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, apresenta o 
seguinte PROJETO DE LEI: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E OBJETIVOS 
 

Art. 1º - Fica reestruturado o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais de 
Educação Básica do Município de Barbalha, Estado do Ceará, em consonância com as diretrizes 
das Leis Federais nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007, que 
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, de que trata o Art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e LEI  Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008 e, ainda, respeitando a 
Resolução nº 02 de 28 de maio de 2009 do Conselho Nacional de Educação e demais normas da 
administração de pessoal do Poder Executivo Municipal e revoga a atual Lei Municipal nº. 
1.746/2006 que trata sobre o Plano de Carreira do Magistério Municipal. 

Art. 2º  - Esta Lei aplica-se a todos os profissionais de educação que exercem atividades de 
docência e as de suporte pedagógico à docência na rede municipal de educação do 
município de Barbalha, Estado do Ceará, conforme Art. 2º, § 1º, da Resolução nº 2 de 28 de 
maio de 2009 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.  

Art. 3º  - Conforme determina a Lei nº. 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, 
pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao 
pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício 
na rede pública.  
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Parágrafo Único - Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: 

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da 
educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes 
da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, 
conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes; 

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem 
suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, 
planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica; 

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério 
previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, 
temporária ou efetiva, com o ente governamental que o remunera, não sendo 
descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o 
empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. 

Art. 4º  - O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais de Educação Básica 
do Município de Barbalha objetiva a valorização do Professor de Educação Básica Pública 
Municipal, visando à eficácia e a continuidade da ação administrativa, através das seguintes 
ações: 
I – Valorizar a Carreira do Magistério através de uma estrutura compatível com o nível 
organizacional da Secretaria Municipal de Educação, adotando mecanismos que regulem a 
evolução funcional e salarial do professor; 
II – Adotar os princípios da habilitação, do mérito e da avaliação de desempenho para o 
desenvolvimento na carreira. 
 
Art. 5º  - O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais de Educação Básica 
do Município de Barbalha obedecerá à mesma seqüência lógica e hierárquica de cargos 
dispostos em uma sucessão de classes, segundo a escolaridade e qualificação profissional 
exigidas, objetivando nortear a evolução funcional, orientando-se pelos seguintes conceitos 
básicos: 
I – Cargo – lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, 
atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente para ser provido e 
exercido por um titular, na forma estabelecida em lei; 
II – Classe – agrupamento de cargos da mesma profissão com idênticas atribuições, 
responsabilidades e vencimentos; 
III – Carreira – agrupamento de classes da mesma profissão ou entidade, escalonadas segundo a 
hierarquia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos cargos que a integram; 
IV – Quadro – conjunto de carreiras e cargos de um mesmo serviço, órgão ou poder; 
V – Referência – nível de vencimento integrante da faixa de vencimentos fixados para a classe e 
atribuídos ao ocupante do cargo, em decorrência do tempo de serviço que estabelece o progresso 
salarial; 
VI – Categoria Funcional – Conjunto de carreiras agrupadas pela natureza das atividades e pelo 
grau de conhecimento exigível para o seu desempenho; 
VII – Grupo Ocupacional – Conjunto de categorias funcionais, reunidas segundo a correlação e a 
afinidade existente entre elas, quanto à natureza do trabalho e/ou o grau de conhecimento. 
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CAPÍTULO II 
DA NATUREZA DOS CARGOS, DA CARREIRA, DA ESTRUTURA E  DO REGIME 

DE TRABALHO 
 

Art. 6º  - Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I – CARGO DO MAGISTÉRIO – Conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas ao 
profissional de educação; 
II – QUADRO DO MAGISTÉRIO – Conjunto de cargos docentes dos profissionais de educação, 
privativos da Secretaria Municipal de Educação. 
 

Art. 7º  - O quadro do magistério dos profissionais de educação do Município de Barbalha é 
constituído das seguintes classes de docência e suporte pedagógico: 

a) Professor I 
b) Professor II 
c) Auxiliar Pedagógico 
d) Supervisor 
§ 1º – O Professor I quando possuir “Estudos Adicionais”, equivalente ao 4º Pedagógico 

na modalidade normal, terá um adicional de 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua 
remuneração. 

§ 2º - O Professor II quando possuir titulação de pós-graduação terá adicional de acordo 
com Anexo V desta lei. 

§ 3º - A remuneração do Professor I é equivalente a de Auxiliar Pedagógico. 
§ 4º - A remuneração do Professor II é equivalente a de Supervisor I quando possuir 

titulação de pós-graduação terá adicional de acordo com Anexo V desta lei. 
§ 5º - O Professor I ou II quando assumir cargo em comissão de suporte pedagógico à 

docência terá a gratificação estabelecida por lei. 
 

Art. 8º  - Os integrantes da carreira docente do magistério exercerão suas atividades na 
seguinte forma: 
I – Professor I, que lecionará na educação infantil e no ensino fundamental do 1º ao 5º ano; 
II – Professor II, que lecionará em toda a educação básica, preferencialmente do 6º ao 9º ano do 
ensino fundamental. 

 § 1º – O exercício do magistério na educação especial e na modalidade de educação de 
jovens e adultos poderá ser exercido pelo “Professor I ou Professor II” de acordo com a 
exigência legal. 

§ 2º - Aos professores de Educação de Jovens e Adultos que no final do ano letivo 
mostrar resultado de no mínimo 80% de freqüência e desempenho educacional dos alunos 
terão a título de premiação um salário extra correspondente ao salário base atual. 
 

Art. 9º  - Os requisitos para o provimento dos cargos das classes docentes são os 
estabelecidos no anexo IV, parte integrante desta lei. 
 

Art. 10  - O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais de Educação 
Básica do Município de Barbalha instituído por esta lei, objetiva a valorização do 
profissional de educação de modo a proporcionar a melhoria da qualidade do ensino e fica 
assim organizado: 
I   – Linhas de Transposição dos Cargos; 
II  – Estruturas dos Grupos Ocupacionais, Categorias Funcionais e Carreiras; 
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III – Linhas de Evolução Funcional; 
IV – Hierarquização dos Cargos; 
V  – Linhas de Enquadramento; 
VI – Descrições e Especificações dos Cargos. 

 
Art. 11  - As linhas de transposição ficam definidas conforme dispõe o Anexo I, parte 
integrante desta lei. 
 
Art. 12  - As tabelas de que trata de remuneração, correspondem à carga horária descrita no 
artigo 15, incisos I e II. 
 
Art. 13  - A descrição e as especificações das carreiras e dos seus cargos estão dispostas na 
legislação vigente. 
 
Art. 14  – Fica definido o Regime de Trabalho da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 
TRABALHO (CLT) para todos os profissionais de educação básica do município de 
Barbalha. 
 
Art. 15  - O regime de trabalho dos profissionais de educação em regência de classe 
compreenderá as seguintes modalidades: 
  I – Regime comum de atividade semanal – 20h (vinte horas); 
II – Regime especial de atividade semanal – 40h (quarenta horas). 
 § 1º - O horário de trabalho no regime comum será de 20 (vinte) horas semanais de 
trabalho, correspondente a 100 (cem) horas mensais; 
 § 2º - O regime especial de atividade semanal, previsto no item II do caput do artigo 
será procedido pela concessão de ampliação temporária da carga horária do profissional de 
educação, até o limite máximo de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, através de ato 
administrativo do Chefe do Poder Executivo, limitado a dois semestres letivos consecutivos 
e independente quando semestre letivo alternado em regência de classe ou para exercício das 
atividades de supervisão ou de direção, de acordo com carências nas Unidades Escolares. 
 § 3º - O ingresso no grupo ocupacional do magistério sempre se dará para o regime 
comum, consignado no item I deste artigo. 
 § 4º - Entende-se por ampliação de carga horária o número de horas de trabalho a 
serem prestadas pelos profissionais de educação, além daquelas fixadas para a jornada de 
provimento inicial a que estiver sujeito, desde que se configure carência. 
 
Art. 16  – A jornada de trabalho do profissional de educação com regência de classe é 
constituída de atividades com alunos em sala-de-aula e de horas de atividade pedagógica.   
 § 1º - Consideram-se como horas de atividades pedagógicas aquelas destinadas à 
preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração escolar, as 
reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, 
de acordo com a proposta pedagógica de cada escola e Art. 13 de Lei nº 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996, garantindo o direito ininterruptamente e deduzindo-se 
proporcionalmente o adicional quando verificada ausência nas atividades convocadas pela 
direção da escola; 
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 § 2º - Consideram-se como horas as atividades com alunos, as de efetiva regência de 
classe. 

§ 3º - A jornada de trabalho do profissional de educação com regência de classe, 
prevista no caput deste artigo, é extensivo aos períodos de férias e recesso escolar. 
 
Art. 17  – Os profissionais de educação com regência de classe sujeitos às jornadas previstas 
no artigo anterior poderão exercer carga suplementar de trabalho. 
 
Art. 18  – Entende-se por carga suplementar de trabalho o número de horas prestadas pelo 
profissional de educação, além daquelas fixadas pela jornada de trabalho a que estiver 
sujeito. 
 § 1º - As horas prestadas a título de carga suplementar de trabalho são constituídas de 
horas em atividades com alunos e horas de atividades pedagógicas; 
 § 2º - A retribuição pecuniária, por cada hora de carga suplementar de trabalho 
corresponderá ao valor equivalente da remuneração do profissional de educação, conforme 
ANEXO VIII; 
 § 3º - O número de horas de atividades do profissional de educação que ultrapassar o 
limite de 40 (quarenta) horas semanais será pago a título de serviço extraordinário, de 
acordo com o estabelecido na Constituição Federal e demais normas de pessoal do Poder 
Executivo Municipal. 
 
Art. 19  – Os profissionais de educação com atividades de suporte pedagógico direto ao 
exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, 
orientação educacional e coordenação pedagógica terão a jornada de trabalho de 40 (quarenta) 
horas semanais. 

§ 1º - Os diretores e coordenadores serão de livre nomeação e exoneração por parte 
do poder executivo e farão jus a gratificação de acordo com tabela VII D parte integrante 
desta lei. 

§ 2º - Os professores que prestarem serviços de supervisão, planejamento, orientação, 
inspeção na sede da Secretaria Municipal de Educação, farão jus a gratificação de  30%  do 
valor do salário base pelos serviços relevantes prestados à rede municipal de educação. 
 
Art. 20  – O profissional de educação em regência de classe é obrigado a cumprir o número 
mínimo 800 (oitocentas) horas-aula e 200 (duzentos) dias letivos, previsto no calendário 
escolar, devendo proceder a recuperação quando, por motivo de força maior, estiver 
impossibilitado de comparecer ao estabelecimento de ensino no período regular. 
 
Art. 21  – A recuperação das horas-aulas acontecerá conforme calendário a ser definido pela 
Diretoria da Escola, sempre com anuência da Secretaria de Educação. 

§ 1º – O profissional do magistério que não cumprir a determinação prevista no caput 
deste artigo terá a dedução proporcional em sua remuneração, equivalente ao valor das 
horas-aulas não recuperadas, para fazer face ao pagamento de substituto especial. 

§ 2º - A reincidência do não cumprimento legal previsto no caput deste artigo 
importará em advertência formal e será registrado nos anais da escola para fins de avaliação 
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de desempenho e ascensão funcional e, ainda, poderá motivar a abertura de competente 
inquérito administrativo. 
 
Art. 22  – Fica assegurado ao profissional de educação 15 (quinze) minutos consecutivos de 
descanso, a cada jornada de quatro horas, podendo ser estabelecida de acordo com a 
organização escolar; após a segunda aula ou após a terceira aula.  
 
Art. 23  – Na hipótese de acumulação de 2 (dois) cargos de docência ou de 1 (um) cargo de 
suporte pedagógico com o cargo docente, a carga total não poderá ultrapassar o limite de 60 
(sessenta) horas semanais. 
 

CAPÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO INGRESSO NAS CARREIRAS 

 
Art. 24  – As carreiras são organizadas em classes, integradas por cargos de provimento 
efetivo, disposto de acordo com a natureza profissional e complexidade de suas atribuições. 
 
Art. 25  – O ingresso na carreira, sendo constatada carência, dar-se-á por nomeação para 
cargos efetivos, após aprovação em concurso público e cumprimento de Estágio Probatório 
exigido por Lei, na classe e na referência inicial. 
 
Art. 26  – O concurso público será de provas e títulos, sempre de caráter competitivo, 
eliminatório e classificatório. 

Parágrafo Único – No caso de seleção específica para Professor, exigir-se-á, também, 
prova didática de caráter classificatório sob a tutela de banca examinadora composta por 
três membros, professores de notória credibilidade pública e pertencente ao quadro 
permanente de instituição de ensino superior e que não seja vinculado à rede municipal de 
educação de Barbalha. 
 
Art. 27  – Durante o estágio probatório, definido de três anos, o servidor do grupo 
ocupacional do magistério não poderá ser afastado do órgão de origem sem a sua 
concordância, nem fará jus à evolução funcional. 

§ 1º – Constituem indicadores para a avaliação do profissional de educação básica 
durante o estágio probatório: 

 I – Responsabilidade 
 II – Assiduidade 
 III – Pontualidade 
 IV – Disciplina 
 V – Produtividade 
 VI - Iniciativa 
§ 2º - Contar-se-á para fins de cumprimento do lapso temporal do estágio probatório, 

o período em que o profissional de educação básica  vier a ocupar funções ou cargos em 
comissão, nomeados pela administração municipal em razão de interesse público, ficando 
suspenso quando durante licenças e afastamentos não remunerados. 
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CAPÍTULO IV 

DO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR NA CARREIRA 
 

SEÇÃO ÚNICA 
DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL 

 
Art. 28  – Evolução funcional é a passagem do integrante do quadro do magistério de um 
nível retribuitório para outro imediatamente superior dentro da respectiva classe, mediante a 
avaliação de indicadores de crescimento da capacidade potencial de trabalho do profissional 
de educação e dar-se-á por via acadêmica e por tempo de serviços. 
 
Art. 29  – O integrante de carreira do grupo ocupacional do magistério, quando habilitado, 
passará pela via acadêmica, do nível “I” para o nível “II” da mesma classe. 
 
Art. 30  – A evolução funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação 
acadêmica do profissional de educação, no seu respectivo campo de atuação, como um dos 
fatores relevantes para a melhoria da qualidade do seu trabalho. 
 Parágrafo Único – Fica assegurada a evolução funcional pela via acadêmica, por 
enquadramento automático, em níveis retribuitórios superiores da respectiva classe, 
dispensados quaisquer interstícios, nas seguintes conformidades: 

a) O Professor I, mediante apresentação de diploma ou certificado de curso superior 
de ensino de graduação correspondente à licenciatura plena, devidamente registrado, será 
enquadrado como Professor II, na referência inicial; 
 b) Quando o Professor I for promovido para Professor II, extingue-se a vaga do cargo 
anterior e aumenta o número de vagas do novo cargo; 

c) Quando o Professor I falecer, for demitido ou aposentado, extingue-se a vaga do 
cargo e aumenta o número de vagas do cargo de Professor II, a ser preenchida por concurso 
público; 
 d) Quando o Professor II falecer, for demitido ou aposentado, abre uma nova vaga a 
ser preenchida por concurso público; 
 e) Os profissionais de educação serão aposentados na forma e nos casos previstos na 
Constituição Federal, e ao passarem a inatividade, terão seus proventos definidos de acordo com a 
Lei Previdenciária vigente; 
  
Art. 31  – Ocorrerá aumento retribuitório a título de gratificação de vantagem permanente, 
conforme estabelece o Anexo V, parte integrante desta Lei. 
 § 1º – A gratificação de capacitação docente, prevista no anexo V desta lei, 
representa o somatório de horas-aulas de, no mínimo, 120 horas dos cursos vinculados à 
área de estudo e aprovados pela Secretaria de Educação do Município e será considerada 
uma única vez, vedada sua acumulação e deverá ser pleiteado a cada dois anos. 

§ 2º - Para adquirir o direito da GCD, prevista no caput deste artigo, o profissional de 
educação básica deve requerer no final de cada ano, apresentando certificados emitidos a 
partir de 1º de janeiro de 2010 para, se deferido pela Secretaria de Educação do Município, 
incorporar no ano seguinte a gratificação pertinente. 
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Art. 32  – Para fins da evolução funcional por tempo de serviços, prevista nesta lei, 

deverá ser cumprido o interstício mínimo, de 5(cinco) anos de efetivo exercício do 
magistério, na referência em que estiver enquadrado para a referência imediatamente 
superior. 

 
 § Único – Constituem  indicadores para a evolução do profissional de educação, 

além do interstício mínimo de cinco anos a avaliação dos seguintes critérios: 
 I – Responsabilidade 
 II – Assiduidade 
 III – Pontualidade 
 IV – Disciplina 
 V – Produtividade 
 VI - Iniciativa 

 
Art. 33  – Interromper-se-á o interstício a que se refere o artigo anterior quando o 
profissional estiver: 
I – afastado para prestar serviços junto a órgão da administração direta ou indireta, da união, do 
Estado ou de outro município; 
II – afastado para prestar serviços junto a órgão do Poder Legislativo do Município; 
III – afastado para prestar serviços à outra Secretaria ou Órgão Público do Município; 
 
 

CAPÍTULO V 
DA CAPACITAÇÃO E DO TREINAMENTO  

 
Art. 34  – As atividades de capacitação e aperfeiçoamento do profissional de educação, 
como parte integrante do Sistema de Recursos Humanos, serão organizadas pela Secretaria 
de Educação, podendo a execução dos programas de capacitação, estágios, treinamento em 
serviço, etc., atribuídos a outros órgãos setoriais da Administração Municipal ou, ainda, 
delegados a entidades públicas ou privadas especializadas na capacitação de recursos 
humanos, mediante convênios ou contratos, observadas as normas pertinentes à matéria. 
 Parágrafo Único – Os certificados dos cursos de capacitação e treinamento de que 
trata o caput deste artigo serão utilizados para fins de evolução funcional do profissional de 
educação, quando a somatória atingir 120 horas e só pode ser usada uma única vez e deverá 
ser renovada a cada dois anos. 
 
Art. 35  – Os cursos de pós-graduação, lato senso (Especialização), em área relacionada com 
a atuação do professor, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, 
somente serão considerados se devidamente reconhecidos pelo Ministério de Educação. 
 Parágrafo Único – quando o profissional de educação básica da rede municipal tiver 
seu afastamento legal e regulamentar, terá direito a continuar percebendo sua remuneração, 
inclusive mantendo todos os direitos se houver reajuste e aumento no período que estiver 
afastado,nos seguintes termos: 
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a) 20% (vinte por cento) quando o curso de pós-graduação for diretamente 
relacionado à formação acadêmica docente; 

b) 10% (quinze por cento) quando o curso de pós-graduação for vinculado a 
qualquer área da educação e não estiver diretamente relacionado à formação 
acadêmica docente; 

 
Art. 36  – Os cursos de pós-graduação estrito senso (Mestrado ou Doutorado), somente serão 
considerados se autorizados ou chancelados pelo órgão setorial de educação e realizados em 
instituições de ensino superior, nacional ou estrangeira, reconhecidas pelo Ministério da 
Educação, mediante cumprimento de todos os critérios disciplinares, inclusive com a defesa 
da dissertação e/ou tese necessárias à outorga dos títulos de Mestre ou Doutor, 
respectivamente, relacionados à área de atuação do professor. 

Parágrafo Único – quando o profissional de educação básica da rede municipal tiver 
seu afastamento legal e regulamentar, terá direito a continuar percebendo sua remuneração, 
inclusive mantendo todos os direitos se houver reajuste e aumento no período que estiver 
afastado. 
 
Art. 37  – O Setor Pedagógico da Secretaria de Educação do Município fica responsável pelo 
programa da capacitação dos profissionais de educação básica e terá as seguintes funções: 
I – Organizar ou apoiar cursos especiais de formação continuada, sempre no período de 
recesso escolar ou em fins de semanas, nos níveis de graduação e pós-graduação em parceria 
com instituições idôneas e legalmente reconhecidas pelo Ministério de Educação; 
II – Os custos para o funcionamento dos cursos previstos no inciso anterior serão cobertos 
com recursos de dotações orçamentárias da Secretaria de Educação do Município, podendo 
receber contrapartida suplementar dos próprios participantes; 
III – Organizar ou apoiar a realização de cursos de extensão de interesse da categoria 
docente e da Secretaria Municipal de Educação. 
IV – Organizar ou apoiar a realização de cursos de graduação, pós graduação e extensão em 
parceria com órgãos ou instituições estaduais e/ou federais. 
 

 
 

CAPÍTULO VI 
DOS QUADROS DE PESSOAL 

 
Art. 38  – O grupo ocupacional organizado em categorias funcionais, carreiras, classes, 
referências e qualificação para ingresso, estão descritos no Anexo II, parte integrante desta 
lei. 
 
Art. 39  – Para efeito desta Lei, considera-se remuneração a retribuição pecuniária devida ao 
professor pelo exercício de cargo, fixada em lei, para a respectiva referência, conforme 
anexo IIIA e IIIB. 
 
Art. 40  – Remuneração compreende todas as vantagens pecuniárias comuns a todos os 
profissionais de educação básica (vencimento base e regência de classe). 
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§ 1º - A gratificação atual de regência de classe de 40% paga aos profissionais do 
magistério da educação básica de Barbalha fica incorporada à remuneração. 

§ 2º - Define-se como PISO MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO para os profissionais 
de educação básica de nível médio na modalidade normal ou equivalente, com regime de 
20(vinte) horas semanais, o valor da remuneração prevista no caput deste artigo, inclusive 
para fins de aposentadoria e estabelecida para ingresso por concurso público, reajustado 
anualmente de acordo com o reajuste do valor aluno anunciado pelo ministério de educação 
com data base sempre em 1º de janeiro de cada ano. 

 
 
 
 
 
 
§ 3º - O profissional de educação fará jus, ainda, às vantagens pecuniárias 

temporárias, conforme estabelece os Anexos VIIA, VIIB e VIIC, parte integrante desta lei. 
 
Art. 41  – São vantagens dos integrantes efetivos do quadro docente e suporte pedagógico à 
docência, quando tiver enquadrados nos requisitos exigidos nesta lei: 
 I – gratificação de difícil acesso; 
 II – gratificação de desempenho profissional; 
 III – gratificação de produtividade; 
 IV – gratificação de capacitação docente; 
 V – gratificação de atendimento educacional especializado para portadores de 
necessidades especiais, quando em turmas exclusivas, de 30% sobre o valor do piso da 
categoria.  
 
 

CAPÍTULO VII 
DO ENQUADRAMENTO 

 

Art. 42  – O enquadramento dos professores no novo quadro docente dar-se-á em 
conformidade com o anexo VI, parte integrante desta lei. 
 § 1º - A Comissão de Gestão apresentará proposta para enquadramento dos atuais 
professores efetivos, no pleno exercício do magistério, na referência compatível com o 
tempo de serviço já registrado, deduzido o período equivalente ao estágio probatório legal. 
 § 2º - A Comissão de Gestão, após avaliação de repercussão financeira, poderá 
apresentar proposta para enquadramento dos atuais professores efetivos, no pleno exercício 
do magistério, na classe em que o professor apresentar documentação comprobatória legal. 
 
Art. 43  – Os servidores atuais sem formação de ensino médio ou com formação de ensino 
médio, sem habilitação pedagógica, em exercício de magistério, serão automaticamente 
afastados e remanejados para funções administrativas sem prejuízo de sua remuneração 
atual. 
 

Categoria Remuneração 
Professor I e 
Auxiliar Pedagógico 

 
512,50 

Professor II e 
Supervisor 

 
640,62 
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Art. 44  – O enquadramento e a inclusão de vantagens pecuniárias para os profissionais de 
educação, quando concluir cursos de graduação e pós-graduação, somente será considerado 
nos meses de Fevereiro e Agosto de cada ano, verificada a repercussão financeira do 
orçamento. 
 § 1º - O Prefeito Municipal baixará ato administrativo, após trabalho conclusivo da 
Comissão de Gestão, para proceder aos enquadramentos previstos nesta lei. 

§ 2º - No enquadramento constarão obrigatoriamente o nome do professor, 
denominação do cargo e classe, categoria funcional, grupo ocupacional, situação atual e 
situação nova. 
 

 
CAPÍTULO VIII 

DOS DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES 
 

Art. 45 – Além dos previstos em outras normas, são direitos dos integrantes do Quadro dos 
Profissionais de Educação Básica: 

I. ter ao seu alcance informações educacionais e outros instrumentos didáticos, 
bem como contar com assistência técnico-pedagógica que auxilie e estimule a 
melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus 
conhecimentos; 

II.  ter assegurada, nos termos desta Lei, a oportunidade de freqüentar cursos de 
aperfeiçoamento e treinamento que visem a melhoria de seu desempenho e 
aprimoramento profissional; 

III.  participar das deliberações que afetam a vida e as funções da unidade escolar e 
o desenvolvimento eficiente do processo educacional, nas oportunidades 
previstas em lei ou regulamento e nos foros de sua competência; 

IV.  contar com um sistema permanente de orientação e assistência que estimule e 
contribua para um melhor desempenho de suas atribuições; 

V. participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades 
escolares; 

VI.  dispor de condições de trabalho que permitam dedicação às suas tarefas 
profissionais e propiciem a eficiência e eficácia do ensino; 

VII.  reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos da categoria e de educação 
em geral, sem prejuízo das atividades escolares desde que a Secretaria 
Municipal de Educação esteja informada; 

VIII.  ter a liberdade de escolha e de utilização de materiais, de procedimentos 
didáticos e de instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem, 
dentro dos princípios psico-pedagógicos, objetivando alicerçar o respeito à 
pessoa humana e a construção do bem comum, sem comprometer a linha 
pedagógica adotada; 

IX.  gozar 30 (trinta) dias de férias anuais com remuneração acrescida do Adicional 
de Férias correspondente a 1/3 (um terço); 

X. Ter assegurada sua permanência na comunidade escolar, somente podendo ser 
removido em circunstancias devidamente motivadas, fundamentadas e 
comprovadas, assegurado em qualquer caso a lotação em localidade mais 
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próxima de sua residência e o fornecimento de todas as condições para o 
exercício da função;  

XI.  Os professores lotados na educação infantil e no ensino fundamental de 1º ao 
5º ano farão jus à gratificação de 5% de incentivo financeiro por no mínimo 
quatro horas de planejamento mensal.  

 

Art. 46 – Além dos deveres comuns aos servidores municipais, cumpre aos membros do Quadro de 
Profissionais de Educação Básica, no desempenho de suas atividades: 

I. preservar os princípios, os ideais e os fins da educação através do 
desempenho profissional; 

II.  participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 

III.  elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 

IV.  estabelecer estratégias de recuperação para aluno de menor rendimento; 
V. ministrar os dias letivos e hora estabelecidas, além de participar integralmente 

dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desempenho 
profissional; 

VI.  colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; 

VII.  empenhar-se na educação integral do aluno, incutindo-lhe o espírito de 
solidariedade humana, de justiça e cooperação, o respeito às autoridades 
constituídas e o amor à pátria; 

VIII.  respeitar a integridade moral do aluno; 
IX.  desempenhar atribuições, funções e cargos  específicos do magistério com 

eficiência, zelo e presteza; 
X. manter o espírito de colaboração com a equipe da escola e da comunidade em 

geral, visando a construção de uma sociedade democrática; 
XI.  conhecer e respeitar as Leis; 
XII.  ser assíduo e pontual, comunicando com antecedência suas ausências, e na 

impossibilidade justificando no primeiro dia de retorno ao trabalho; 
XIII.  participar ativamente como integrante do Conselho Municipal de Educação e 

dos Conselhos de Escola, quando eleito para tal; 
XIV.  manter a direção da Unidade Escolar ou a Secretaria Municipal de Educação 

informada sobre o desenvolvimento do processo educacional, expondo suas 
críticas e apresentando sugestões para a sua melhoria, através de seu superior 
imediato; 

XV. buscar o seu constante aperfeiçoamento profissional através de participação 
em cursos, reuniões, seminários, sem prejuízo de suas funções;  

XVI.  cumprir as ordens superiores e comunicar à direção da Unidade Escolar ou 
Secretaria Municipal de Educação, de imediato, todas as irregularidades de 
que tiver conhecimento no local de trabalho; 
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XVII.  respeitar o aluno como sujeito do processo educacional e comprometer-se 
com a eficácia de seu aprendizado, e, não submetê-lo à situação humilhante 
ou degradante; 

XVIII.  zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação dos educadores; 
XIX.  participar do processo de planejamento, execução e avaliação e de todas as 

atividades inerentes e correlatas ao processo de ensino-aprendizagem; 
XX. tratar de maneira igual a todos os alunos, pais, funcionários e servidores; 
XXI.  abster-se do cigarro na presença do aluno e dentro da escola; 
XXII.  impedir toda e qualquer manifestação de preconceito social, racial, religioso e 

ideológico; 
XXIII.  acatar as decisões do Conselho da Escola, observando a legislação vigente; 
XXIV.  abster-se do uso de aparelho celular em sala de aula. 
 

Art. 47 – Aos integrantes do Quadro de Profissionais de Educação Básica serão aplicadas, no que 
não conflitar com esta Lei, as penalidades previstas para os demais servidores municipais. 

 
Art. 48 – O profissional de educação, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo 
administrativo, poderá ser demitido no interesse do serviço público, nos seguintes casos: 

I. incontinência de conduta ou mau procedimento;  
II. negociação habitual por conta própria ou alheia;  
III. condenação criminal, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da 

execução da pena; 
IV. desídia no desempenho das respectivas funções;  
V. embriaguez habitual ou em serviço;  
VI. ato de indisciplina ou de insubordinação; 
VII. abandono de emprego por mais de trinta dias; 
VIII. ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer 

pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima 
defesa ou morais, própria ou de outrem;  

IX. prática constante de jogos de azar; 
X. Ineficiência. 
Parágrafo Único – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos incisos deste 

artigo, o superior imediato, representará à autoridade competente, para a adoção dos procedimentos 
pertinentes. 

 
Art. 49  – Os profissionais de educação, além da remuneração e as legais vantagens 
permanentes, farão jus às gratificações transitórias, estabelecidas nos anexos VIIA e VIIB , 
partes integrantes desta lei.  

§ 1º – No caso da gratificação LDA , fica assegurada gratificação de 10% para os 
profissionais do magistério que se deslocarem para as escolas dos sítios Flores, Betânia e 
São Joaquim. 

§ 2º – Quando o professor estiver lotado em mais de uma turma, considera-se para 
fins de definir a gratificação transitória uma única turma que tiver maior vantagem 
financeira, conforme Anexo VIIA. 
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§ 3º – Quando concluída avaliação da escola, prevista no Anexo VIIB, a gratificação 
temporária será incluída no ano subsequente ao da avaliação para todos os profissionais 
docentes lotados na escola no ano letivo da avaliação, de acordo com a sua classificação; 

§ 4º - As gratificações previstas nos parágrafos primeiro e terceiro  deverão ser 
estendidas para os servidores administrativos, mas para isto não poderão ser utilizados  os 
recursos da parcela de 60% (sessenta por cento) do FUNDEB destinada exclusivamente aos 
profissionais da educação básica.  

 
Art. 50  – Feita a apreciação financeira anual sobre os 60% (sessenta por cento) do 
FUNDEB destinados à remuneração dos profissionais da educação básica, o excedente legal 
será distribuído em forma de abono entre os membros do grupo ocupacional magistério, de 
acordo com a decisão do Conselho Municipal do FUNDEB. 
 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS OU FINAIS 

 
Art. 51 – É instituída a Comissão de Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 
dos Profissionais de Educação Básica do Município de Barbalha, com a finalidade de 
orientar sua implantação e operacionalização. 
 Parágrafo Único – A Comissão de Gestão será composta de 06 (seis) membros, 
integrada pelo Secretário Municipal de Educação, pelo Secretário Municipal de 
Administração e pelo Procurador Geral do Município, sendo presidida pelo titular da 
Secretaria Municipal de Educação e, paritariamente, por representantes dos profissionais de 
educação escolhidos em Assembléia Extraordinária do Sindicato da Categoria, 
possibilitando a representatividade dos professores de nível médio, professores de nível 
superior e dos demais profissionais de educação básica do município, com mandato de 
2(dois) anos permitida a recondução por uma vez. 
 

Art. 52  – De acordo com o que estabelece o Art. 64 da LEI Nº. 9.394, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1996, fica definido como critérios prioritários para nomeação de “Diretor de 
Escolas Municipais”: 

I – Possuir Diploma de Conclusão de Curso de Nível Superior em Pedagogia ou outro Curso de Nível 
Superior de Licenciatura com Curso de Especialização em Gestão Educacional ou Escolar, devidamente 
reconhecidos e emitidos por Instituições idôneas; 
II – Ter, pelo menos, três anos de experiência no magistério, tempo mínimo exigido na legislação sobre 
estágio probatório; 
III – Ser escolhido de acordo com os incisos I e II, sempre por tempo indeterminado por se tratar de cargo 
em comissão de livre nomeação e demissão do Chefe do Poder Executivo. 
IV – No caso de não existir profissional habilitado e disponível para o exercício do cargo no âmbito do 
Município de Barbalha, exigidos nos incisos I e II, poderá ser nomeado temporariamente até 31 de 
dezembro de 2012, outro profissional docente em regime precário. 

Parágrafo Único – A nomeação de “Diretor de Escola” implica em imediato e temporário 
regime de 40 (quarenta) horas e deverá ser escolhido preferencialmente do quadro efetivo, fazendo 
jus à remuneração integral e a gratificação da função prevista pela Administração Municipal. 
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Art. 53  – Fica terminantemente proibida a substituição de professor sem a devida anuência 
e autorização da Secretaria de Educação ou da Direção Geral da Escola. 
 
Art. 54  – Para licença de tratamento de saúde será necessária a apresentação de atestado 
médico de até 15 (quinze) dias e só será aceito em papel timbrado com informação do 
código da doença e carimbo de identificação do profissional médico e, quando possível, por 
profissional credenciado pela Secretaria de Saúde do Município. 

Parágrafo Único – Atestado para licença de tratamento de saúde acima de 15 (quinze) 
dias será encaminhado diretamente ao INSS através da Secretaria de Educação para 
homologação legal. 
 
Art. 55  – Fica criado o BANCO DE RESERVA DO MAGISTÉRIO que será administrado 
pela Secretaria de Educação do Município de Barbalha, nos seguintes critérios: 
I – No início de cada ano letivo, através de edital específico, abrir-se-á inscrição para o 
Banco de Reserva do Magistério para Professor I (nível médio com habilitação pedagógica 
na modalidade normal para exercício profissional na educação infantil e no ensino 
fundamental do 1º ao 5º ano) e Professor II (nível superior com licenciatura plena para 
exercício profissional no ensino fundamental do 6º ao 9º ano); 
II – Quando ocorrer carência em sala de aula, a Secretaria de Educação do Município, 
poderá convocar profissionais, na forma de contrato temporário, do Banco de Reserva do 
Magistério, obedecendo rigorosamente à ordem de inscrição e, por esta lei, autorizada pelo 
Poder Legislativo. 
III – A remuneração estabelecida para contrato temporário de interesse público de pessoal 
docente convocado do banco de reserva do magistério não poderá ultrapassar o valor do 
PISO da categoria docente previsto no artigo 40, § 1º desta lei. 
 
Art. 56  – As despesas da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias do município e da complementação e repasse do Estado, da União e dos recursos 
estabelecidos na Lei nº. 11.494 de 20 de junho de 2007, que regulamentam o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB. 
 
Art. 57  – Fica definido como instrumento de planejamento e base de ação docente para 
todos os profissionais de educação básica do município de Barbalha,o Plano Municipal de 
Educação _ PME,  o Plano Estratégico da Secretaria de Educação – PES e o Plano de Ação 
Articulada – PAR em parcerias com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará e com o 
Ministério da Educação. 
 
Art. 58  – Quando o Professor I ou Professor II for habilitado como Secretário Escolar, em 
caráter emergencial e por força de carência da unidade de ensino, for lotado com a plena 
aceitação do servidor na Secretaria da Escola para acompanhamento de indicadores 
educacionais e controle estatístico do fluxo escolar, manterá sua remuneração original e  
terá direito a gratificação do cargo, porém o ônus passará para a parcela dos 40% do 
FUNDEB. 
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Art. 59  – Fica garantido o pagamento integral sobre o valor da remuneração para 1/3 de 
férias e 13º salário e, ainda, a distribuição em forma de bônus quando houver saldo 
remanescente previsto na Lei. 

§ 1º - O pagamento equivalente ao 1/3 de férias (integral) deverá ser efetivado na 
folha de pagamento do mês de aniversário da admissão do profissional da educaçãoão. 

§ 2º - O pagamento do 13º salário (integral) deverá ocorrer até o dia 20 de dezembro 
de cada ano, podendo ocorrer antecipação de 50% (cinqüenta por cento) no mês de julho de 
cada ano no mês de aniversário do titular se houver requerimento expresso ou, ainda, no 
mês que oficialmente transcorre a festa do Padroeiro ou da emancipação política do 
município. 
 
Art. 60  – A distribuição em forma de bônus quando houver saldo remanescente, antes de 
proceder ao rateio, o Chefe do Poder Executivo poderá autorizar o pagamento do 13º salário para os 
profissionais de educação com atividades de suporte pedagógico direto ao exercício da docência: 
direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e 
coordenação pedagógica. 

 
Art. 61  – Fica determinado o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da promulgação desta lei, 
para a elaboração do MANUAL DE GESTÃO ESCOLAR inserindo-se as disposições do 
Art. 13 da LEI Nº. 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, as obrigações dos dirigentes 
escolares, os procedimentos de controle de freqüência e demais instrumentos e orientações 
gerenciais da escola. 
 
Art. 62 – Os professores readaptados de função, por razões de saúde, definidas em laudo médico, 
não sofrerão prejuízo de remuneração e nenhum tipo de discriminação e exclusão, devendo o 
pagamento da sua remuneração ser feito à conta da verba dos 60% (sessenta por cento) dos recursos 
do FUNDEB. 

§ 1º - Os professores readaptados de função exercerão atividades de apoio pedagógico nas 
salas de multimeios, bibliotecas, salas de leitura, recreação e afins. 

§ 2º - A readaptação de que trata o caput deste artigo, deverá ser precedido de requerimento 
administrativo, devidamente instruído com a documentação pertinente, devendo ser submetido à 
apreciação de Junta Médica legalmente constituída pelo Poder Executivo, da Procuradoria Geral do 
Município e decisão da Secretaria Municipal de Educação. 

§ 3º - A readaptação de função se dará em caráter transitório, limitada sua extensão até o 
encerramento do ano letivo, devendo o professor apresentar no início de cada ano letivo novo 
requerimento devidamente acompanhado da documentação pertinente, a fim de se concluir a cerca 
da continuidade ou não da readaptação. 

§ 4º - Os professores readaptados de função gozarão de todos os direitos garantidos nesta lei. 

 
Art. 63 - Fica garantido no processo de avaliação de desempenho do estágio probatório dos 
profissionais de educação básica, a participação de 01 (um) representante do Sindicato dos 
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Servidores Públicos Municipais de Barbalha, na respectiva comissão instituída pelo poder público 
municipal, devendo a indicação de o nome ser feita pelo referido sindicato. 
 
Art. 64 – Fica o Chefe do Poder Executivo por solicitação da Secretaria de Educação autorizado a 
regulamentar por meio de Decreto a recepção por permuta ou concessão temporária de profissionais 
do magistério entre os entes federados. 

Parágrafo Único – No caso de  permuta ou concessão fica o professor obrigado a optar por 
um dos salários não podendo receber pelos dois entes federados. 

 

Art. 65 – Ao profissional de educação básica eleito para cargos de direção ou representação junto a 
Federação, Confederação ou Sindicato representativo da categoria profissional do magistério 
público municipal, será garantido licença para o exercício do mandato. 

 

Art. 66 - Ao profissional de educação básica é assegurado nos termos da Constituição Federal, o 
direito à livre associação sindical e os seguintes direitos: 

I – de ser representado pelo Sindicato, inclusive como substituto processual; 

II – de inamovibilidade do dirigente sindical durante o exercício do mandato, salvo 
quando a pedido do servidor; 

III – de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o 
valor das mensalidades e contribuições definidas em assembléia geral da categoria. 

 

Art. 67 - A licença para o exercício do mandado classista será concedida sem prejuízo da 
remuneração, pelo prazo do mandato, podendo ser prorrogada por uma única vez, no caso de 
reeleição do servidor. 

 

Art. 68 – Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a 
incompatibilidade entre o horário de trabalho e o da unidade escolar, sem prejuízo do exercício do 
cargo, devendo neste caso haver a devida compensação de horários. 

 

Art. 69 - Serão concedidas às servidoras municipais integrantes do quadro de profissionais de 
educação básica, mães de excepcionais, redução de 02 (duas) horas diárias por turno de trabalho, 
desde que requerida e devidamente comprovada por laudo médico, à condição de excepcional do 
filho. 

 

Art. 70 – Aplicam-se, subsidiariamente aos integrantes do Quadro de profissionais de educação 
básica, naquilo que não conflitar com a presente Lei, as disposições constantes da legislação 
municipal vigente. 
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Art. 71 – As disposições desta Lei não se aplicam aos profissionais que integram o quadro de apoio 
das escolas municipais. 

 

Art. 72 – Fica a Secretaria Municipal de Educação responsável de adequar a relação numérica entre 
professor-aluno nos termos da resolução do CNE/CEB. 

 

Art. 73 – O enquadramento dos profissionais de educação básica efetivo, no novo quadro desta lei, 
dar-se-á em conformidade com o cargo, classe, nível, referência e o tempo de serviço registrado 
pelos órgãos competentes mediante documentação comprobatória legal. 

 

Art. 74 – Fica o Poder Executivo autorizado a baixar os atos regulamentares necessários à execução 
da presente Lei. 

 

Art. 75 – As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação 
própria consignada em orçamento, suplementada, se necessário, na forma legal. 

 
Art. 76  – Fica fixado o prazo de no máximo, 5 (cinco) anos para revisão e atualização da 
presente lei. 
  
Art. 77  – Revogadas as disposições em contrário, esta lei terá efeitos administrativos e 
financeiros retroativos em vigor a partir de 1° de janeiro de 2010. 
 

 
Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE,05 ao de abril de 2010. 

 
 
 
 

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 
 

QUADRO DOCENTE 
 
 
 

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO 
 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 
 
 
 

TODOS OS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO COM NÍVEL MÉDIO, 

MODALIDADE NORMAL 
 

 

 
 

Professor I 
e 

Auxiliar Pedagógico 
 
 

 
 
 

TODOS OS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO COM NÍVEL SUPERIOR, 

LICENCIATURA PLENA 
 

 

 
 

Professor II 
e 

Supervisor 
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ANEXO II 

 
 

ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DO GRUPO MAGISTÉRIO  
 
 

 
GRUPO 

OCUPACIONAL 

 
CATEGORIA 
FUNCIONAL 

 
CARREIRA  

 
CARGO/ 
CLASSE 

 
REF. 

QUALIFICAÇÃO 
EXIGIDA PARA 

O INGRESSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magistério 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação 
Básica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docência 

 
 
 
 
 
 
 

Professor I 
e 

Auxiliar 
Pedagógico 

 
EP 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Médio com 
habilitação 

pedagógica na 
modalidade normal 

 
 
 
 
 
 
 

Professor II 
e 

Supervisor 

 
EP 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
 
 
 
 
 
 

Curso Superior de 
Licenciatura 

Plena 
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ANEXO III A 
 
 

TABELA DE REMUNERAÇÃO  
 
 

 
Cargo/Classe 

 
Referência 

 
20 horas 

 
40 horas 

 
 
 

Professor I 
e 

Auxiliar 
Pedagógico 

 

 

EP(*) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

512,50 

528,03 

554,43 

582,15 

611,26 

641,82 

673,91 

 

 

1.025,00 

1.056,06 

1.108,86 

1.164,30 

1.222,52 

1.283,64 

1.347,82 

 

 
 

(*) EP = Piso Municipal do Magistério – Nível Médio 
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ANEXO III B 
 

TABELA DE REMUNERAÇÃO  
 

 
Cargo/Classe 

 
Referência 

 
20 horas 

 
40 horas 

 

 

Professor 

II 

e 

Supervisor 

 

EP(*) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

640,62 

659,84 

692,83 

727,47 

763,85 

802,04 

842,14 

 

1.281,24 

1.319,68 

1.385,66 

1.454,94 

1.527,70 

1.604,08 

1.684,28 

 
(*) EP = Piso Municipal do Magistério – Nível Superior  
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ANEXO IV 

 
 
 

PROVIMENTO DOS CARGOS 
 
 
 
 

DENOMINAÇÃO 
DO CARGO 

FORMA DE  
PROVIMENTO 

QUALIFICAÇÃO PARA 
O INGRESSO 

 
Professor I 

e 
Auxiliar Pedagógico 

 
 

Concurso Público 

 
Ensino Médio com habilitação 

pedagógica na modalidade 
normal 

 
 

Professor II 
e 

Supervisor 
 

 
 

Concurso Público 

 
Ensino Superior com 

licenciatura plena 
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ANEXO V 
 
 
 
 
 

GRATIFICAÇÕES PERMANENTES  
 

 
 

CARGO GCD PG1 PG2 PG3 
Professor I e Auxiliar Pedagógico 2% - - - 

Professor II e Supervisor 2% A=20% 
B=10%  

25% 30% 

 
 
• GCD – gratificação de capacitação docente (cursos de extensão) 
• PG1 – gratificação de pós-graduação, nível 1 (especialização) 
• PG2 – gratificação de pós-graduação, nível 2 (mestrado) 
• PG3 – gratificação de pós-graduação, nível 3 (doutorado) 
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ANEXO VI – Pessoal Docente 
 
 

LINHAS DE ENQUADRAMENTO  
 
 
 

SITUAÇÃO ATUAL REFERENCIA SITUAÇÃO NOVA REFERÊNCIA 

 

 

 

TODOS OS PROFISSIONAIS DE 

MAGISTÉRIO COM NÍVEL MÉDIO, 

MODALIDADE NORMAL 
 
 

  
 
 
 

Professor I 
e 

Auxiliar Pedagógico 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 

 

 

TODOS OS PROFISSIONAIS DE 

MAGISTÉRIO COM NÍVEL 

SUPERIOR, LICENCIATURA 

PLENA 
 

  
 
 
 

Professor II 
e 

Supervisor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Estado do Ceará 

Prefeitura Municipal de Barbalha 

Secretaria de Educação do Município 

 

 

 26 

 
 

ANEXO VIIA 
 
 

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS  
(produtividade) 

 
 

CARGO 
 

CÓD 
RELAÇÀO 

ALUNO/PROFESSOR 
GPE 

  Ensino Fundamental  
Professor I GPE1 Acima de 30 alunos 1% sobre remuneração 
Professor II GPE2 Acima de 35 alunos 1% sobre remuneração 

 
• GPE - Gratificação de Produtividade Educacional 
• A GPE será de acordo com o Art.44 & 2º 
• Para efeito da inclusão da GPE será considerada a quantidade de alunos no final do ano letivo e 

implantada somente durante o ano subsequente ao da avaliação, observado o limite máximo de 9% 
de evasão escolar. 
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ANEXO VIIB 
 
 

GRATIFICAÇÔES TEMPORÁRIAS  
(desempenho) 

 
CARGO Classificação ADICIONAL – DPD 

 
Professor I 
Professor II 

D  
C 1% sobre a remuneração 
B 2% sobre a remuneração 
A 4% sobre a remuneração 

 
• DPD – Desempenho Profissional Docente 
• D – classificação da escola considerando os resultados do (IDEB E SPAECE) (até 4,0) 
• C – classificação da escola considerando os resultados do (IDEB E SPAECE) (de 4,1 a 6,0) 
• B – classificação da escola considerando os resultados do (IDEB E SPAECE) (de 6,1 a 8) 
• A – classificação da escola considerando os resultados do (IDEB E SPAECE) (acima de 8,0) 
• O percentual de DPD será temporariamente aplicado para o ano letivo subseqüente e para todos os 

profissionais de educação básica lotados na escola classificada. 
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ANEXO VIIC 
 
 

GRATIFICAÇÔES TEMPORÁRIAS  
(cargos em comissão) 

 
 

Cargo Vagas Alunos Gratificação 
Diretor Escolar  20 Acima de 300 500,00 
Coordenador Pedagógico 50 Para cada 300 

alunos da rede 
400,00 

Coordenador de Escola Rural 25 Ate 299 250,00 
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APÊNDICE I 
 

CARGOS E ATRIBUIÇÕES 
 
 
Cargo: DOCENTE 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao processo ensino-
aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. 
b) Descrição Analítica: Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; 
estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; organizar registros de observação dos alunos; participar de atividades extra-classe; realizar 
trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com as 
atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; integrar órgãos complementares da 
escola; executar tarefas afins com a educação. 
FORMA DE PROVIMENTO: 
Ingresso por concurso público de provas e títulos, inclusive prova didática. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
Instrução; formação em curso superior de graduação plena com habilitação específica; ou curso normal 
superior, admitida como formação mínima a obtida em nível médio, na modalidade normal, para o exercício 
da docência na Educação Infantil e/ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Formação de curso superior de graduação plena correspondente à área de conhecimento específico, ou 
complementação pedagógica, nos termos da lei vigente, para o exercício da docência nos anos finais do 
Ensino Fundamental. 
 
Cargo: APOIO PEDAGÓGICO 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição sintética: executar atividades específicas, supervisão escolar e orientação educacional no âmbito 
da Rede Municipal de Ensino. 
b) Descrição analítica: 
1 - “ATIVIDADES COMUNS DO APOIO PEDAGÓGICO” - assessorar no planejamento do plano 
pedagógico da educação municipal; propor medidas visando ao desenvolvimento dos aspectos qualitativos 
do ensino; participar de projetos de pesquisa de interesse do ensino; participar na elaboração, execução e 
avaliação de projetos de treinamento, visando à atualização do Magistério; integrar o colegiado escolar, atuar 
na escola, detectando aspectos a serem redimensionados, estimulando a participação do corpo docente na 
identificação de causas e na busca de alternativas e soluções; participar da elaboração do Plano Global da 
Escola, do Regimento Escolar e das Grades Curriculares; participar da distribuição das turmas e da 
organização da carga horária; acompanhar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem; participar 
das atividades de caracterização da clientela escolar; participar da preparação, execução e avaliação de 
seminários, encontros, palestras e sessões de estudo, manter-se atualizado sobre a legislação do ensino, 
prolatar pareceres; participar de reuniões técnico-administrativo-pedagógicas na escola e nos demais órgãos 
da Secretaria Municipal de Educação; integrar grupos de trabalho e comissões; coordenar reuniões 
específicas; planejar, junto com a Direção e professores, a recuperação paralela de alunos; participar no 
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processo de integração família-escola-comunidade; participar da avaliação global da escola; exercer função 
de diretor ou vice-diretor, quando nela investido. 
2 - “ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL” - elaborar o Plano de Ação do 
Serviço de Orientação Educacional, de acordo com o Projeto Pedagógico e Plano Global da Rede Escolar; 
assistir as turmas realizando entrevistas e aconselhamentos, encaminhando, quando necessário, a outros 
profissionais; orientar o professor na identificação de comportamento divergente dos alunos, levantando e 
selecionando em conjunto, alternativas de solução a serem adotadas; promover sondagem de aptidões e 
oportunizar informação profissional; participar da composição, caracterização e acompanhamento das turmas 
e grupos de alunos; integrar o processo de controle das unidades escolares, atendendo direta ou indiretamente 
às escolas; sistematizar as informações coletadas necessárias ao conhecimento global do educando; executar 
tarefas afins. 
3 - “ATIVIDADES ESPECÍFICAS NA ÁREA DE SUPERVISÃO ESCOLAR” - coordenar a elaboração do 
Projeto Pedagógico e Plano Global de Rede Escolar; coordenar a elaboração do Plano Curricular; elaborar o 
Plano de Ação do Serviço de Supervisão Escolar, a partir do Plano Global orientar e supervisionar atividades 
e diagnósticos, controle e verificação do rendimento escolar; assessorar o trabalho docente quanto a métodos 
e técnicas de ensino na avaliação dos alunos; assessorar a direção na tomada de decisões relativas ao 
desenvolvimento do Plano Curricular; acompanhar o desenvolvimento do trabalho escolar; elaborar e 
acompanhar o cronograma das atividades docentes; dinamizar o currículo da escola, colaborando com a 
direção no processo de ajustamento do trabalho escolar às exigências do meio; coordenar conselhos de 
classe; analisar o histórico escolar dos alunos com vistas a adaptações, transferências, reingressos e 
recuperações; integrar o processo de controle das unidades escolares, atendendo direta ou indiretamente as 
escolas, estimular e assessorar a efetivação de mudanças no ensino; executar tarefas afins. 
 
Cargo: DIRETOR DE ESCOLA 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Representar a escola na comunidade; responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal; coordenar, em consonância com a 
Secretaria de Educação, a elaboração, a execução e a avaliação da proposta político-pedagógica da Escola; 
coordenar a implantação da proposta político-pedagógica da escola, assegurando o cumprimento do currículo 
e do calendário escolar; organizar o quadro de recursos humanos da escola com as devidas atribuições de 
acordo com os cargos providos; administrar os recursos humanos, materiais e financeiros da escola; velar 
pelo cumprimento do trabalho de cada docente; divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da 
escola; apresentar, anualmente, à Secretaria de Educação e comunidade escolar, a avaliação interna e externa 
da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino, bem como aceitar sugestões de 
melhoria; manter o tombamento dos bens públicos da escola atualizado, zelando pela sua conservação; 
assessorar e acompanhar as atividades dos Conselhos Municipais da área da educação; oportunizar 
discussões e estudos de temas que envolvam o cumprimento das normas educacionais; articular com as 
famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; avaliar o desempenho 
dos professores sob sua direção. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

• Ser professor ou pedagogo, ocupante de cargo de provimento efetivo, contando com, pelo menos, 
dois anos de exercício na docência. 
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