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LEI COMPLEMENTAR Nº 003 – DE 05 DE MAIO DE 2.000         
Dispõe sobre a organização do Grupo de Profissionais da Educação Infantil e 

Fundamental do Sistema Municipal de Ensino de Rondonópolis-MT, e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, usando de suas 

atribuições legais... 

 

 

FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DECRETOU 

E EU PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI 

 

 

CONCEITOS 

TÍTULO I 
CAPÍTULO I 

 

 DOS FINS, DA APLICAÇÃO E DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 1º - Esta Lei organiza o Grupo dos profissionais da Educação Infantil e 

fundamental do sistema municipal de ensino de Rondonópolis, estrutura a 

respectiva carreira e estabelece o regime de trabalho de seu pessoal, nos termos 

da lei federal n.º  9394/96, e Art. 243 da Lei Orgânica Municipal. 

 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei entende-se por Grupo dos Profissionais da 

educação infantil e fundamental o conjunto de professores, que desempenham 

atividades docentes ou de administração, ou supervisão ou orientação ou 

planejamento, ou direção das unidades escolares e demais profissionais da 

educação que desempenham atividades de escrituração, ou multi-meios, ou 

nutrição, ou manutenção de infra-estrutura e transporte. 

 

Parágrafo Único – Integra a presente Lei o GLOSSÁRIO DE TERMOS,  Anexo II.  

 

CAPÍTULO II 

 DA EDUCAÇÃO COMO PROFISSÃO 

 

Art. 3º - Os órgãos do Sistema municipal de Educação devem proporcionar ao grupo 

dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental: 

 

I - Progressão na carreira, mediante ascensão e promoção por critérios 

de habilitação e avaliação respectivamente. 

II - Valorização, mediante formação continuada, piso salarial 

profissional, garantia de condições de trabalho, produção científica e pelo 

cumprimento da aplicação dos percentuais mínimos constitucionais destinados à 

educação. 
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TÍTULO II 

DA CARREIRA DO GRUPO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA 

 

Art.4º - O grupo dos Profissionais da educação Infantil e fundamental 

estruturado no quadro permanente, fica constituído em duas categorias 

funcionais: 

 

I - Categoria funcional de Docentes: integram os cargos de provimento 

efetivo nas funções que são inerentes as atividades didático pedagógicas de 

docência, de Administração, supervisão, orientação, planejamento e direção no 

ensino Infantil e Fundamental.] 

II - Categoria Funcional de Funcionários em Educação Infantil e 

Fundamental: integram cargos de provimento efetivo nas funções de Administração 

Escolar de multi-meios didáticos, de Nutrição Escolar e de manutenção de Infra-

estrutura e transporte 

 

Art.5º - A progressão dos integrantes do Grupo dos Profissionais da Educação 

Infantil e Fundamental dar-se-á verticalmente por critérios de habilitação, 

constituindo-se em níveis ascensão e, horizontalmente por avaliação processual, 

constituindo-se em padrões-promoção. 

 

 
Art.6º - A ascensão dos dirigentes do Grupo dos Profissionais da Educação 

Infantil e fundamental constitui-se em níveis, a saber: 1,2,3,4,5 e 6.  

 

Parágrafo 1º - A mudança de nível será feita após a comprovação da nova 

habilitação, observando o lapso de tempo de 03 (três) anos do estágio 

probatório. 

 

Art.7º - Os níveis constituem a linha de habilitação dos Docentes com as 

seguintes características: 

 

Nível 1- habilitação específica de nível médio - magistério, obtida em 

três séries; 

 

Nível 2- habilitação específica de grau superior no nível de 

graduação, representada por Licenciatura Plena e/ou formação nos 

esquemas I e II. 

 

Nível 3-  habilitação específica de curso superior correspondente a 

Licenciatura Plena, com Especialização ao nível de Pós-Graduação, 

atendendo às normas do Conselho nacional de Educação. 

 

Nível 4- habilitação específica de graduação superior, correspondente 

a Licenciatura Plena mais  curso de Mestrado na área de educação 

relacionada com sua habilitação. 
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Nível 5-  habilitação específica de graduação superior, correspondente 

a Licenciatura Plena mais Doutorado na área da Educação relacionada 

com sua habilitação. 

 

Art.8º - A categoria funcional de Docentes em Educação Infantil e Fundamental 

constituir-se-á em cinco níveis, de acordo com a habilitação, a saber: 

 

* Nível 1 - ensino médio profissionalizante completo, magistério.  

* Nível 2 - graduação ao nível superior - Licenciatura 

* Nível 3 - graduação mais curso de Especialização; 

* Nível 4 - graduação mais Mestrado; 

* Nível 5 - graduação mais Doutorado. 

 

Parágrafo Único - Os funcionários estáveis com escolaridade inferior ao ensino 

médio, serão classificados em tabela provisória propria, garantindo-se seu 

reconhecimento nesta lei orgânica e sua profissionalização mediante opção do 

funcionário entre o Sistema Educacional e o Serviço Público de modo geral.  

 

Art. 9º - A categoria funcional de funcionários em Educação Infantil e 

Fundamental constituir-se-á em cinco níveis, de acordo com, função e 

habilitação, conforme tabela de vencimento (anexo 1), a saber: 

 

a) Auxiliar de Serviços Diversos: 

* Nível 1 - ensino fundamental; 

* Nível 2 - ensino médio; 

* Nível 3 - graduação do nível superior; 

* Nível 4 - graduação mais curso de especialização; 

* Nível 5 - graduação mais mestrado; 

* Nível 6 - graduação mais doutorado. 

 

b) Agente de Vigilância: 

* Nível 1.1 - ensino fundamental; 

* Nível 2.1 - ensino médio; 

* Nível 3.1 - graduação do nível superior; 

* Nível 4.1 - graduação mais curso de especialização; 

* Nível 5.1 - graduação mais mestrado; 

* Nível 6.1 - graduação mais doutorado. 

 

c) Motorista: 

* Nível 1.2 - ensino fundamental; 

* Nível 2.2 - ensino médio; 

* Nível 3.2 - graduação ao nível superior; 

* Nível 4.2 - graduação mais curso de especialização; 

* Nível 5.2 - graduação mais mestrado; 

* Nível 6.2 - graduação mais doutorado. 

 

d) Auxiliar Administrativo: 

* Nível 1.3 - ensino fundamental; 

* Nível 2.3 - ensino médio; 

* Nível 3.3 - graduação ao nível superior; 

* Nível 4.3 - graduação mais curso de especialização; 

* Nível 5.3 - graduação mais mestrado; 

* Nível 6.3 - graduação mais doutorado. 
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e) Agente Administrativo: 

* Nível 2.4 - ensino médio; 

* Nível 3.4 - graduação ao nível superior; 

* Nível 4.4 - graduação mais curso de especialização; 

* Nível 5.4 - graduação mais mestrado; 

* Nível 6.4 - graduação mais doutorado. 

 

f) Técnico Cultural e Operador de Computador: 

* Nível 2.5 - ensino médio; 

* Nível 3.5 - graduação ao nível superior; 

* Nível 4.5 - graduação mais curso de especialização; 

* Nível 5.5 - graduação mais mestrado; 

* Nível 6.5 - graduação mais doutorado. 

 

g) Assistente Técnico: 

* Nível 2.6 - ensino médio; 

* Nível 3.6 - graduação ao nível superior; 

* Nível 4.6 - graduação mais curso de especialização; 

* Nível 5.6 - graduação mais mestrado; 

* Nível 6.6 - graduação mais doutorado. 

 

h) Secretário Escolar: 

* Nível 2.7 - ensino médio; 

* Nível 3.7 - graduação ao nível superior; 

* Nível 4.7 - graduação mais curso de especialização; 

* Nível 5.7 - graduação mais mestrado; 

* Nível 6.7 - graduação mais doutorado. 

 

i) Assistente: 

* Nível 3.8 - graduação ao nível superior; 

* Nível 4.8 - graduação mais curso de especialização; 

* Nível 5.8 - graduação mais mestrado; 

* Nível 6.8 - graduação mais doutorado. 

 

 

j)- Pedreiro: 

* Nível 1  - ensino fundamental; 

* Nível 2  - ensino médio; 

* Nível 3  - graduação do nível superior; 

* Nível 4  - graduação do nível superior + especialização; 

* Nível 5  - graduação mais mestrado; 

* Nível 6  - graduação mais doutorado. 

 

 

k)- Carpinteiro: 

* Nível 1  - ensino fundamental; 

* Nível 2  - ensino médio; 

* Nível 3  - graduação do nível superior; 

* Nível 4  - graduação do nível superior + especialização; 

* Nível 5  - graduação mais mestrado; 

* Nível 6  - graduação mais doutorado. 

 

l)- Pintor: 

* Nível 1  - ensino fundamental; 
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* Nível 2  - ensino médio; 

* Nível 3  - graduação do nível superior; 

* Nível 4  - graduação do nível superior + especialização; 

* Nível 5  - graduação mais mestrado; 

* Nível 6  - graduação mais doutorado. 

 

m)- Eletricista: 

* Nível 1  - ensino fundamental; 

* Nível 2  - ensino médio; 

* Nível 3  - graduação do nível superior; 

* Nível 4  - graduação do nível superior + especialização; 

* Nível 5  - graduação mais mestrado; 

* Nível 6  - graduação mais doutorado. 

 

n)- Encanador: 

* Nível 1  - ensino fundamental; 

* Nível 2  - ensino médio; 

* Nível 3  - graduação do nível superior; 

* Nível 4  - graduação do nível superior + especialização; 

* Nível 5  - graduação mais mestrado; 

* Nível 6  - graduação mais doutorado. 

 

 

o)- Telefonista: 

* Nível 1  - ensino fundamental; 

* Nível 2  - ensino médio; 

* Nível 3  - graduação do nível superior; 

* Nível 4  - graduação do nível superior + especialização; 

* Nível 5  - graduação mais mestrado; 

* Nível 6  - graduação mais doutorado. 

 

p)- Nutricionista: 

* Nível 2  - graduação do nível superior; 

* Nível 3  - graduação do nível superior + especialização; 

* Nível 4  - graduação mais mestrado; 

* Nível 5  - graduação mais doutorado. 

  

q)- Psicólogo: 

* Nível 2  - graduação do nível superior; 

* Nível 3  - graduação do nível superior + especialização; 

* Nível 4  - graduação mais mestrado; 

* Nível 5  - graduação mais doutorado. 

 

r)- Fonoaudiólogo: 

* Nível 2  - graduação do nível superior; 

* Nível 3  - graduação do nível superior + especialização; 

* Nível 4  - graduação mais mestrado; 

* Nível 5  - graduação mais doutorado. 

 

Art. 9ºA – Os profissionais de provimento efetivo da parte permanente do quadro 

de pessoal da educação infantil e ensino fundamental, bem como os profissionais 

providos pelo regime da CLT da Secretaria Municipal de Educação, farão jus a 

elevação de nível, conforme estabelece o art. 1o desta Lei.  
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Art. 9ºB – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus 

efeitos ao período em que o profissional da educação infantil e do ensino 

fundamental tenha requerido  elevação de nível junto ao CONSED (Conselho de 

Administração e Desenvolvimento Funcional dos Profissionais da Educação Infantil 

e Ensino Fundamental).  

 

 

Art. 10 - Ascensão é a passagem do professor, ou funcionário em Educação 

Infantil e Fundamental para o nível imediatamente superior, correspondente à 

habilitação específica alcançada. 

 

Parágrafo Único - Fica estabelecido o percentual de ascensão de: 30% do 1.º 

grau para o 2.º grau; 33% de 2.º grau para superior; 15% de superior para 

especialização; 23% de especialização para mestrado e 25% de mestrado para 

doutorado. 

 

Art. 11 - O acesso de nível será feito em grau inicial ou em grau que assegure 

vencimento superior ao da situação antecedente, em qualquer hipótese. 

 

Parágrafo Único - O acesso depende do requerimento do interessado 

devidamente instruído com o comprovante de conclusão da nova habilitação. 

 

Art. 12 - É vedado o acesso de nível durante o período probatório fixado em Lei. 

 

Art. 13 - A promoção dos integrantes do grupo dos Profissionais da Educação 

Infantil e Fundamental constitui-se em padrões, designados pelas letras A, B, C, 

D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, mediante avaliação processual. 

 

Parágrafo 1.º - Fica estabelecida a obrigatoriedade do oferecimento da 

avaliação processual, a cada ano, pelo sistema educacional. 

 

Parágrafo 2.º - Para os integrantes da carreira dos Profissionais da 

Educação Infantil e Fundamental, a periodicidade da avaliação corresponde a (02) 

dois anos de efetivo exercício no sistema educacional. 

 

Parágrafo 3.º - A mudança das atuais classes para os novos padrões será 

feita respeitando-se os percentuais já adquiridos. 

 

Parágrafo  4º - A cada 2 anos o servidor terá uma promoção em seu salário 

cumulativamente. 

 

Parágrafo 5.º - As demais normas do processo de avaliação referida no caput 

deste artigo, incluindo instrumentos e critérios, serão definidas em regulamento 

próprio, elaborado por Comissão Paritária, SEMEC e SINDICATO e 01 (um) 

representante de cada categoria. 

 

CAPÍTULO II 

* DA NATUREZA DA ATIVIDADE 

 

Art. 14 - No desempenho de suas funções, o professor deverá integrar-se no 

processo ensino aprendizagem, desenvolvendo aulas e atividades técnico-

pedagógicas. 
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Parágrafo 1.º - O professor poderá exercer funções relacionadas com a 

administração ou planejamento ou orientação ou supervisão do processo didático. 

 

Parágrafo 2.º - O exercício das funções descritas no parágrafo anterior 

estará condicionado ao Projeto Político Pedagógico da escola e exigirá 

prioritariamente a habilitação e a experiência do profissional que passará por 

uma seleção interna definida em regulamento próprio. 

 

Parágrafo 3.º - O professor designado para atender as necessidades 

previstas no parágrafo 1.º e os da educação de adultos, da educação infantil nas 

modalidades: creche e Pré escola, da educação especial, da educação indígena, 

deve Ter preferencialmente curso na área específica ou, na ausência de oferta 

deste, ser capacitado e assistido sistematicamente por pessoa devidamente 

qualificada através dos órgãos de coordenação central da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura e/ou entidades conveniadas para tal fim. 

 

Art. 15 - No desempenho de suas funções, o funcionário deverá integrar-se nas 

atividades relativas ao projeto político pedagógico da escola. 

 

 

TÍTULO III 

DO REGIME FUNCIONAL DA CATEGORIA 
CAPÍTULO I 

 

* DO INGRESSO 

 

Art. 16 - O ingresso no grupo dos profissionais da Educação infantil e 

fundamental, far-se-á em regime de 40horas semanais no padrão inicial e nível 

correspondente à habilitação, mediante concurso público de provas e títulos. 

 

Art. 17 - Para ingresso no Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e 

Fundamental, será obedecidos os seguintes critérios: 

 

I - Ter a habilitação específica exigida em Lei. 

II - Ter registro profissional  expedido pelo órgão competente, no 

caso de nível médio. 

 

III - Ter registro profissional pelo Ministério da Educação - MEC, no 

caso de habilitação de Curso Superior. 

 

 

SEÇÃO I 
* DO CONCURSO PÚBLICO 

 

Art. 18 - Para o ingresso na carreira do Grupo dos Profissionais da Educação 

infantil e fundamental, exigir-se-á concurso público de provas e títulos. 

Parágrafo Único - o julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo Edital de abertura do concurso. 

 

Art. 19 - O concurso público para provimento dos cargos do Grupo dos 

Profissionais da Educação Infantil e Fundamental reger-se-á em todas as suas 

fases pelas normas estabelecidas na legislação que orienta os concursos públicos 
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em edital a ser baixado pela Secretaria Municipal de administração, ouvida a 

Secretaria Municipal de Educação e cultura. 

 

Parágrafo 1.º -  A periodicidade obrigatória da realização do Concurso 

Público do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental estende-se 

ao período de dois anos. 

 

Parágrafo 2.º - Será assegurada para fins de acompanhamento, a participação 

do sindicato, representante do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e 

Fundamental na organização dos concursos, desde a publicação do edital de 

abertura até a seleção e consequentemente nomeação dos aprovados. 

 

Art. 20 - Além de outras informações julgadas necessárias, no Edital constará 

obrigatoriamente: 

 

I - Categoria, número e lotação dos cargos a serem preenchidos por 

estabelecimento de ensino; 

II - Vencimento e jornada de trabalho; 

III - Documentos exigidos para inscrição do concurso; 

IV - Programas de provas; 

V - Data, local e horário da realização das provas; 

VI - Prazo de validade do concurso; 

VII - Peso de cada prova/título. 

 

Art. 21 - O resultado do concurso será homologado no máximo em 90 (noventa) 

dias, a contar da data da realização das provas, e será publicados em órgãos de 

imprensa local de circulação regular. 

 

Art. 22 - As provas do concurso público para o Grupo dos Profissionais da 

Educação Infantil e Fundamental deverão abranger os aspectos de formação geral e 

formação específica de acordo com a habilitação do candidato. 

 

Parágrafo 1.º - Na prova de formação geral serão verificados os 

conhecimentos a nível de 2.º grau.  

 

Parágrafo 2.º - A prova de formação específica terá por objetivo questões 

baseadas no conteúdo do curso de graduação do candidato.  

 

Art. 23 - O prazo de validade do concurso para ingresso na Carreira da Educação 

será de 02 (dois) anos para os candidatos aprovados e que, por sua 

classificação, não lograram vaga no sistema Municipal de Educação. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS FORMAS DE PROVIMENTO 

SEÇÃO I 
* DA NOMEAÇÃO 

 

Art. 24 - A nomeação para cargos de classe inicial dos profissionais da Educação 

infantil e Fundamental depende da habilitação legal e de aprovação e 

classificação em concurso público de provas e títulos. 

 

Art. 25 - A nomeação obedecerá à ordem de classificação em concurso. 
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Parágrafo Único - Não ocorrendo a posse do titular de direito, a nomeação 

será automaticamente deferida aos demais candidatos, obedecendo a ordem de 

classificação. 

 

Art. 26 - O ato de nomeação será expedido no prazo de trinta dias a contar da 

data da homologação do concurso. 

 

Art. 27 - a nomeação será feita em caráter efetivo sujeitando-se o professor e 

funcionários ao estágio probatório, por um período de 03(três) anos, mediante 

avaliação processual de uma comissão específica. 

 

Art. 28 - Se o interessado não tomar posse dentro do prazo estipulado no 

artigo 27, perde a sua nomeação. 

  

Art. 29 - Os contratos de professor e funcionários temporário deverão assegurar 

todas as garantias trabalhistas previstas na Constituição Federal e nesta Lei 

Orgânica. 

 

SEÇÃO II 

* DA POSSE 

 

Art. 30 - Posse é investidura em cargo ou função do Grupo dos Profissionais da 

Educação Infantil e Fundamental. 

 

Art. 31 - É competente para dar posse a autoridade educacional hierarquicamente 

superior ao empossado. 

 

Parágrafo 1.º - Observada a ordem de classificação no concurso é assegurado 

ao professor e ao funcionário em educação Infantil e Fundamental o direito de 

tomar posse na rede municipal de Ensino. 

 

Art. 32 - No ato da posse, o nomeado prestará compromisso formal de bem 

desempenhar os seus deveres funcionais, assinado, com a autoridade que lhe der 

posse, pessoalmente, ou através de procurador, o respectivo termo. 

 

Parágrafo Único -  Só poderá haver posse por procuração quando ficar 

comprovada a impossibilidade de comparecimento do nomeado. 

 

Art. 33 - A posse deverá efetuar no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação do Ato de Provimento através de jornais locais diários. 

 

Parágrafo 1.º - A requerimento do interessado, o prazo da posse poderá ser 

prorrogado por até 30 (trinta) dias, a critério do titular da pasta da Educação 

e Cultura. 

 

Parágrafo 2.º - Se o interessado não tomar posse dentro do prazo estipulado 

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

previsto no parágrafo 1.º. 

 

SEÇÃO III 

* DO EXERCÍCIO 
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Art. 34 - O exercício  de cargo no Grupo dos Profissionais da Educação Infantil 

e Fundamental tem início na data da posse. 

 

Parágrafo Único - Se o professor ou funcionário em educação infantil e 

fundamental não entrar em exercício, tornar-se-á sem efeito a sua nomeação. 

 

Art. 35 - Os membros do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e 

Fundamental somente poderá exercer outras funções em órgãos públicos ou 

entidades de classe que não sejam aquelas inerentes ao respectivo cargo, 

previsto na Lei, com autorização do Prefeito/SEMEC. 

 

Parágrafo Único - A remuneração do servidor de que trata este artigo, será 

paga pela secretaria em que o mesmo irá desempenhar suas funções. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA LOTAÇÃO 
SEÇÃO I 

* DA DESIGNAÇÃO 

 

Art.36 - Designação é o ato mediante o qual o Secretário Municipal de Educação e 

Cultura confirma a escolha feita pelo professor ou funcionário em educação 

Infantil e fundamental na Unidade escolar por ele escolhido, entre vagas pré-

fixadas no Edital de concurso, obedecida rigorosamente a ordem de classificação 

e sua habilitação. 

 

Parágrafo Único - A designação poderá ser alterada a pedido, mediante 

requerimento. 

 

Art. 37 - Para os efeitos do artigo anterior, os órgãos do sistema disporão de 

número limitado de vagas fixadas conforme a necessidade que constituirá o quadro 

do grupo dos Profissionais da Educação Infantil e fundamental. 

 

SEÇÃO II 

* DA SUBSTITUIÇÃO 

 

Art. 38- Substituição é o ato mediante o qual a autoridade competente designa o 

professor ou funcionário em educação escolar infantil e fundamental, para 

exercer, eventual ou temporariamente, as funções do titular ao cargo em suas 

faltas ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos para todo e 

qualquer fim, sob o mesmo regime de trabalho do substituído. 

  

Parágrafo Único - A Administração/SEMEC somente efetuará pagamento ao 

substituto que estiver cobrindo licença médica acima de 05 dias. 

 

Art. 39 - O professor ou funcionário em educação escolar infantil e fundamental 

substituto receberá remuneração compatível com o seu nível de habilitação e área 

de atuação. 

 

Art. 40 - Os órgãos competentes nos municípios deverão promover, anualmente, o 

cadastramento de candidatos interessados nas eventuais substituições previstas 

no artigo 38 e divulgar a lista nominal, com endereço e área de habilitação, dos 

candidatos, nas escolas sob sua jurisdição. 
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SEÇÃO III 

* DA REMOÇÃO 

 

Art. 41 - Remoção é o deslocamento, exclusivamente a pedido, do professor ou 

funcionário em educação infantil e fundamental de uma para outra unidade e/ou 

órgão do sistema de ensino, observada a necessidade do órgão de origem. 

 

Parágrafo 1.º - A remoção processar-se-á a pedido, por interesse do 

requerente, por permuta, motivo de saúde, quando este for funcionário do órgão 

de origem. 

 

Parágrafo 2.º - A remoção dar-se-á em época de férias escolares, salvo o 

interesse do ensino ou por motivo de saúde, uma vez que fiquem comprovadas, por 

junta médica, as razões apresentadas pelo requerente. 

 

Parágrafo 3.º - A remoção por permuta poderá ser concedida quando os 

requerentes exercerem a atividade da mesma natureza, do mesmo nível e 

grau de habilitação. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
* DO REGIME DE TRABALHO 

 

 

Art. 42 – O regime de trabalho no grupo dos profissionais da Educação Infantil e 

Fundamental será de: 

 

 

I - 20 (vinte) horas de trabalho semanal, em regime reduzido; 

 

II - 40 (quarenta) horas de trabalho semanal, em regime integral; 

 

III - 30 (trinta) horas de trabalho semanal, para os profissionais de  

Educação Infantil, na modalidade Creche, em regime integral. 

 

IV - 36 (trinta) horas de trabalho semanal p/ os demais servidores. 

 

Parágrafo Único – Será considerado regime integral com a diferença das 40hs 

em regime de hora atividade. 

 

Art. 43 - O professor em atividade docente, em regime de 40 horas, desenvolverá 

um mínimo de 20 e um máximo de 32 horas-aula em ações diretas com os alunos, 

sendo o restante da jornada semanal destinado a HTP (hora de trabalho 

pedagógico), e o professor em regime de 20 horas, desenvolverá um mínimo de 10 

horas e o máximo de 16 horas aulas em ações diretas com aluno, ficando o 

restante da jornada semanal destinada a HTP (Hora de Trabalho Pedagógico). 

 

Parágrafo 1.º - Inicialmente será implantado o mínimo de HTP (Hora de 

Trabalho Pedagógico) previsto no caput deste artigo, sendo ampliado 

gradativamente conforme a disponibilidade dos recursos financeiros da Educação. 
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Parágrafo 2.º - A distribuição da jornada de trabalho do professor é de 

responsabilidade da unidade escolar e deve estar articulada ao Projeto Político 

Pedagógico. 

 

Parágrafo 3.º - São considerados requisitos básicos para a distribuição 

referida no parágrafo anterior. 

 

I- número de alunos por professor; 

II- número de turmas sob sua responsabilidade. 

III- Complexidade das disciplinas. 

IV- Indivisibilidade das disciplinas. 

V- Exigência das disciplinas. 

VI- Exigência de disponibilidade para execução/formação continuada, 

conforme PPP e/ou realização de pesquisa e participação em grupos de estudo ou 

de trabalho; 

VII- Ações junto à família e a comunidade, e atendimento as demandas 

das especificidades regionais. 

 

Parágrafo 4.º - Os professores no desempenho das funções elencadas no 

parágrafo 1.º  do artigo 14 desta Lei, tem 100 (cem por cento) de 

disponibilidade de tempo para o desenvolvimento das atividades previstas. 

 

Parágrafo 5.º - As demais condições e normas de implantação e avaliação das 

horas de trabalho pedagógico (HTP) serão definidas em tempo hábil, por Comissão 

Paritária, SEMEC e Sindicato da Categoria. 

 

TÍTULO IV 

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES E DOS DIREITOS E VANTAGENS 
 

Art. 44 - Aos integrantes do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e 

Fundamental no desempenho de suas atividades, além dos deveres comuns aos 

funcionários públicos civis do município, cumpre: 

 

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES 

 

I- Preservar as finalidades da educação nacional inspiradas nos 

princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana. 

II- Promover e/ou participar das atividades educacionais, sociais e 

culturais, escolares e extra escolares em benefício dos alunos e da coletividade 

a que serve a escola. 

III- Esforçar-se em prol da educação integral do aluno, utilizando 

processo que acompanhe o avanço científico e tecnológico e sugerindo também 

medidas tendentes ao aperfeiçoamento dos serviços educacionais. 

IV- Comparecer ao local de trabalho com assiduidade, pontualidade e 

executando as tarefas com eficiência, zelo e presteza. 

V- Fornecer elementos para permanente atualização de seus 

assentamentos junto aos órgãos da administração. 

VI- Assegurar o desenvolvimento do censo crítico e da consciência 

política do educando. 

VII- Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e 

comprometer-se com a eficácia do seu aprendizado. 

VIII- Comprometer-se com o aprimoramento pessoal e profissional 

através da atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos, assim como da 

observância aos princípios morais e éticos. 
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IX- Manter em dia registros, escriturações e documentação inerentes a 

função desenvolvida e à vida profissional. 

 

DOS DIREITOS E VANTAGENS 

 

X- O professor e o funcionário em efetivo exercício do cargo, gozarão 

de férias anuais: 

- de 45 (quarenta e cinco) dias para os professores de acordo com o 

calendário escolar; 

- de 30 (trinta) dias para os funcionários, de acordo com a escala. 

 

Parágrafo 1.º - O professor e o funcionário em educação infantil e 

fundamental em exercício fora da unidade escolar, gozarão de 30 (trinta) dias de 

férias anuais, de acordo com a escala de férias do órgão onde estiver em 

exercício. 

 

Parágrafo 2.º - É vedado levar à conta das férias as faltas justificadas. 

 

Parágrafo 3.º - É proibida a acumulação de férias, salvo em absoluta 

necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 

 

SEÇÃO II 

* DAS LICENÇAS 

 

Art. 45 - Ao membro do Grupo dos profissionais da Educação infantil e 

fundamental será concedida licença: 

 

I- Especial; 

II- Para qualificação profissional; 

III- À gestante, à adotante e a paternidade; 

IV- Por motivo de doença em pessoa da família; 

V- Para tratamento de saúde; 

VI- Por acidente em serviço; 

VII- Para o serviço militar; 

VIII- Política, na forma da Lei; 

IX- Particulares; 

X- Para desempenho de mandato classista. 

 

SEÇÃO III 

* DA LICENÇA ESPECIAL 

 

Art. 46 - Após cada quinquênio de efetivo exercício no serviço municipal o 

membro do grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental fará jus a 

03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a 

remuneração do cargo efetivo. 

  

Parágrafo 1.º - para fins de licença-prêmio de que trata este artigo, será 

considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público municipal 

pelo Concurso e também e os casos garantidos pela Constituição Federal de 1.988.  

 

Parágrafo 2.º - É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata 

este artigo, em até 03 (três) parcelas, desde que definida previamente os meses 

par ao gozo da licença. 
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Parágrafo 3.º - Não gozará licença especial o membro da educação que contar 

durante o quinquênio, mais de 60 (sessenta) dias de licença por motivo de doença 

em pessoa da família, ou mais de 45 (quarenta e cinco) faltas, ou mais de 180 

dias de faltas justificadas, considerando, porém, como efetivo exercício os 

demais casos de afastamento previsto no artigo 58. 

 

Art. 47 - O número de professor ou funcionário em educação infantil e 

fundamental em gozo simultâneo de licença especial não poderá ser superior a 10% 

(dez por cento) da lotação da respectiva unidade administrativa. 

 

Parágrafo único - Ressalvando o disposto no caput deste artigo, desde que 

publicada no Diário Oficial do Município, fica garantido ao interessado o 

direito do gozo de licença no momento em que lhe aprouver. 

 

Art.48 - Para possibilitar o controle das concessões da licença, o órgão de 

lotação deverá proceder anualmente a escala dos membros do Grupo dos 

Profissionais da Educação, a fim de atender o disposto no artigo 46, parágrafo 

4° desta Lei e garantir os recursos orçamentários e financeiros necessários ao 

pagamento, no caso de opção em espécie.  

 

Parágrafo único - Os critérios para liberação das licenças serão definidas 

por normativas internas, com participação do sindicato e SMEC paritariamente.   

 

SEÇÃO IV 

* DA LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Art. 49 - A licença para aperfeiçoamento profissional se dará com prévia 

autorização da Secretária municipal de Educação e Cultura e consiste no 

afastamento do professor ou funcionário em Educação, de suas funções, sem 

prejuízo dos seus vencimentos e vantagens asseguradas a sua efetividade para 

todos os efeitos de carreira, e será concedida: 

 

I- Para freqüência a cursos de formação e atualização, aperfeiçoamento 

e especialização  profissional ou a nível de pós-graduação, e estágio, no País 

ou no Exterior, voltada para a área da Educação, de acordo com o projeto 

educacional da unidade escolar ou da SMEC. 

II- Participar de congressos e outras reuniões de natureza científica, 

cultural, técnica ou sindical. 

 

Art. 50 - São requisitos para a concessão de licença para  aperfeiçoamento  

profissional: 

 

I- Exercício de 03 anos ininterruptos na função; 

II- Curso correlacionado com a área de atuação, em sintonia com o 

projeto político pedagógico da escola. 

 

Art. 51 - O professor ou funcionário em educação licenciado para fins de que 

trata o artigo 50 desta Lei, obriga-se a prestar serviços no órgão de lotação, 

quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento. 

 

Art. 52 - Os licenciados para aperfeiçoamento profissional que necessitam de 

licença superior a 1 (um) ano não poderão exceder em 10% (dez) do quadro de 

lotação da unidade escolar ou setor administrativo da educação.  
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 § 1º- A licença de que trata o caput do artigo será concedida mediante 

requerimento fundamentado e projeto de estudo apresentado para apreciação do 

Conselho Escolar com, no mínimo 03 (três) meses de antecedência para mestrado e 

doutorado. 

 

§ 2º - O profissional da Educação Infantil e Ensino Fundamental que estiver 

dentro da cota dos 10% da escola, terá direito a 30 dias para elaboração da sua 

monografia final do curso de especialização. 

 

SEÇÃO V 

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 

Art. 53 - Será concedida ao Funcionário e ao Professor licença para tratamento 

de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da 

remuneração a que fizer jus. 

 

Art. 54 - Para licença de até 30 (trinta) dias, a inspeção será feita por médico 

indicado pelo órgão de pessoal e, se por prazo superior, por junta médica 

oficial, constituída semestralmente pelo poder executivo. 

  

Parágrafo Único - Sempre que necessária, a inspeção médica será realizada 

na residência do funcionário e do professor ou estabelecimento hospitalar onde 

se encontrar internado, desde que o médico responsável pelo paciente, ateste que 

o mesmo não possa se locomover. 

 

Art. 55 - Findo o prazo da licença, o Funcionário ou Professor será submetido a 

nova inspeção médica, que  concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da 

licença ou pela aposentadoria. 

 

Art. 56 - O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou 

natureza da doença, salvo quando se trata de lesões produzidas por acidentes em 

serviço, doença profissional. 

 

Art. 57 - O funcionário ou professor que apresente indícios de lesões orgânicas 

ou funcionais será submetido à inspeção médica. 

 

SEÇÃO VI 

DA LICENÇA À GESTANTE, À ADOTANTE 

E DA LICENÇA-PATERNIDADE 

 

Art. 58 - Será concedida licença à Funcionária ou à professora gestante, por 120 

(cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. 

 

Parágrafo 1º - A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º (nono) mês 

de gestação, salvo a antecipação por prescrição médica. 

 

Parágrafo 2º - No caso de nascimento prematuro, a licença terá inicio na 

data do parto. 

 

Parágrafo 3º - No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, 

a Funcionária será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o 

exercício. 
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Parágrafo 4º - No caso de aborto legalmente permitido e atestado por médico 

oficial, a Funcionária terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado. 

 

Art. 59 - Pelo nascimento de filho, o Funcionário terá direito à licença-

paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos, ou por prazo diferente, se assim 

dispuser a legislação federal. 

 

Art. 60 - Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 (seis) meses, a 

Funcionária ou professora terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 (uma) 

hora, que poderá ser parcelada em 2 (dois) períodos de meia hora cada. 

 

Art. 61 - A Funcionária ou professora que adotar ou obtiver guarda Judicial de 

criança de até 1 (um) ano de idade serão concedidos 60 (sessenta) dias de 

licença remunerada para ajustamento do adotado ao novo lar. 

 

Parágrafo Único - No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais 

de 1 (um) ano de idade e menos de 2 (dois) anos, o prazo de que trata este 

Artigo será de 30 (trinta) dias, reduzido para 15 (quinze) dias quando o infante 

tiver idade entre 2 (dois) e 4 (quatro) anos. 

 

SEÇÃO VII 

DA LICENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO 

 

Art. 62 - Será licenciado, com remuneração integral, o Funcionário ou professor 

acidentado em serviço. 

 

Art. 63 - Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo 

Funcionário ou professor e que se relacione mediata ou imediatamente com as 

atribuições do cargo exercido. 

 

Parágrafo Único - Equipara-se ao acidente em serviço o dano: 

 

I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo Funcionário ou 

professor no exercício do cargo; 

II - sofrido no percurso de residência para o trabalho e vice-versa. 

 

Art. 64 - O Funcionário ou professor acidentado em serviço que necessite de 

tratamento especializado, indicado na forma do Parágrafo Único, poderá ser 

tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos, quando inexistirem 

condições de adequado atendimento por instituições públicas. 

 

Parágrafo Único - O tratamento recomendado por junta médica oficial 

constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e 

recursos adequados em instituição pública. 

 

Art. 65 - A prova de acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável 

por igual período quando as circunstâncias o exigirem. 

 

 

 

SEÇÃO VIII 

DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOAS DA FAMILIA 
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Art. 66 - Poderá ser concedida à licença ao Funcionário ou professor, por motivo 

de doença do cônjuge ou companheiro (a), padrasto ou madrasta, ascendente e/ou 

descendente mediante comprovação médica.  

 

§ 1º - A licença somente será deferida se a assistência direta do Funcionário ou 

professor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o 

exercício do cargo, o que deverá ser apurado, através de acompanhamento social. 

 

§ 2º - A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, 

até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada por igual período, mediante parecer 

de junta médica oficial e excedendo estes prazos, sem remuneração. 

 

 

§ 3º - A licença prevista neste Artigo só será concedida mediante avaliação da 

Secretaria de Educação e Sindicato da categoria ou representativo da Classe, e 

senão houver prejuízo para o serviço público. 

 

 

 

 

SEÇÃO IX 

DA LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR 

 

 

Art. 67 - Ao Funcionário ou professor convocado para o serviço militar será 

concedida licença à vista de documento oficial. 

 

Parágrafo 1º - Do vencimento do funcionário será descontada importância 

percebida na qualidade de incorporado, salvo se tiver havido opção pelas 

vantagens do serviço militar. 

 

Parágrafo 2º - Ao Funcionário desincorporado será concedido prazo não 

excedente a 10 (dez) dias para reassumir o exercício sem perda de vencimento. 

 

SEÇÃO X 

DA LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA 

 

Art. 68 - O Funcionário ou professor terá direito a licença, sem remuneração, 

durante o período que mediar entre sua escolha, em convenção partidária, como 

candidato a cargo eletivo e a data do registro de sua candidatura pela  Justiça 

Eleitoral. 

 

Parágrafo 1º - A partir do registro da candidatura e até o 10º (décimo) dia 

seguinte ao da eleição, o Funcionário ou professor fará jus a licença como se em 

efetivo exercício estivesse, sem prejuízo de sua remuneração, mediante 

comunicação, por escrito, do afastamento e comprovação do registro de 

candidatura. 

 

Parágrafo 2º - Disposto no Parágrafo anterior não se aplica aos ocupantes 

de cargo em comissão. 

 

 

 

SEÇÃO XI 
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DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 

 

 

Art. 69 - A critério da Administração, poderá ser concedida ao Funcionário ou 

professor estável licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração. 

  

Parágrafo 1º - A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo,  a 

pedido do Funcionário ou professor ou do interesse do serviço, se nesta última 

hipótese consentir o licenciado. 

 

Parágrafo 2º - Não  se concederá nova licença antes de decorridos 2 (dois) 

anos do término da anterior. 

 

Parágrafo 3º - O prazo em que o Funcionário ou professor estiver de licença 

tido será contado para efeito de aposentadoria. 

 

 

Art. 70 - Ao Funcionário e professor ocupante de cargo em comissão não se 

concederá a licença de que trata o Artigo anterior. 

 

 

SEÇÃO XII 

DA LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA 

 

Art. 71 - É assegurado ao Funcionário e ao professor o direito à licença para 

desempenho de mandato em confederação, federação, associação de categoria 

profissional de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou 

ainda, entidade fiscalizadora da profissão, com remuneração, quando se tratar de 

mandato exercido perante a entidade local e sem remuneração nos demais casos. 

 

Parágrafo 1º - Somente poderão ser licenciados os Funcionários eleitos para 

cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 3 

(três) por entidade. 

 

Parágrafo 2º - A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser 

prorrogado no caso de reeleição. 

 

SEÇÃO XIII 

* DOS AFASTAMENTOS 

 

Art. 72 - O afastamento do professor ou funcionário da educação infantil e 

fundamental será permitido: 

 

I- Para exercer atribuições próprias do cargo de que é ocupante em 

órgão da administração direta ou indireta do Poder Executivo sem ônus para o 

órgão de origem. 

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

conveniado com o município de Rondonópolis, com a união ou o Estado, sem ônus 

para o órgão de origem. 

III- Para exercer atividade em entidade de classe com ônus para o 

órgão de origem. 

IV- Para exercício de cargo em comissão de confiança sem ônus para o 

órgão de origem. 
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V- Para exercício de mandato eletivo, com direito a opção de 

remuneração. 

VI- Para estudo ou missão no exterior. 

 

Art. 73 - Na hipótese do inciso VI do artigo anterior, o membro do Grupo dos 

Profissionais da Educação Infantil e Fundamental não poderá ausentar-se do 

município do Estado para estudo ou missão oficial, sem autorização da Secretaria 

municipal de Educação e Cultura. 

 

Parágrafo 1.º - A ausência não excederá de 04 (quatro) anos e, finda a 

missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. 

 

Parágrafo 2.º - Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será 

concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de 

decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese do 

ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. 

 

Art. 74 - O afastamento do membro do Grupo dos profissionais da Educação 

Infantil e fundamental para servir em organismo nacional do Município ou do 

Estado participe ou com o qual coopere dar-se-á com direito a opção pela 

remuneração.  

 

SEÇÃO XIV 

* DAS CONCESSÕES 

 

Art. 75 - Sem qualquer prejuízo, poderá o professor ou funcionário ausentar-se 

do serviço: 

 

I - por 01 (um) dia, para doação de sangue; 

II - por 02 (dois) dias, para se alistar; 

III - por 08 (oito) dias consecutivos em decorrência de: 

a) casamento; 

b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 

filhos, enteados, menor sob a guarda ou tutela, irmão e avós. 

 

Art. 76 - Será concedido horário especial ao professor ou funcionário estudante, 

quando comprovada a incompatibilidade, entre o horário escolar e o da 

universidade ou órgão afim, sem prejuízo do exercício do cargo. 

 

SEÇÃO XV 

* DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS 

 

Art. 77 - Fica instituído, por esta Lei, o piso salarial profissional do grupo 

dos profissionais da educação Infantil e fundamental, com 40 (quarenta) horas 

semanais, abaixo do qual não deverá haver qualquer vencimento, ressalvada a 

diferenciação do regime de trabalho reduzido. 

 

Parágrafo Único - O valor do piso salarial profissional do grupo dos 

profissionais da Educação Infantil e fundamental será de R$ 279,30 (Duzentos e 

Setenta e Nove Reais e Trinta Centavos) para o grupo dos professores e de R$ 

214,05 (Duzentos e Quatorze Reais e Cinco Centavos) para o grupo dos 

funcionários administrativos reajustado por índice periódico  que mantenha o seu 

poder aquisitivo original. 
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Art. 78 - O cálculo dos vencimentos correspondentes aos padrões e níveis do 

quadro permanente da carreira do grupo dos profissionais da Educação Infantil e 

Fundamental será feito multiplicando - se o valor do vencimento básico do quadro 

que é o nível 01 pelo respectivo coeficiente, conforme tabelas anexas. 

 
Parágrafo Único - O vencimento básico para o Grupo dos profissionais da 

Educação Infantil e fundamental terá por referência a jornada de 40 (quarenta) 

horas de trabalho semanal. 

 

SEÇÃO XVI 

* DAS OUTRAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS 

 

Art. 79 - Além do vencimento do cargo e das vantagens decorrentes dos acréscimos 

verticais e horizontais e demais previstas no Estatuto dos Servidores civis do 

município, os membros do grupo dos profissionais da Educação Infantil e 

Fundamental terão: 

 

Parágrafo 1º - Adicional de 10% (dez por cento) pelo exercício na área de 

educação especial, com formação específica e experiência comprovada na área. 

 

Parágrafo 2º - Subsidio mensal aos diretores das unidades escolares, 

estipulado em lei específica. 

 

Art. 80 - O membro do grupo dos Profissionais da Educação Infantil e fundamental 

não perderá o direito aos adicionais previstos no artigo 62 de que trata esta 

Lei quando se afastar em virtude de férias, licença prêmio, gala, nojo, júri, 

licença para tratamento de saúde, faltas abonadas, serviços obrigatórios por lei 

e de outro afastamento que a legislação considere como efetivo exercício para 

todos os efeitos legais. 

 

Art. 81 - É assegurado ao membro do grupo dos Profissionais da Educação Infantil 

e Fundamental ativo ou inativo, o recebimento do 13º (décimo terceiro) salário 

até o dia 20 de dezembro do ano trabalhado, garantida sua proporcionalidade aos 

contratados temporários, bem como o adicional de 1/3 das férias, pago juntamente 

com o vencimento anterior ao gozo das mesmas. 

 

SEÇÃO XVII 

* DOS DIREITOS ESPECIAIS DO GRUPO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 

FUNDAMENTAL. 

 

Art. 82 - Além dos direitos previstos no Estatuto do servidor público civil do 

município de Rondonópolis, são direitos do membro do grupo dos Profissionais da 

Educação Infantil e Fundamental: 

 

I- Ter a seu alcance informações educacionais, biblioteca, material 

didático-pedagógico, instrumentos de trabalho, bem como, contar com assistência 

técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e 

ampliação de seus conhecimentos. 

II- Dispor, no ambiente de trabalho, de instalações adequadas e 

material técnico e pedagógico suficiente e adequado para que possa exercer com 

eficiência as suas funções. 

III- Ter liberdade de escolha e utilização de materiais e 

procedimentos didáticos e de instrumentos de avaliação do processo ensino 
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aprendizagem, dentro dos princípios psicopedagógicos objetivando alcançar o 

respeito à pessoa humana e à construção do bem comum. 

IV- Receber recursos para a publicação de trabalhos e livros didáticos 

ou técnicos- científicos. 

V- Não sofrer qualquer tipo de discriminação moral ou material 

decorrentes de sua opção profissional, ficando o infrator sujeito às penalidades 

previstas na Constituição Federal, artigo 5.º, V e XLI. 

VI- Reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos de interesse 

da categoria e da educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares. 

 

SEÇÃO XVIII 

* DA APOSENTADORIA 

 

Art. 83 - O membro do grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental 

será aposentado: 

 

I - Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando 

decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 

contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos. 

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

proporcionais ao tempo de serviço. 

III – Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos 

de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se 

dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de contribuição, se 

homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem e sessenta anos de idade 

, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

 

Parágrafo 1º - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a 

que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, 

neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, 

hansieníase, cardiopatia grave, doença de Parkison, paralisia irreversível e 

incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado 

do mal de paget, oteite deformante, sindrome de imunodeficiência adquirida, 

(AIDS), no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a 

lei indicar com a base na medicina especializada. 

 

Parágrafo 2º - Nos casos de exercícios de atividades consideradas 

insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no artigo 66 de que 

trata esta Lei, a aposentadoria de que trata o inciso III, alínea '' a'', ''b'' 

e ''c'', observando o disposto em lei específica. 

 

Art. 84 - Comprovado o tempo de serviço necessário à aposentadoria mediante 

Certidão de Tempo de Serviço expedida pela Secretaria Municipal de Administração 

- SMA, fica garantido ao membro do grupo dos profissionais da Educação aguardar 

em casa a publicação do ato aposentatório desde que requerido com antecedência 

mínima de 03 (três) meses.  

 

Art. 85 - O provento de aposentadoria das alterações do vencimento do cargo 

efetivo, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a 

remuneração do servidor em atividade. 
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Parágrafo único - são estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou 

vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade, inclusive, quando 

decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu 

a aposentadoria. 

 

Art. 86 - O membro do grupo dos profissionais da educação Infantil e Fundamental 

aposentado proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das 

moléstias especificadas no artigo 66 de que trata esta Lei, passará a perceber 

provento integral. 

 

Art. 87 – As aposentadorias proporcionais previstas serão calculadas em: 

I – 1/35 (um trinta e cinco avos) por ano de contribuição, se homem; 

II – 1/30 (um trinta avos) por ano de contribuição, se mulher ou se 

professor em funções de magistério; 

III – 1/25 (um vinte e cinco avos) por ano de contribuição, se 

professora em funções de magistério. 

 

Parágrafo Único – A apuração do tempo de serviço será feita em dias, 

convertidos em anos, considerando-se o ano de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias. 

 

Art. 88 - Os Proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão 

calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria e corresponderão à totalidade da remuneração, não podendo exceder. 

 

Parágrafo Único - Para efeito de cálculo dos proventos, entende-se como 

remuneração o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes, estabelecidas em lei municipal. 

 

SEÇÃO XVIX 

DOS AUXÍLIOS 

 

Art. 89 – Auxílio é a retribuição pecuniária para atender a diversas despesas. 

 

Art. 90 – São modalidades de auxílio: 

 

I – Diárias; 

II – Ajuda de Transportes; 

III – Ajuda Temporária. 

 

DIÁRIAS 

 

Art. 91 – O Professor fará jus ao auxílio hospedagem para atender as despesas 

inerentes quando permanecerem hospedados no local de trabalho de difícil acesso. 

 

Parágrafo 1.º - O auxílio hospedagem corresponde a 20% (vinte por cento) da 

respectiva remuneração básica mensal vedada a incidência de descontos, tendo em 

vista o caráter de auxílio moradia, salvo as hipóteses previstas em Lei. 

 

Parágrafo 2.º - A proibição disciplinada no parágrafo anterior não se 

aplica aos casos de faltas não justificadas ao serviço, caso em que, incidem 

descontos sobre a remuneração básica, mantido o percentual de 20% (vinte por 

cento) a título de auxílio hospedagem. 
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Parágrafo 3.º - O auxílio hospedagem não será devido nos períodos de férias 

regulamentares ou quaisquer outros períodos não compreendidos no calendário 

escolar da rede municipal de ensino. 

 

Parágrafo 4.º - Para os efeitos do presente Artigo consideram-se locais de 

difícil acesso aqueles cuja(s): 

 

a) Localização esteja fora das vias servidas por transporte coletivos regulares; 

Vias de acesso determinam situações de desconto ou ameaça à integridade física 

do professor; 

b) Localização seja fora do perímetro suburbano e não servido por transporte 

coletivo em horários compatíveis com o desenvolvimento das atividades afins do 

professor; 

c) Distância rodoviária do centro de Rondonópolis, seja igual ou superior a 20 

Km (vinte quilômetros). 

 

DE AJUDA DE TRANSPORTE 

 

Art. 92 – Ajuda de transporte é a retribuição pecuniária pelo exercício do 

professor em locais de difícil acesso ou zonas rurais, elaborado com base em 

estudos do órgão competente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

considerados, dentre outros, os seguintes aspectos: 

 

a) Escassez de Transporte; 

b) Tipos e estados da via de acesso; 

c) Distância 

 

Parágrafo 1.º - A ajuda de transporte será devida na seguinte proporção: 

 

a) 35% (trinta e cinco por cento) sobre a respectiva remuneração básica mensal, 

quando a distância rodoviária a percorrer não ultrapasse a 20 Km (vinte 

quilômetros); 

b) 50% (cinqüenta por cento), calculados na forma de alínea anterior, quando a 

distância rodoviária a percorrer for superior a 20 Km (vinte quilômetros) e não 

exceder de 40 Km (quarenta quilômetros); 

c) 75% (setenta e cinco por cento), calculados na forma da alínea “a”, quando a 

distância rodoviária a percorrer for superior a 40 Km (quarenta quilômetros) e 

não exceder a 60 Km (sessenta quilômetros); 

d) 99%(noventa e nove por cento), calculados na forma da alínea “a”, quando a 

distância rodoviária a percorrer seja superior a 60 Km (sessenta quilômetros). 

 

Parágrafo 2.º - Ajuda de transporte não será devida nos períodos de férias 

regulamentares ou em quaisquer outros períodos não compreendidos no calendário 

da rede municipal de ensino. 

 

Parágrafo 3.º - Sobre ajuda de transporte não incidem descontos, salvo nos 

casos de faltas não justificadas ao serviço, caso em que incidem os descontos 

sobre a remuneração básica mensal mantido o percentual estabelecido neste Artigo 

a título de ajuda de transporte, excetuadas as hipóteses de descontos previstos 

em Lei. 

 

Parágrafo 4.º - Perderá a retribuição de que trata o caput deste Artigo, o 

professor que deixar o exercício de atividade em locais de difícil acesso ou 

zona rural. 
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DA AJUDA TEMPORÁRIA 

 

Art. 93 – Todo professor que além de cumprir a sua carga horária, regular, como 

docente preparam a merenda escolar e fazem a limpeza da escola, sem prejuízo do 

cumprimento de carga horária regular, como docente, fará jus a ajuda temporária. 

 

Parágrafo 1.º - A ajuda temporária corresponde a 30% (trinta por cento) da 

remuneração básica mensal e não devida nos períodos de férias regulamentares, ou 

em quaisquer período não compreendido no calendário escolar da rede municipal de 

ensino. 

 

Parágrafo 2.º - O servidor do Magistério da rede municipal só desenvolverá 

as atividades de que trata o caput deste artigo, quando o número de alunos for 

inferior a 15 (quinze) alunos. 

 

 

TÍTULO V 

* DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I 

* DA ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 

 

Art. 94 - A função de diretor é considerada eletiva e deverá recair sempre em 

integrantes do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental, 

escolhido pela comunidade escolar.  

 

Parágrafo 1º - A escolha, atribuições e critérios de diretores de que trata 

este artigo serão regulamentos em lei própria. 

 

Parágrafo 2º - Os integrantes do Grupo dos Profissionais da Educação 

Infantil e Fundamental, eleitos para função de direção das unidades escolares em 

comissão, perceberão seus vencimentos acrescidos de subsídio mensal criado por 

Lei específica. 

 

Parágrafo 3º - Findo o mandato de diretor este  deverá retornar 

automaticamente a sua função anterior e aos seus respectivos vencimentos, sem 

nenhum outro ônus  para o Município. 

 

Art. 95 - O Supervisor Escolar com jornada de trabalho de 36 h semanais poderá 

fazer opção pela jornada de 40 h semanais. 

 

 Parágrafo Único – O servidor relacionado no “caput” do artigo anterior que 

não fizer a opção por 40 h semanais, fará jus ao vencimento base que percebe 

atualmente, ficando em tabela em anexo como quadro em extinção. 

  

Art. 96 - Os servidores denominados instrutores ficarão em quadro de extinção 

sem prejuízo dos atuais vencimentos. 

 

Art. 97 - O pessoal do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e 

Fundamental poderá congregar-se em Sindicato ou Associação de Classe, na defesa 

dos seus direitos, nos termos da Constituição Federal.  

 

Parágrafo 1º- O Servidor em Educação Infantil e Ensino Fundamental eleito, 

que estiver no exercício de função executiva em Sindicato de âmbito Municipal ou 
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Estadual, será dispensado pelo Chefe do Poder Executivo de suas atividades 

funcionais sem quaisquer prejuízos de direitos e vantagens. Salvo legislação 

superior em contrário. 

 

Parágrafo 2º - Os profissionais da Educação  Infantil e Ensino Fundamental 

que estiverem prestando serviços na dependência da Secretaria Municipal de 

Educação ou em outros setores da mesma, terão a garantia de que sua vaga será 

suprida exclusivamente por profissionais contratados para esse fim; bem como a 

garantia do retorno a sua escola de origem quando dispensados dessas atividades 

 

 
 

CAPÍTULO III 

* DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES OU AULAS 

 

Art. 98 - Para fins de atribuições de classes ou aulas, os professores do mesmo 

nível de atuação e habilitação serão classificados, observada a seguinte ordem e 

preferência:  

 

I- Quanto a situação funcional: 

a) titular de cargo provido por concurso público de provas e títulos 

correspondentes aos componentes curriculares de classe e/ou aulas a serem 

atribuídas; 

b) Os demais titulares de cargo correspondentes aos componentes 

curriculares das aulas e/ou classes a serem atribuídas; 

c)  Os estáveis detentores de cargo, correspondentes ao componentes 

curriculares das aulas e/ou classes a serem atribuídas. 

 

 

II- Quanto a habilitação: 

a) a específica do cargo ou função; 

b) a não específica. 

 

III - Quanto ao tempo de serviço: 

a) os que contarem maior tempo de serviço na unidade escolar como 

docentes na área de atuação referentes às classes e/ou aulas a serem atribuídas; 

b) os que contarem maior tempo de serviço no magistério público 

municipal Infantil e Fundamental, em função docente na área de atuação referente 

as aulas e/ou classes a serem atribuídas. 

 

IV - Quanto aos títulos: 

a)- comprovação da aprovação em concurso público de provas e 
títulos dos componentes curriculares correspondentes às classes e/ou 

aulas a serem distribuídas. 
            b) - habilitação correspondentes ao 2º grau - magistério; 

c) - habilitação específica correspondente à licenciatura curta; 

d) - habilitação específica correspondente à licenciatura plena; 

e) - certificado de estudos adicionais; 

f) - certificado de especialização na área de educação; 

g) - diploma de mestre na área da educação; 

h) - diploma de doutor na área da educação; 

i) - certificado do curso de treinamento ou capacitação nas áreas de 

educação com carga horária mínima de 20 (vinte) horas. 
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Parágrafo 1º - A primeira fase de atribuição, para os inscritos em cada 

área de atuação específica dar-se-á na unidade escolar em que estão 

classificados. 

 

Parágrafo 2º - A Segunda fase de atribuição correspondente a cada área de 

atuação será realizada a nível de município, concorrendo os professores 

remanescentes da primeira fase observando o disposto nos incisos I,II e IV deste 

artigo. 

 

Parágrafo 3º - Somente após esgotadas as possibilidade de atribuição das 

classes e/ou aulas para as quais estiver classificado o professor, poderá o 

docente pleitear aulas de outro componente curricular, observada sempre a 

habilitação exigida. 

 

Parágrafo 4º - A atribuição de classes e/ou aulas propugna por este artigo 

se fará somente antes do início de cada ano letivo, respeitando o quadro de 

classes e/ou aulas relativas à matrículas efetuadas em cada unidade escolar. 

 

Parágrafo 5º - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Sindicato e 

diretores em comissão paritária expedirá normas complementares necessárias ao 

cumprimento deste artigo, estabelecendo, inclusive, as ponderações quanto ao 

tempo de serviço e valores dos títulos, para efeito de classificação. 

 

 

TITULO V 

* DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 99 - Fica considerada em extinção a categoria funcional de Regentes de 

Ensino Infantil (as pagens), assegurando-se os direitos adquiridos através da 

Lei n.º 2.241 de 09/12/94. 

 

Art. 100 - Os professores dos antigos níveis 1,2, 3, 4 e 5 terão prazo máximo de 

08 (oito) anos para complementarem seus  estudos de modo a serem  enquadrados na 

nova carreira e serão regidos por tabela provisória própria em anexo. 

 

Parágrafo 1.º - no caso de aposentadoria dentro do prazo previsto neste 

artigo, o professor terá todas as vantagens do nível e classe em que se 

encontrar. 

 

Parágrafo 2.º - No caso de aposentadoria prevista no  parágrafo 1.º , o 

professor terá seus proventos calculados percentualmente proporcionais ao nível 

que mais se aproximar na nova carreira. 

 

Art. 101 - A complementação  de estudos de que se trata o artigo anterior deve 

ser garantida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura em convênios  com 

as instituições universitárias. 

 

Art. 102 - Os funcionários a que se refere o parágrafo único do artigo 8.º desta 

Lei, terão seus vencimentos enquadradas na tabela de vencimentos (anexo I) 

disponibilizando-se do prazo de 05 ( cinco) anos para profissionalizarem-se e 

serem enquadrados na nova carreira. 
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Art. 103 - O próximo Concurso oferecido para provimento de vagas do docência, 

será o último a aceitar as inscrições com escolaridade ao nível de 2º grau 

completo. 

 

 

Art. 104 — Os servidores que recebem os adicionais como verba de representação 

correspondente a Lei n° 2.253/94, Artigo 8°, terão incorporados estes adicionais 

aos seus vencimentos a título de vantagem intransferível desde que cumpram a 

carga horária de 40 horas, incidindo sobre estes, apenas os reajustes concedidos 

na data base.   

 

Art. 105 - O percentual de 20% percebidos em forma de gratificação pelos 

professores, será incorporado aos seus vencimentos com a aprovação desta lei. 

 

Art. 106 - O adicional do tempo de serviço dos servidores da educação será 

incorporado no vencimento base no ato da publicação desta lei. 

 

 

TÍTULO VI 

* DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 107 - Esta Lei deverá ser regulamentada no prazo de 180 (Cento e Oitenta) 

dias a partir da data de sua publicação, por uma comissão paritária a ser 

composta por representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e 

Desporto e do Sindicato da categoria. 

 

Parágrafo 1º - No prazo de regulamentação desta lei, permanecerá 

integralmente em vigor a Lei nº 2.241 de 09 de dezembro de 1994 e  a Lei  3.223 

de 21 de março de 2.000. 

 

Parágrafo 2º - As tabelas de vencimentos contidas no anexo I entrarão em 

vigor a partir de 01/07/2000. 

 

Art. 108 – Esta Lei será subsidiada pelo  Município de Rondonópolis. 

 

Art. 109 – Revogam-se as disposições contrárias e a lei nº 2.241 de 09/12/1994 a 

partir de 180 (Cento e Oitenta) dias de acordo com o Artigo 107. 

 

 

                    GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 
                    Rondonópolis(MT), 05 de maio de 2000. 
 

 

 

                       PERCIVAL SANTOS MUNIZ 
                         Prefeito Municipal 
 

 

 

Registrada nesta Secretaria e   publicada 

por afixação, no lugar público de costume. 

Na data supra. 
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                   WALTER DE SOUZA ULYSSÉA 
                Secretário do Governo Municipal 


