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LEI COMPLEMENTAR N.º 228, DE 28 DE MARÇO DE 2016. 

 

Reestrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação Infantil e 

Fundamental do Município de Rondonópolis – MT.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município... 

 

 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E 

EU PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR: 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1° Esta Lei estabelece o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da 

Educação Infantil e Fundamental do Município de Rondonópolis - MT e estabelece especificidades 

sobre o Regime Jurídico de seus profissionais, o qual se aplica conjuntamente ao Estatuto do 

Servidor Público Municipal. (Redação dada pela Emenda Modificativa 17). 

 

Art. 2º O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação Infantil 

e Fundamental do Sistema Público do Município de Rondonópolis – Mato Grosso tem por 

objetivo garantir, na forma da Constituição Federal, artigo 206, inciso V, a valorização dos 

profissionais da Educação Infantil e Fundamental da rede municipal e dotá-los das melhores 

condições de desenvolver seu trabalho, por meio dos mais adequados instrumentos institucionais 

necessários à plena consecução daquele objetivo, em especial piso remuneratório profissional, 

de produção científica e efetiva aplicação dos recursos constitucionais destinados à educação 

pertencentes à Carreira dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental, na esfera do Poder 

Executivo Municipal de Rondonópolis-MT. 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei consideram-se profissionais da Educação Infantil e 

Fundamental aqueles que exercem atividades de docência, gestão escolar, coordenação, 

supervisão, assistência, apoio à docência, orientação e assessoramento pedagógico lotados nas 

unidades escolares e na Secretaria Municipal de Educação - SEMED. 

  

Art. 4º A SEMED deverá proporcionar aos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental:  

 

I - progressão na carreira por tempo de serviço, avaliação de desempenho e demais critérios de 

habilitação apresentados nesta Lei.  

II - Valorização da carreira por meio de formação continuada, piso salarial profissional, garantia 

de condições de trabalho, segurança e saúde do profissional, reconhecimento de produção científica 

e social da cultura e cumprimento da aplicação dos percentuais mínimos constitucionais destinados 

à educação.  (Redação dada pela Emenda Modificativa 01). 

 
Parágrafo único. A avaliação de desempenho dos profissionais de educação infantil e 

fundamental será regulamentada por legislação específica. 

 
Art. 5º No desempenho de suas funções, os profissionais da educação infantil e fundamental 

deverão dedicar-se ao processo global de ensino aprendizagem, conforme a natureza do cargo 

ocupado, a formação profissional, a habilidade adquirida e as diretrizes estabelecidas no Artigo 

13 e Artigos 61 a 67 da Lei 9394/96. 
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Parágrafo único. Para o exercício das funções descritas nesta Lei, o profissional da educação 

infantil e fundamental tem como fundamento as diretrizes do plano municipal de educação 

em consonância com as diretrizes nacionais, diretrizes curriculares da rede municipal de 

ensino e do projeto político pedagógico das unidades escolares da rede pública municipal, 

para o qual se exigirá a devida habilitação e experiência profissional, nos termos da legislação em 

vigor. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

 

Art. 6º Esta Lei Complementar tem como finalidade promover e manter estratégias de políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento sócio - educacional e cultural da população escolarizável, 

estabelecendo parâmetros para a gestão de pessoas do quadro efetivo da carreira dos profissionais 

da educação infantil e fundamental pública  do município de Rondonópolis, dependendo 

prioritariamente da formação, da competência, da produtividade, da dedicação e das qualidades 

humanas, profissionais, pedagógicas e educacionais dos profissionais da educação pública, bem 

como aperfeiçoamento, atualização, especialização, mestrado, doutorado, quando for o caso. 

 

Parágrafo único. Entende-se por carreira dos profissionais da educação infantil e fundamental 

deste município aquela essencial para o oferecimento do serviço público de educação, priorizado 

e mantido pelo Município.  

 

 

CAPÍTULO III 

DOS CARGOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 

FUNDAMENTAL 

 

Art. 7º Integra o quadro dos profissionais da educação infantil e fundamental: 

 

I – Quadro Permanente: 

a) Docente da Educação Infantil; 

b) Docente do Ensino Fundamental. 

II – Quadro Suplementar: 

a) Supervisor Escolar; 

b) Assistente de Desenvolvimento Educacional; 

c) Secretário Escolar. (Emenda supressiva 01) 

 
Parágrafo único. Os cargos descritos no inciso II – Quadro Suplementar, serão extintos a medida que 

vagarem. 

 

 

 
Art. 8º Os titulares dos cargos de provimento efetivo das carreiras integrantes do anexo III, a partir da 

publicação desta Lei, passam a compor o quadro da carreira permanente da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis, em conformidade com a Lei Municipal 3.247/2000 e suas alterações. 

  

Art. 9º A reestruturação da carreira dos profissionais da educação infantil e fundamental dar-se-

á mediante a modificação e ou alteração dos cargos e suas correspondentes atribuições, de acordo 

com o estabelecido nos anexos integrantes da presente Lei Complementar. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ESPECIFICIDADES 

 
Art. 10. A carreira dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental é constituída de 03 (três) 

funções: 
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I.  Diretor de Unidade Municipal de Educação: 

 

a) A função de Diretor Escolar da rede municipal de ensino é eletiva de dedicação exclusiva 

com percepção de gratificação prevista em Lei específica, exercida exclusivamente por 

integrantes da carreira dos docentes da educação municipal, em conformidade com o artigo 244 da 

Lei Orgânica.  

b) O processo de escolha da função de Diretor Escolar será regido por lei específica. 

c) A gratificação percebida pelo Diretor Escolar não será incorporada ao seu vencimento base, 

devendo a mesma ser suprimida quando do término de seu mandato. 

 

II.  Diretor de unidade escolar, função composta das seguintes atribuições: 

 

a) representar a escola, responsabilizando-se pelo seu funcionamento; 

b) coordenar, em consonância com o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, a elaboração, a 

execução e a avaliação do Projeto Político-Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento Estratégico 

da Escola, observadas as políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação, e outros 

processos de planejamento vigentes;  

c) coordenar a implementação do Projeto Político-Pedagógico da Escola, assegurando os resultados 

da unidade mediante o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 

d)  manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto com todos os segmentos 

da comunidade escolar, pela sua conservação; 

e) dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas e adotadas pelos órgãos 

do sistema de ensino; 

f) submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame e parecer, no prazo 

regulamentado, a prestação de contas dos recursos financeiros repassados à unidade escolar; 

g) divulgar, com fidedignidade, a comunidade escolar a movimentação financeira da escola; 

h) coordenar o processo de avaliação das ações administrativas, pedagógicas e técnico-

administrativo-financeiras desenvolvidas na escola em consonância com os objetivos e metas da 

unidade escolar; 

 

i) apresentar, anualmente, à Secretaria de Municipal de Educação e à Comunidade Escolar, a 

avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento da Escola, 

avaliação interna institucional da escola definindo coletivamente as propostas que visem à melhoria 

da qualidade do ensino e ao alcance das metas estabelecidas; 

j) cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. 

 

III. Coordenador Pedagógico: Coordenador pedagógico com percepção de gratificação 

prevista em Lei específica, função composta das seguintes atribuições: 

 

a) manter continuadamente diagnósticos dos processos de construção de conhecimentos e de 

desenvolvimento dos estudantes e do trabalho docente, socializando-os e planejando coletivamente 

ações pedagógicas, com vistas a melhoria da qualidade da educação; 

b) criar estratégias, acompanhar e monitorar o atendimento educacional complementar, adequado e 

integrado às atividades desenvolvidas nas turmas (estudantes com baixo rendimento escolar, 

pais/familiares e docentes da escola, horários e outros); 

c) participar das reuniões pedagógicas planejando, junto com os demais professores, as intervenções 

necessárias a cada grupo de alunos, bem como as reuniões com pais e conselho de classe; 

d) coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas da Unidade Escolar; 

e) responsabilizar-se juntamente com o diretor pela elaboração, acompanhamento, avaliação 

participativa do Projeto Pedagógico da Escola, para atender as políticas públicas educacionais 

vigentes, intervindo sempre que houver afastamento das metas e objetivos propostos; 

f) elaborar e executar o seu plano e trabalho conforme estabelecido no PPP; 

g) conhecer, participar, avaliar e divulgar os processos de implantação das diretrizes, documentos da 

Secretaria de Municipal de Educação e sistema educacional (Conselho, MEC, SED e outros); 

h) elaborar, avaliar e desenvolver uma proposta anual de Formação Continuada comprometida com a 

qualidade de educação da unidade escolar, a partir dos diagnósticos de ensino e aprendizagem e 

das políticas do sistema e de estudos decorrentes de pesquisas e outros; 
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i) divulgar, incentivar e valorizar os processos de formação promovidos pela Rede Municipal, 

Sistema educacional; 

j) participar dos processos formativos específicos para sua função especialmente da Secretaria 

Municipal de Educação e investir na sua autoformação e conhecimento da legislação pertinente; 

k) propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento de professores e técnicos, visando à 

melhoria de desempenho profissional; 

l) divulgar e analisar, junto à Comunidade Escolar, documentos e diretrizes emanadas pela Secretaria 

de Municipal de Educação e pelo Conselho Municipal de Educação, buscando implementá-los na 

unidade escolar, atendendo às peculiaridades regionais; 

m) propor e incentivar a realização de palestras, encontros e similares com grupos de alunos e 

professores sobre temas relevantes para a formação integral e desenvolvimento da cidadania; 

n) propor e assessorar, em articulação com a Direção, a implantação e implementação de medidas e 

ações pedagógicas que contribuam para promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso 

escolar dos alunos; 

 

 

IV. Assessor Pedagógico: Assessor pedagógico, sendo facultado majorar a carga horária conforme 

Art. 47 desta Lei, função composta das seguintes atribuições:assessorar as unidades municipais 

de educação quanto à aplicabilidade da legislação educacional e administrativa advindas do MEC, 

Conselho Estadual de Educação, Secretaria de Estado de Educação e Secretaria Municipal de 

Educação: 

 

a. fornecer orientação pedagógica às unidades escolares municipais públicas; 

b. assessorar pedagógico, técnica e administrativamente a secretaria municipal de educação; 

c. orientar e acompanhar a aplicação da legislação educacional e administrativa às unidades escolares 

municipais públicas quanto a: 

 

V. orientar e acompanhar as escolas do Sistema Municipal de Ensino na elaboração e execução do 

Projeto Político Pedagógico, da matriz curricular, regimento escolar e demais documentos 

necessários e de interesse da escola; 

VI. emitir parecer sobre as irregularidades constatadas nas unidades escolares e submetê-lo a 

apreciação e homologação da Secretaria Municipal de Educação; 

VII. subsidiar as unidades escolares na execução e consolidação dos atos pedagógicos; 

VIII. dar atendimento e resposta, em tempo hábil, às solicitações emanadas dos departamentos da 

secretaria municipal de educação e unidades escolar, no âmbito da sua competência; 

IX. articular e monitorar programas e projetos emanados da SEMED, SEDUC e MEC na área de 

abrangência das unidades escolares pública; 

X. elaborar relatório circunstanciado de verificação prévia da situação da escola, através do 

acompanhamento técnico e pedagógico, objetivando regularidade no processo; 

XI. realizar um diagnóstico da realidade das escolas para conhecer suas potencialidades e fragilidades; 

XII. contribuir com a equipe diretiva das escolas na definição do trabalho pedagógico adequado aos 

diagnósticos realizados;  

XIII. orientar os coordenadores pedagógicos quanto à análise dos dados das avaliações internas e 

externas, verificando os aspectos convergentes destes com a Proposta Diretriz da Rede Municipal 

de Ensino e propondo estratégias para potencializar as aprendizagens de todas as áreas/disciplinas; 

XIV. atuar diretamente com o coordenador na busca de alternativas que contribuam para o trabalho 

pedagógico, promovendo e estimulando iniciativas que melhorem o ensino e a aprendizagem; 

principalmente, para os alunos diagnosticados e encaminhados ao apoio pedagógico que 

necessitam de auxílio urgente para suprir as dificuldades de aprendizagem;  

XV. incentivar e orientar os coordenadores pedagógicos sobre programa de estudos acerca de 

concepções de educação vinculadas às práticas pedagógicas desenvolvidas no interior das escolas 

para melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem; 

XVI. fortalecer as medidas assertivas, bem como refletir sobre as práticas não-assertivas; 

XVII. mediar os diálogos no ambiente escolar e, entre escolas e SEMED, com o objetivo de estabelecer 

novas ações e fortalecer as políticas públicas vigentes; 

XVIII. promover momentos de diálogos, de trocas de experiências, nos quais as escolas socializem as 

práticas bem-sucedidas e as dificuldades que ocorrem na escola; 
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XIX. participar de encontros formativos promovidos pelo Departamento de Formação Profissional, com 

o objetivo de melhor instrumentalizar as ações da equipe de mediação pedagógica; 

XX. manter atualizado os registros do trabalho da assessoria pedagógica, retratando as intervenções 

realizadas, os resultados alcançados e as evidências; 

XXI. desempenhar atribuições afins e comuns aos(as) Assessores(as) Pedagógicos(as) do Departamento 

de Gestão do Ensino Fundamental e Educação Infantil. 

XXII. Elaborar e executar os programas de formação aos profissionais docentes e não docentes, visando 

o fortalecimento da política de formação da Rede Municipal de Ensino. 

XXIII. Subsidiar e orientar as Unidades Escolares na elaboração do Projeto de Formação Centrada na 

Escola, considerando sua coerência com o diagnóstico das necessidades formativas levantadas e o 

estabelecido no PPP considerando as políticas de formação da RME. 

XXIV. Acompanhar e avaliar periodicamente o desenvolvimento do Projeto de Formação em cada 

Instituição educativa.  

XXV. Elaborar um cronograma de acompanhamento, orientação e intervenção em atendimento às escolas 

no desenvolvimento do Projeto de Formação Centrada na Escola.   

XXVI. Articular a atuação da equipe de assessoramento pedagógico na função de formação/mediação 

da SEMED com a equipe da escola nos estudos desenvolvidos, de modo a atender às necessidades 

formativas e de intervenções da instituição educativa. 

XXVII. Executar os programas de formação continuada do Ministério da Educação aos profissionais 

docentes e não docentes. 

XXVIII. Promover eventos que fomentem a formação centrada na escola. 

XXIX. Registrar o acompanhamento e intervenções realizadas nas instituições de forma a possibilitar 

a avaliação do Projeto de Formação da Escola. 

XXX. Elaborar, estruturar e acompanhar os indicadores da educação que sejam necessários para 

contribuir com a qualidade da educação no município. 

XXXI. Consolidar, analisar e encaminhar as informações e resultados provenientes de avaliações 

internas e externas do desempenho da educação na RME. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO 

 

 

Art. 11. O sistema de remuneração da carreira dos profissionais da educação infantil e 

fundamental estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os vencimentos fixados em 

razão da natureza, grau de responsabilidade, complexidade e dos requisitos exigidos para o 

provimento nos cargos da carreira dos referidos profissionais.  

 

Art. 12. Os valores dos vencimentos dos titulares dos cargos corresponde a cada classe e nível da 

estrutura da carreira dos profissionais da educação infantil e fundamental obedecerão às tabelas 

fixadas nesta Lei Complementar, corrigidas anualmente em observância aos índices nacionais 

determinados pela realidade econômica nacional, estadual e municipal.  

 

Parágrafo Único. O profissional em efetivo e exclusivo exercício na área de Educação Especial 

perceberá adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, desde que tenha formação 

em área específica.  (Redação dada pela Emenda Aditiva 01) 

 

CAPÍTULO VI 

DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 
Art. 13. A progressão da carreira dos profissionais efetivos da Secretaria Municipal de Educação 

dar-se-á:  

 

I. Horizontalmente, por critérios de qualificação e habilitação adquiridas, constituindo em classes, 

observado o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos entre as classes. 
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II. Verticalmente por avaliação processual de desempenho e tempo de serviço, constituindo-se em 16 

níveis com progressão a cada 03 (três) anos, para os cargos de Docente da Educação Infantil 

e Fundamental e Supervisor Escolar. 

III. Verticalmente por avaliação processual de desempenho e tempo de serviço, constituindo-se em 12 

níveis com progressão a cada 03 (três) anos, para os demais profissionais da educação.  

IV.  O profissional da educação fará jus ao adicional de tempo de serviço no importe de 2% (dois por 

cento) ao ano, sobre seu vencimento base.  (Redação dada pela Emenda Modificativa 02). 

V. O adicional previsto no inciso IV deverá ser considerado e pago destacadamente do vencimento 

base mensal; não podendo ser computado nem acumulado para fins de concessão de acréscimos 

ulteriores. (Emenda supressiva 02). 

 

Art. 14. Progressão Funcional é a passagem dos profissionais da Educação para a classe e/ou 

nível imediatamente superior.  

 
§ 1º Para a primeira progressão de nível o termo inicial será a partir do cumprimento, avaliação, 

aprovação e homologação da efetivação do servidor no estágio probatório.  

 

§ 2º Cabe à SEMED elaborar e divulgar aos interessados os critérios formais necessários para o 

requerimento da progressão funcional de classe. 

 

§ 3º A data do início da concessão da progressão de classe ao servidor será considerada a 

data do protocolo em que o processo esteja consonância com as exigências legais.  

 

§ 4° A avaliação processual de desempenho para progressão de nível, deverá ser aplicada 

anualmente nos meses de agosto a outubro, caso não seja, se dará automaticamente.  (Redação dada 

pela Emenda Modificativa 03) 

 

§ 5° A progressão vertical deverá respeitar o interstício de 03 (três) anos e o percentual de 2,7% 

(dois vírgula sete por cento) entre os níveis, exceto para os cargos de Docente da Educação Básica 

e Supervisor Escolar, que observará o percentual de 3,0% (três por cento) nos níveis de 02 (dois) 

a 05 (cinco); 4,0% (quatro por cento) nos níveis de 06 (seis) a 09 (nove) 4,5% (quatro e meio por 

cento) nos níveis de 10 (dez) a 13 (treze); 5,0% (cinco por cento) nos níveis de 14 (quatorze) a 16 

(dezesseis).  (Redação dada pela Emenda Modificativa 05). 

 

Art. 15. Na progressão horizontal da carreira dos profissionais da educação fixada nesta Lei 

ficam estabelecidas as seguintes classes conforme o cargo, o nível de qualificação obtida e o grau 

de habilitação: 

 

I. Para os Cargos de Docente da Educação Infantil e Fundamental e Supervisor Escolar:  

 

a) Classe “A”: Graduação / Licenciatura Plena; 

b) Classe “B”: Requisitos da classe anterior, mais Qualificação única de no mínimo de 240 horas 

na área da Educação, conforme critérios normatizados no §1º deste Artigo;  

c) Classe “C”: Requisitos da classe anterior, mais Especialização na área da Educação com no 

mínimo 360 horas latu sensu, com projeto de intervenção para a unidade de ensino e/ou para os 

demais setores da SEMED;  

d) Classe “D”:  Requisitos da classe anterior, mais Especialização com no mínimo 360 horas latu 

sensu, na área dá educação; (Redação dada pela Emenda Modificativa 04) 

e) Classe "E": Requisitos da classe anterior, mais Mestrado na área de atuação e/ou Educação.  

(Redação dada pela Emenda Modificativa 04) 

 

II. Para o Cargo Assistente de Desenvolvimento Educacional:  

 

a) Classe “A”: Nível Médio;  

b) Classe “B”: Requisitos da classe anterior, mais qualificação única de no mínimo de 240 horas 

na área da Educação, conforme critérios normatizados no §1º deste Artigo; 

c) Classe “C”: Requisitos da classe anterior, mais Graduação na área da Educação;  
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d) Classe “D”: Requisitos da classe anterior, mais Especialização com no mínimo 360 horas 

latu sensu, com projeto de intervenção para a unidade de ensino e/ou para os demais setores da 

SEMED;  

e) Classe “E”: Requisitos da classe anterior, mais Mestrado na área de atuação e/ou Educação, 

com projeto de intervenção para a unidade de ensino e/ou para os demais setores da SEMED. 

  

III.- Secretário Escolar:  

 

a) Classe “A”: Nível Médio;  

b) Classe “B”: Requisitos da classe anterior, mais qualificação única de no mínimo de 240 horas 

na área de atuação profissional ou na área de Gestão/Administração Escolar, conforme critérios 

normatizados no §1º deste Artigo;  

c) Classe “C”: Requisitos da classe anterior, mais Graduação na área da Educação; 

d) Classe “D”: Requisitos da classe anterior, mais Especialização latu sensu de 360 horas na área 

da Educação ou na área de Gestão/Administração Escolar;  

e) Classe “E”: Requisitos da classe anterior, mais Mestrado na área de atuação e/ou Educação, 

com projeto de intervenção para a unidade de ensino e/ou para os demais setores da SEMED. 

(Emenda Supressiva 03) 

 

§ 1º Para efeito da progressão prevista neste artigo, somente serão consideradas as qualificações 

com carga horária única de no mínimo 240 (duzentos e quarenta) horas em cursos reconhecidos 

pelo MEC ou credenciados anualmente pela SEMED.  

 

§ 2º Só será deferida a elevação de classe mediante a comprovação da conclusão dos cursos 

de formação, exigível para cada classe.  

 

 
§ 3º Só será considerado o Certificado ou Diploma devidamente expedido ou convalidado por 

instituições de ensino, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, Conselho Nacional 

de Educação e Conselho Estadual de Educação, para títulos nacionais.  

 

§ 4º Para fins de elevação de classe será necessária a apresentação do Diploma ou Certificado de 

Conclusão reconhecido pelo MEC, nos termos da legislação federal vigente, obedecido ainda os 

seguintes critérios:  

 

a) nome do estabelecimento de ensino ou entidade responsável pela execução do curso; 

b)  CNPJ do estabelecimento;  

c)  nome completo do estudante;  

d)  nome do curso; 

e) data de início e término;  

f)  carga horária;  

g)  histórico escolar;  

h) ementa do conteúdo programático;  

i)  data e local de expedição;  

j) carimbo e assinatura do responsável pela expedição do diploma ou do certificado. 

(Emenda Modificativa 07) 

 

§ 5º Para cursos de graduação ou pós-graduação latu e stricto sensu realizados fora do país, 

somente serão aceitos, para fins de progressão, aqueles que obedeçam as regras estabelecidas pela 

legislação que dispuser sobre a matéria e validado por instituição nacional credenciada para este 

fim.  

 

Art. 16. Ficam estabelecidos os seguintes critérios e valores percentuais de progressão 

salarial dos profissionais da educação, conforme disposição do art. 14:  

 

I. Do Cargo Docente da Educação Infantil e Fundamental e do cargo de Supervisor Escolar:  
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a) 5% para Qualificação única de no mínimo de 240 horas na área da Educação (Classe B); 

 

b) 10% para Especialização na área da Educação com no mínimo 360 horas latu sensu, com projeto 

de intervenção para a unidade de ensino e/ou para os demais setores da SEMED (Classe C);  

 

c) 23% para Mestrado na área de atuação e/ou educação, com projeto de intervenção para a 

unidade de ensino e/ou para os demais setores da SEMED (Classe D);  

 

d) 23% para Doutorado na área de atuação e/ou educação, com projeto de intervenção para a 

unidade de ensino e/ou para os demais setores da SEMED (Classe E).  

 

II. Do Cargo Assistente de Desenvolvimento Educacional:  

 

a) 10% para Qualificação única de no mínimo de 240 horas na área da Educação ou Especialização 

pós-médio (Classe B); 

b) 20% para Graduação na área da Educação (Classe C); 

c) 15% para Especialização com no mínimo 360 horas lati' sensu, na área da educação. (Classe 

D);  (Redação dada pela Emenda Modificativa 08). 

d) 15% para Mestrado na área de atuação e/ou Educação. (Classe E).  (Redação dada pela Emenda 

Modificativa 08). 

 

III - Secretário Escolar:  

 

a) 10% para Qualificação de no mínimo 240 horas na área de atuação profissional ou na área de 

Gestão/Administração Escolar (Classe B);  

b) 20% para Graduação Superior na área de Educação (Classe C);  

c) 15% para Especialização com no mínimo 360 horas latu sensu, na área de educação ou na 

área de Gestão/Administração Escolar (Classe D);  

d) 15% para Mestrado na área de atuação e/ou Educação, com projeto de intervenção para a 

unidade de ensino e/ou para os demais setores da SEMED (Classe E). (Emenda Supressiva 04) 

 

§ 1º Para fins de pós-graduação latu e stricto sensu destinadas à progressão funcional previstas 

nesta Lei é condição “sine qua non” a elaboração de projeto de intervenção pedagógica para a 

unidade de lotação do profissional docente da educação básica.  

 

§ 2º Os critérios técnico-pedagógicos para a apresentação de projetos de intervenção pedagógica 

deverá ser aprovado pelo Conselho Escolar da Unidade de Ensino de lotação do servidor de acordo 

com o Projeto Político Pedagógico - PPP, seguido de análise das exigências legais e documentais 

pelo Conselho de Administração e Desenvolvimento Funcional dos Profissionais da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental – CONSED. 

 

§ 3º A progressão de classe depende do requerimento do interessado devidamente instruído com 

os documentos pessoais e comprovantes dos cursos correspondentes ao grau de exigência da classe 

a que se candidata.  

 

§ 4º É vedado o direito à progressão de classe e nível durante o estágio probatório fixado em 

Lei, somente fazendo jus quando da efetiva aquisição da estabilidade.  

 

§ 5° Os servidores que comprovem existência de matrícula efetuada anteriormente à publicação 

desta Lei em instituições de ensino médio e superior - inclusive nos cursos lato sensu e stricto 

sensu, no Brasil e no Exterior no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei, 

terão o direito ao enquadramento funcional correspondente à elevação de classe a que teria direito, 

nos percentuais aplicados a cada carreira, desde que obtenha a respectiva titulação do curso dentro 

dos prazos previstos pelas instituições para conclusão e obtenção da titulação.  (Redação dada pela 

Emenda Modificativa 09) 
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CAPÍTULO VII 

DA JORNADA DE TRABALHO 

 
Art. 17. O regime de trabalho dos profissionais da Educação conforme a natureza do cargo 

estabelecidas nesta Lei será de 30 (trinta) e 20 (vinte) horas semanais executados da seguinte 

forma:  

 

I. 20 (vinte) horas semanais, para o cargo de Docente da Educação Infantil e Fundamental, 

conforme as atribuições que lhe confere;  

II. 30 (trinta) horas semanais para o cargo de Docente da Educação Infantil e Fundamental e 

Supervisor Escolar conforme as atribuições que lhe confere; 

III. 30 (trinta) horas semanais, para o cargo de Assistente de Desenvolvimento Educacional, 

conforme as atribuições que lhe conferem. (Redação dada pela Emenda Modificativa 10) 

 

Art. 18. No que tange à jornada de trabalho do cargo Docente da Educação Infantil e Fundamental 

observar-se-á o limite de 2/3 (dois terços) da carga horária para as atividades diretas com aluno, 

conforme Lei 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério), sendo 1/3 (um terço) restante reservado 

às horas/atividade para trabalho pedagógico (HTP), hora de trabalho pedagógico coletivo e 

formação (HTPC), qualificação profissional, projetos especiais de apoio e atendimento ao 

educando e demais atividades reservadas à natureza específica do cargo, dispostas de acordo com 

a opção do regime de trabalho em um único período da seguinte forma: (Redação dada pela 

Emenda Modificativa 20) 

 

I. para o regime de 20 (vinte) horas/aula: 14 (quatorze) horas de atividade em sala de aula e 06 

(seis) horas de HTP e HTPC;  

II. para o regime de 30 (trinta) horas/aula: 20 (vinte) horas de atividade em sala de aula e 10 (dez) 

horas de HTP e HTPC.  

 

Art. 19. O tempo de trabalho destinado às horas/atividades do docente, compreendido nos 

termos desta Lei como a distribuição entre a “Hora de Trabalho Pedagógico” (HTP) e a “Hora de 

Trabalho Pedagógico Coletivo” (HTPC), deverá adequar-se ao Projeto Político Pedagógico e ao 

Regimento Escolar da unidade de ensino de lotação do docente da seguinte forma:  

 

I.     Docentes do Ensino Fundamental, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, 

desenvolverão 06 (seis) horas/atividade no contra turno, dispostas em 02 (duas) horas semanais 

de HTP (Hora de Trabalho Pedagógico) e 02 (duas) horas semanais de HTPC (Hora de 

Trabalho Pedagógico Coletivo), e, no mínimo, 02 (duas) horas/aula semanal no contra turno 

estabelecendo o lapso de 02 (duas horas) entre o horário normal de aula e o apoio pedagógico 

para trabalho com alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem;  

II.   Os docentes do Ensino Fundamental, com regime de 30 horas semanais, desenvolverão 10 

(dez) horas/atividade semanal no contra turno, dispostas em 06 (seis) horas semanais de HTP 

(Hora de Trabalho Pedagógico) e 02 (duas) horas semanais de HTPC (Hora de Trabalho 

Pedagógico Coletivo), e, no mínimo, 02 (duas) horas/aulas semanais no contra turno estabelecendo 

o lapso de 02 (duas) horas entre horário normal de aula e apoio pedagógico para trabalho com 

alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem;  

III.    Os docentes da Educação Infantil, com regime de 30 (trinta) horas semanais, desenvolverão 

10 (dez) horas/atividade semanal, sendo 07(sete) horas de HTP (Hora de Trabalho Pedagógico) 

dispostas da seguinte forma: 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos com acolhida familiar, 04 

(quatro) horas e 30 (trinta) minutos de HTP de no mínimo 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos 

cada encontro pedagógico e de 03 (três) horas semanal de HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico 

Coletivo) no horário definido pelo grupo, onde os docentes dos dois turnos, matutino e vespertino, 

estarão juntos.  

IV. Os Assistentes de desenvolvimento Educacional, em regime de 30 (trinta) horas semanais, 

desenvolverão 06 (seis) horas diárias em um único turno, conforme as atribuições que lhe conferem 

o cargo. (Redação dada pela Emenda Aditiva 03). 

V. Fica criado o Banco de Horas ao servidor que ultrapassar sua carga horária de trabalho por 
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necessidade do serviço, devendo tal necessidade ser expressamente justificada e de caráter 

excepcionalíssimo. (Redação dada pela Emenda Aditiva 03). 

 

§ 1° Será garantida a compensação por meio de folga das horas que ultrapassarem a carga horária 

do servidor, na proporção de 01 (um) dia de folga para 04 (quatro) horas extras trabalhadas. Para 

o docente, a compensação se dará na Hora de Trabalho Pedagógico (HTP), vedada a sua conversão 

em pecúnia. (Redação dada pela Emenda Aditiva 03) 

 

§ 2° A compensação garantida no §1° deste artigo será efetivada no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias após a ocorrência das mesmas. (Redação dada pela Emenda Aditiva 03) 

 

§ 3° O Banco de Horas deverá ser regulamentado por decreto no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias a partir da publicação da presente Lei. (Redação dada pela Emenda Aditiva 03) 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA LOTAÇÃO 

 

Seção I 

DA DESIGNAÇÃO 

 

Art. 20. Designação é o ato mediante o qual o Secretário Municipal de Educação confirma a 

lotação do Profissional da Educação Infantil e Fundamental na unidade escolar por ele escolhido, 

entre vagas pré-fixadas no Edital do concurso, obedecida rigorosamente a ordem de classificação 

e sua habilitação, a critério da Administração Pública, mediante a conveniência e interesse 

público.  

 

§ 1º Para a lotação nas unidades localizadas na zona rural, a designação prevista no caput 

priorizará o Profissional da Educação que residir nas proximidades da unidade, sempre visando 

a proteção da supremacia do interesse público.  

 

§ 2º Os critérios e as comprovações necessárias para a designação do profissional da educação para 

lotação em unidade da zona rural serão normatizados pela Secretaria Municipal de Educação.  

 

§ 3º A designação poderá ser alterada a pedido, mediante requerimento do interessado e 

homologada pela autoridade competente, em função das necessidades da Administração 

Pública.  

 

§ 4º O profissional que deixar de residir na zona rural perderá sua vaga de lotação e a 

prioridade de lotação na respectiva unidade escolar;  

 

Art. 21. Para os efeitos do artigo anterior, os órgãos do sistema disporão do número de vagas, 

fixadas conforme a necessidade e quantitativo publicado em edital, que constituirão o quadro do 

grupo dos Profissionais da educação básica.  

 

 

Seção II 

DA SUBSTITUIÇÃO 

 

Art. 22. Substituição é o ato mediante o qual a autoridade competente designa o profissional da 

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

ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos para todo e qualquer 

fim, sob o mesmo regime de trabalho do substituído.  

 
§ 1º A SEMED somente contratará temporariamente servidores para substituição nos casos de 

ausência do titular ou que assim exigir, acima de 05 (cinco) dias. 
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§ 2º Quando da necessidade da substituição, será utilizada como referência a hora laborada 

proporcional à remuneração correspondente a tabela remuneratória inicial da carreira do docente 

da educação infantil e fundamental. 

 

Art. 23. O docente efetivo quando assumir horas excedentes receberá remuneração compatível 

com o nível de habilitação exigida, conforme a tabela salarial inicial do seu cargo/função, enquanto 

perdurar a substituição. 

 

Seção III 

DA REMOÇÃO INTERNA 

 

Art. 24. Remoção é o deslocamento dos Profissionais da educação Infantil e Fundamental da 

Secretaria e/ou unidade para outra do sistema de ensino municipal, observada a necessidade das 

unidades. 

 

Parágrafo Único. Os critérios para remoção serão definidos, com a participação paritária de 

representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis -  SISPMUR, 

Associação de Diretores das Escolas Municipais de Rondonópolis ADESMUR, Conselho de 

Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica - CONSEB e Secretaria Municipal de 

Educação - SEMED. (Redação dada pela Emenda Aditiva 04) 

 

Art. 25. Para fins do disposto neste artigo são modalidades de remoção:  

 

I. de ofício, no interesse e necessidade da Administração, de forma fundamentada, sem 

prejuízo dos vencimentos do servidor do cargo efetivo;  

II. a pedido, no interesse do servidor, mediante aprovação da SEMED, sempre observadas à 

conveniência, necessidade e interesse público;  

III.  por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva as suas 

expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por perícia 

médica oficial;  

IV. em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados 

for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pela SEMED, 

considerando a antiguidade e tempo de efetivo exercício; o critério de desempate considerará o 

profissional com maior tempo de efetivo exercício na rede municipal de ensino. 

V.  por permuta, que poderá ser concedida quando os requerentes exercerem a atividade da 

mesma natureza, com a mesma habilitação e carga horária, sempre observada à conveniência, 

necessidade e interesse público.  

 
§ 1º A remoção do profissional infantil e fundamental dar-se-á em especial na época das férias 

escolares, salvo no interesse excepcional da administração pública ou por motivo de saúde do 

profissional.  

 

§ 2º A permuta será permitida entre os profissionais da educação que atuam em rede pública, 

mediante intenção expressa dos profissionais envolvidos, para o exercício em unidade da 

Rede Municipal da Educação, sempre observadas a conveniência, necessidade e interesse 

público.  

 

§ 3º É vedado incorrer em ônus adicional para o erário à permuta efetivada. 

 

 

Seção IV 

DA CEDÊNCIA 

 

Art. 26. Cedência ou cessão é ato autorizativo para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança em outro órgão ou entidade não integrante do Poder Executivo Municipal, sem 

alteração da lotação, na forma definida pela Lei Municipal 1752 de 1990 -  Estatuto do Servidor 

Público Municipal.  
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§ 1º A cedência será sem ônus para o órgão cedente e será concedida pelo prazo de até um ano, 

podendo ser prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades cedentes e cessionários.  

 

§ 2º A cessão poderá excepcionalmente, ocorrer com ônus para a SEMED – sem necessidade 

de nomeação em cargo comissionado – nos seguintes casos:  

 

I. quando o órgão cessionário onde o profissional da educação passar a exercer suas atividades 

tratar-se de instituição privada e/ou filantrópica sem fins lucrativos, especializada e com atuação 

exclusiva em educação especial; ou 

II.  quando o órgão cessionário compensar a rede municipal de ensino com serviço 

especializado e/ou de relevância na área da educação, pesquisa ou extensão.  

III. em casos de permuta com outros órgãos ou instituições, devidamente regulamentada em termo 

expedido pelo órgão competente. 

 

Seção V 

DA LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA 
 

 

Art.26-A 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 de 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. (Redação dada pela Emenda Aditiva 45) 

 

§ 1º Somente poderão ser licenciado os funcionários eleitos para o cargos de direção ou 

representação nas referidas entidades, até o máximo de 4(quatro) por entidade. (Redação dada pela 

Emenda Aditiva 45) 

 

§ 2º A licença terá duração igual a do mandato, podendo ser prorrogado no de reeleição. (Redação 

dada pela Emenda Aditiva 45) 

 

 

CAPÍTULO IX 

DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSE OU AULAS 

 

 

Art. 27. Para fins de atribuição de classe/aulas, os Docentes da Educação Infantil e Fundamental 

do mesmo nível de atuação e habilitação serão classificados em observância a seguinte ordem 

e preferência:  

 

I. Quanto ao tempo de serviço:  

 

a) maior tempo de serviço na unidade escolar como docente, na área de atuação referente às 

turmas e ano;  

b) maior tempo de serviço no magistério público municipal, em função docente na área de 

atuação referente à turma e ano.  

 

II. Quanto à habilitação:  

 

a) específica do cargo/função;  

 

b) não específica.  

 

III. Quanto aos títulos:  

 

a) certificado de doutor na área da educação;  
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b) certificado de mestre na área da educação;  

c) certificado de especialização na área da educação;  

d) certificados de curso de qualificação na área da educação;  

e) certificado de estudos adicionais;  

f) licenciatura plena;  

g) comprovação de títulos correspondentes à área de atuação;  

h) magistério - em nível de 2º grau. 

 

 

§ 1º A primeira fase de distribuição de turma para os inscritos em cada área de atuação específica 

dar-se-á na unidade escolar em que estão classificados, observando o disposto nos incisos I, II e III 

deste artigo.  

 

§ 2º Na segunda fase de distribuição de turma, correspondente a cada área de atuação 

concorrerão os professores remanescentes da primeira fase observando o disposto nos incisos I, II 

e III deste artigo.  

 

§ 3º Somente depois de esgotadas as possibilidades de distribuição de turma para as quais estiver 

classificado, poderá o docente pleitear aulas de outra disciplina, observada sempre a habilitação 

exigida e/ou áreas afins.  

 

§ 4º A distribuição de turma regulamentada por este artigo ocorrerá antes do início do ano letivo, 

respeitando o quadro de classes e/ou aulas relativas às matrículas efetuadas em cada unidade escolar 

de acordo com o redimensionamento escolar.  

 

§ 5º Será constituída comissão paritária de avaliação com representantes da Secretaria 

Municipal de Educação, sindicato da categoria, dos diretores e dos docentes, que estabelecerá 

normas complementares de critérios de avaliação de tempo de serviço e de títulos.  

 

 

CAPÍTULO X 

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES 

 

 

Art. 28. Aos integrantes da carreira dos profissionais da educação infantil e fundamental no 

desempenho de suas atividades, além dos deveres comuns aos funcionários públicos civis do 

município, cumpre:  

 

I.  preservar as finalidades da educação nacional inspiradas nos princípios da liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana;  

II. promover e participar da atividade educacional, social, cultural, escolar e extraescolar em 

benefício dos alunos e da coletividade a que serve a escola, inclusive reuniões com a comunidade 

escolar;  

III. esforçar-se em prol da educação integral do aluno, utilizando processo que acompanhe o 

avanço científico, tecnológico e cultural, sugerindo também medidas tendentes ao aperfeiçoamento 

dos serviços educacionais;  

IV. comparecer ao local de trabalho com assiduidade, pontualidade e executar as tarefas 

com eficiência, zelo e presteza;  

V. fornecer dados 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. cumprir os prazos para registros, escriturações e documentação no sistema e/ou 

documento equivalente inerente à função desenvolvida e à vida profissional;  

X. tratar com urbanidade e sem qualquer espécie de agressão física e ou moral, aluno, 

profissionais da educação e a comunidade escolar.  

 

 

CAPÍTULO XI 

DAS FÉRIAS 

 

 

Art. 29.  Os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão 

jus a férias anuais: 

 

I. de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de 

aula, inclusive aqueles no exercício das funções e assessoramento em programas e projetos 

pedagógicos com jornada semanal e os assistentes de desenvolvimento educacional nas unidades 

escolares e aqueles atuando em assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na SEMED; 

II. de 30 (trinta) dias de férias coletivas com período estabelecido em normativa da SEMED e 15 

(quinze) dias de recesso, de acordo com o calendário escolar;  

III. de 30 (trinta) dias para os servidores das atividades meio, de acordo com escala oficial.  

 

Parágrafo único. O profissional docente em exercício de cargo em comissão fará jus a 30 (trinta) 

dias de férias anuais, de acordo com a escala de férias do órgão onde estiver lotado.  

 

SEÇÃO I 

DA LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Art. 30. A licença para qualificação profissional, exclusivamente para cursos de mestrado e 

doutorado, se dará com prévia autorização da SEMED e consiste no afastamento do profissional 

da educação infantil e fundamental de suas funções, sem prejuízo dos seus direitos, 

assegurada a sua efetividade para todos os efeitos na carreira. 

 

§ 1º A licença para qualificação prevista no caput será condicionada ao aceite em termo de 

compromisso firmado e publicado pela SEMED, onde o servidor efetivo firmará a obrigação do 

cumprimento do objeto do afastamento e do efetivo exercício no mesmo prazo do afastamento 

quando do seu retorno.  

 

§ 2º O descumprimento do termo de compromisso sujeitará o servidor a responder processo 

administrativo disciplinar para apurar o prejuízo ao erário. 

 

§ 3º O profissional da educação que se licenciar para qualificação profissional, quando do prazo 

para o seu retorno não entrar em efetivo exercício ou não cumprir o prazo estabelecido no respectivo 

termo, fica obrigado a restituir ao erário o dobro dos seus rendimentos percebidos durante o 

período do afastamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, findo o prazo, o débito será inscrito 

em dívida ativa do município e ajuizada a competente ação de execução fiscal. 

 

§ 4º A licença de que trata o caput deste artigo será concedida mediante requerimento 

fundamentado e projeto de intervenção a ser apresentado para apreciação do Conselho Escolar e 

demais órgãos competentes com, no mínimo, 03 (três) meses de antecedência para início do 

mestrado ou doutorado. 

 

Art. 31. São requisitos para a concessão de licença para qualificação profissional:  

 

I. ter exercício de 03 (três) anos ininterruptos na função e ter obtido aprovação em estágio probatório; 

 

II.  curso correlacionado com a área de atuação, em sintonia com o projeto político pedagógico da 

escola.  
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Art. 32. Os Profissionais da Educação licenciados para qualificação profissional que necessitam de 

licença superior a 01 (um) ano não poderão exceder em 10% (dez) por cento do quadro de 

lotação da unidade escolar ou setor administrativo da educação.  

 

CAPÍTULO XII 

DO AUXÍLIO TRANSPORTE 

 

Art. 33. O auxílio transporte é a retribuição pecuniária para o deslocamento dos profissionais 

da educação e demais servidores de outras secretarias que estejam prestando serviços na 

educação que residem na zona urbana e rural para atuar nas escolas da zona rural.  (Redação 

dada pela Emenda Modificativa 12) 

 

Parágrafo Primeiro: O auxílio transporte será devido na seguinte proporção: 

 

a) 35% (trinta e cinco por cento) sobre o vencimento base mensal, quando a distância  rodoviária a 

percorrer não ultrapasse a 20 km ( vinte quilômetros); (Redação dada pela Emenda Modificativa 

12). 

b) 50% (cinquenta por cento), calculados na forma da alínea anterior, quando a distância rodoviária a 

percorrer for superior a 20 km (vinte quilômetros) e não exceder a 40 km (quarenta quilômetros); 

(Redação dada pela Emenda Modificativa 12) 

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); (Redação dada pela Emenda Modificativa 12) 

d) 99% (noventa e nove por cento), calculados na forma da alínea "a", quando a distância rodoviária 

a percorrer for superior a 60 km (sessenta quilômetros).  (Redação dada pela Emenda Modificativa 

12) 

 

I. o auxílio transporte corresponde, pela distância ida e volta percorrida até 21 (vinte um) dias por 

mês. Somente será concedido auxílio transporte para a distância percorrida (ida e volta) acima de 

20 (vinte) quilômetros/dia; (Redação dada pela Emenda Modificativa 12). 

II.  o auxílio transporte não será concedido em períodos de férias, licenças e outros afastamentos, 

e, ainda nos períodos do não funcionamento da unidade escolar. (Redação dada pela Emenda 

Modificativa 12) 

III. Sobre o auxílio transporte não incidem descontos, salvo nos casos de faltas não 

justificadas ao serviço, caso em que incidem os descontos sobre o vencimento base mensal, 

mantido o percentual estabelecido neste artigo a título de auxilio transporte. (Redação dada pela 

Emenda Modificativa 12) 

 

Parágrafo único. Os valores recebidos de boa fé e pagos indevidamente pela administração serão 

restituídos em parcelas mensais não excedentes a décima parte da remuneração ou provento.  

(Redação dada pela Emenda Modificativa 12) 

 
IV. Sobre o auxílio transporte não incidem descontos, salvo nos casos de faltas não justificadas ao 

serviço, caso em que incidem os descontos sobre o vencimento base mensal, mantido o percentual 

estabelecido neste artigo a título de auxílio transporte. (Redação dada pela Emenda Modificativa 12) 

 

CAPÍTULO XIII 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL 

 
Art. 34.  Fica criado o Conselho de Administração e Desenvolvimento Funcional dos Profissionais 

da Educação Infantil e Fundamental - CONSED em caráter permanente, constituído por 02 (dois) 

membros titulares e 02 (dois) suplentes, escolhidos pela SEMED, e 02 (dois) membros titulares e 

02 (dois) suplentes docentes e demais categorias, escolhidos em assembleia geral dos profissionais 

da educação e 01 (um) membro da diretoria de sindicato da categoria.  (Redação dada pela Emenda 

Modificativa 13) 
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Parágrafo único. Dentre as atribuições do CONSED está participar das comissões que irão 

deliberar sobre os direitos dos servidores bem como a avaliação de desempenho funcional dos 

profissionais integrantes da carreira. 

 

Art. 35. A cada 02 (dois) anos, os membros titulares e suplentes do CONSED serão renovados. 

  

Parágrafo único. Os membros titulares e/ou suplentes poderão ser reconduzidos uma única vez 

ao cargo, observados os critérios fixados no artigo anterior.  

 

Art. 36. A atividade desenvolvida pelo titular do CONSED tem caráter consultivo e/ou 

deliberativo, em observância a origem das demandas, nos termos de regulamento próprio.  

 

Art. 37. As despesas decorrentes da implantação e funcionamento do CONSED ficam a cargo de 

dotação orçamentária da SEMED. 

 

Art. 38. O CONSED deverá no prazo de 90 (noventa) dias após a sua constituição, elaborar o 

seu regimento interno.  

 

CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 39. Os profissionais integrantes do cargo Docente da Educação Infantil e Fundamental – perfil 

Professor do Magistério, com grau de formação inferior ao exigido nos termos desta Lei, terão prazo 

máximo de 05 (cinco) anos para complementação de estudos para enquadramento na nova regra da 

carreira da Docência da Educação Infantil e Fundamental, sendo observada, neste interstício, a tabela 

correspondente ao perfil.  

 

Art. 40. Asseguram-se todos os direitos e vantagens consignados nesta Lei aos servidores 

concursados como professores para os anos iniciais e educação infantil que, ao tempo do seu 

ingresso na Rede Municipal de Ensino detinham formação em nível médio e atualmente possuem 

Licenciatura em áreas específicas do conhecimento. 

 

Art. 41. Os atuais profissionais efetivos da carreira da educação serão reenquadrados aos cargos 

previstos nesta lei, conforme a correlação de cargos estabelecida no anexo I desta lei, respeitado a 

integralidade do salário base, tempo de referências e o Adicional por Tempo de Serviço - ATS. 

(Redação dada pela Emenda Modificativa 14) 

 

Art. 42.  Os profissionais que percebem verbas consoante as Leis Municipais nº 2.317 de 09 de 

maio de 1995 e n. 7.029 de 23 de dezembro de 2011, por não comportar seu vencimento na nova 

tabela salarial, terão sua progressão de nível calculada na proporção estabelecida no nível e tempo 

de direito a progressão pela diferença apurada do valor real constante do nível referencial em que 

se encontram para o nível imediatamente subsequente a que tem direito, dentro da respectiva tabela 

de progressão de sua carreira. (Redação dada pela Emenda Modificativa 15) 

 

§ 1º No ato do reenquadramento, o servidor que possuir processo aprovado junto ao CONDEFE e 

CONSEDE, será automaticamente enquadrado na classe e nível nos termos da lei vigente da época 

da aquisição dos direitos. (Redação dada pela Emenda Aditiva 01) 

 

§ 2º Os pagamentos devidos em razão da diferença de vencimentos do novo enquadramento se 

farão nos termos legais vigentes, retroativos à data do protocolo do pedido de reenquadramento. 

(Redação dada pela Emenda Aditiva 01) 

 

CAPÍTULO XV 

 

DA COMISSÃO ESPECIAL DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DO PLANO DE 

CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DA EDUCAÇÃO 
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Art. 43. Será instituída Comissão Especial de Reenquadramento Funcional do PCCS da Educação, 

exclusivamente com a finalidade de acompanhar, assessorar, executar e avaliar a implantação desta 

Lei Complementar, reenquadrando os atuais profissionais, cabendo-lhe especialmente: 

 

I. organizar e realizar as atividades de reenquadramento; 

II. emitir e encaminhar ao gestor do Executivo Municipal o relatório final de reenquadramento de 

todos os servidores da Educação. 

 

 

§ 1° A Comissão será composta por 07 (sete) membros, sendo 03 (três) indicados pelo Gestor do 

Executivo Municipal, dentre os quais 01(um) necessariamente, dentre os servidores da Secretaria 

Municipal de Educação e cabendo a este a coordenação da Comissão, 03 (três), sendo estes 

representantes de cada cargo de servidores — Docente, Supervisor, Assistente de Desenvolvimento 

Educacional — indicados pela entidade sindical e 01 (um) membro representante do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis. (Redação dada pela Emenda Modificativa 16) 

 
§ 2º A Comissão Especial de Reenquadramento, após instituída, terá o prazo de 90 (noventa) dias 

para o término de seus trabalhos. 

 
§ 3º Caso ocorram casos omissos durante o transcurso dos trabalhos, os mesmos serão dirimidos 

através de regulamento expedido pelo gestor do Executivo Municipal. 

 

§ 4°  A forma de designação e a duração do mandato dos membros da Comissão, bem como os 

critérios e procedimentos dos trabalhos a serem elaborados, serão estabelecidos em regulamentação 

específica no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta Lei Complementar. 

(Redação dada pela Emenda Aditiva 06) 

 

CAPÍTULO XVI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 44. O profissional da educação em exercício na SEMED e em situações de cedência terá 

sua vaga suprida exclusivamente por profissionais contratados para esse fim e garantido seu 

retorno à escola de origem, quando dispensados dessas atividades.  

 

Art. 45. É facultada uma única vez aos docentes da educação infantil e fundamental efetivos em 

exercício na rede municipal de ensino a mudança de jornada de trabalho semanal em regime de 20 

(vinte) horas para 30 (trinta) horas semanais, mediante formalização expressa no termo de opção, 

de acordo com o prazo fixado no Art. 50, sempre observadas à conveniência, necessidade e interesse 

público.  

 

Art. 46. Os profissionais providos nos cargos de Secretário Escolar, por terem obtido a redução da 

jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais sem prejuízo da remuneração, não terão 

opção de nova mudança de carga horária.  

 

Art. 47. Poderá ser atribuído ao docente efetivo sob seu aceite e desde que não prejudique a sua 

jornada de trabalho regular, aulas excedentes à sua carga horária, sendo este acréscimo calculado 

com base no valor da hora/aula correspondente à classe e nível inicial da carreira do Docente da 

Educação Infantil e Fundamental, respeitando-se o teto limite da seguinte forma: 

 

I. para a jornada de 30 (trinta) horas semanais respeitar-se-á o teto limite de 10 (dez) horas/aula 

semanais, para aulas excedentes;  

II.  para a jornada de 20 (vinte) horas semanais respeitar-se-á o teto limite de 20 (vinte) horas/aula 

semanais, para aulas excedentes.  (Redação dada pela Emenda Modificativa 18) 
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§ 1º Por se tratar de verba de natureza transitória não incidem descontos de ordem 

previdenciária.  

 

§ 2º É vedada a incorporação do acréscimo na remuneração do valor das aulas excedentes.  

 

§ 3º Para a seleção das aulas excedentes de que trata o caput deste artigo, será dada prioridade ao 

docente que contar com maior tempo de serviço no magistério público municipal e, havendo 

empate, aquele que tiver o maior tempo de serviço na unidade escolar.  

 

§ 4º O docente que ministrar aulas excedentes deverá cumprir as horas/atividade correspondentes 

à respectiva carga horária de trabalho. 

 

 Art. 48. Os servidores efetivos da carreira da educação serão reenquadrados nos termos desta 

Lei Complementar, no prazo de até 90 (noventa) dias após a sua publicação.  (Redação dada pela 

Emenda Modificativa 19) 

 

§1º O reenquadramento do servidor não poderá incorrer em redução da sua remuneração, 

bem como importará em aplicação do nível de referência correspondente ao tempo de exercício na 

carreira.  

 

§2º Será utilizada a tabela de transição constante do Anexo VIII unicamente para efetuar o 

reenquadramento dos profissionais ocupantes dos cargos: docente da educação infantil e 

fundamental e supervisor escolar; sendo que, para as próximas progressões destes 

profissionais será utilizada a regra geral. 

 

§3º Os demais profissionais serão enquadrados conforme Anexo V de acordo com tempo 

de efetivo exercício. 

 

§4º A data do reenquadramento decorrente desta lei, não altera o período aquisitivo das 

próximas progressões de níveis de direito do servidor; 

 

Art. 49. Fica vedada a jornada de 20 (vinte) horas semanais a partir do próximo edital de concurso 

para carreira de Docente da Educação Infantil e Fundamental. 

 

Art. 50. A SEMED tem prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei, 

para efetivar direitos e obrigações a eles correspondentes. 

 

Art. 51. O servidor poderá recorrer do reenquadramento, no prazo de até 60 (sessenta) dias de sua 

publicação, mediante requerimento, instruído com documentos comprobatórios que caracterizem 

os fatos alegados, devendo o pedido ser processado a decisão informada ao requerente em igual 

prazo. 

 

Parágrafo único.  Constatando-se a necessidade de retificação do enquadramento, esta se dará 

com efeitos financeiros retroativos à data em que se deu o reenquadramento. 

 

Art. 52. Os anexos que constituem esta lei são:  

 

Anexo I – Correlação de cargos atuais e nova nomenclatura;  

 

Anexo II – Quantitativo de cargos do quadro permanente; 

 

Anexo III – Relação de cargos Realocados; 

 

Anexo IV – Tabela de temporalidade; 

 

Anexo V – Tabelas de vencimentos das carreiras; 
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Anexo VI – Tabelas de descrição de cargos; 

 

Anexo VII – Fórmula para concessão do auxílio transporte; (Emenda Supressiva 07) 

 

Anexo VIII – Tabela de transição de referência; 

 

Anexo IX - Quantitativo de cargos do quadro suplementar. (Redação dada pela Emenda Aditiva 

08) 

 

Art. 53. O Poder Executivo Municipal, terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para promover 

a revisão geral dos textos legais que venham a colidir com as normas previstas nesta Lei 

Complementar. 

 
Art.53-A O reflexo financeiro desta Lei Complementar, decorrente do enquadramento dos 

servidores da carreira da educação, dar-se-á a partir do primeiro dia do mês subsequente ao 

enquadramento. (Redação dada pela Emenda Aditiva 09) 

 

Parágrafo Único. Considerando que haverá um lapso temporal, fica garantido aos servidores 

abrangidos por esta lei todas as vantagens e direitos salariais adquiridos e usufruídos pelas normas 

revogadas até que os efeitos financeiros do enquadramento sejam aplicados. (Redação dada pela 

Emenda Aditiva 09) 

 

Art.53-B Os vencimentos dos cargos previstos nesta Lei Complementar estão sujeitos à 

atualização de que trata o Art. 37, inciso X, da Constituição Federal, com data base fixada para o 

mês de janeiro, de acordo com o índice Nacional de Preço ao Consumidor - INPC apurado nos 

últimos 12 (doze) meses. (Redação dada pela Emenda Aditiva 10) 

 

Art. 54. Toda e qualquer proposta de alteração desta Lei Complementar que tenha impacto direto 

na vida funcional do servidor, deverá ser previamente analisada por uma comissão que inclua 

representantes do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais. 

 

Art. 55. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, respeitando-se 

as condições da legislação atual até a data do efetivo enquadramento dos atuais servidores. 

Revogam-se as disposições contrárias, em especial a Lei Complementar nº. 03/2000 e todas as 

alterações dela decorrentes.  

 

 

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 

Rondonópolis, 28 de março de 2016; 

100º  da Fundação e 62º da Emancipação Política 

 

 

 

 

PERCIVAL SANTOS MUNIZ 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

FABRÍCIO MIGUEL CORREA 
Procurador Geral do Município 

 

 

Registrada na Coordenadoria de 

Acompanhamento Jurídico Legislativo e 
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publicada no DIORONDON. 

 

ANEXO I 

 

CORRELAÇÃO E NOMENCLATURA DE CARGOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Item Denominação do Cargo Atual Nova Nomenclatura do Cargo 

01 Professor do Magistério 
Docente da Educação Infantil ou Docente 

do Ensino Fundamental 

02 Docente da Educação Infantil  Docente da Educação Infantil 

03 Professor de Pré-Escola e I a IV 
Docente da Educação Infantil ou Docente 

do Ensino Fundamental 

04 Professor I a IV 
Docente da Educação Infantil ou Docente 

do Ensino Fundamental 

05 Docente de Ensino Fundamental – Anos Iniciais Docente de Ensino Fundamental 

06 Docente de Ensino Fundamental – Anos Finais Docente de Ensino Fundamental 

07 Docente de Ensino Fundamental 30hs Docente de Ensino Fundamental 

08 Docente de Ensino Fundamental 20hs Docente de Ensino Fundamental 

09 Docente de Ensino Fundamental -LEI2317/98 Docente de Ensino Fundamental 

10 Supervisor Escolar LEI2317/98 Supervisor Escolar 

11 Supervisor Escolar Supervisor Escolar 

12 Auxiliar de Higienização e Apoio ao Docente 
Assistente de Desenvolvimento 

Educacional 

13 Secretário Escolar Secretário Escolar 
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ANEXO II 

 

QUANTITATIVO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE E SUPLEMENTAR DA CARREIRA 

 

 

DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO SUPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO PERFIS CRIADAS OCUPADAS 

I – DOCENTE DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL BÁSICA 

LICENCIATURA PLENA EM 

PEDAGOGIA 
290 206 

II – DOCENTE DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

LICENCIATURA PLENA EM 

PEDAGOGIA 

650 492 

LICENCIATURA PLENA EM 

CIÊNCIAS 

LICENCIATURA PLENA EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

LICENCIATURA PLENA EM 

GEOGRAFIA 

LICENCIATURA PLENA EM 

HISTÓRIA 

LICENCIATURA PLENA EM 

LÍNGUA PORTUGUESA 

LICENCIATURA PLENA EM 

MATEMÁTICA 

CARGO OCUPADAS DISPONIVEL 

III – ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL 
64 10 

VI – SECRETÁRIO ESCOLAR 22 10 

V – SUPERVISOR ESCOLAR 14 10 
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ANEXO III 

 

RELAÇÃO DE CARGOS DA CARREIRA DA EDUCAÇÃO REALOCADOS NA AREA INSTRUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARGO 

ADMINISTRADOR 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

AGENTE DE VIGILANCIA 

ASSISTENTE TÉCNICO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS 

ELETRICISTA 

INSTRUTOR 

MECANICO 

MOTORISTA 

NUTRICIONISTA 

OPERADOR DE COMPUTADOR 

PEDREIRO 

PSICOLOGO 

TELEFONISTA 
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ANEXO IV 

 

TABELA DE TEMPORALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível Tempo de Efetivo Exercício no Cargo 

01  Até 1095 dias  

02  De 1096 a 2190 dias  

03  De 2191 a 3285 dias  

04  De 3286 a 4380 dias  

05  De 4381 a 5475 dias  

06  De 5476 a 6570 dias  

07  De 6571 a 7665 dias  

08  De 7666 a 8760 dias  

09  De 8761 a 9855 dias  

10  De 9856 a 10950 dias  

11  De 10951 a 12045 dias  

12  Acima de 12045 dias  
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ANEXO V 

DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL 20 HORAS 

 

 

Classe Graduação Qualificação Especialização Mestrado Doutorado Anos 

      5% 10% 23% 23%   

Nível A B C D E   

1   

1.466,67 1.540,00 1.694,00 2.083,62 2.562,86 1 

1.466,67 1.540,00 1.694,00 1.467,67 2.562,86 2 

1.466,67 1.540,00 1.694,00 1.467,67 2.562,86 3 

2 2,0% 

1.496,00 1.570,80 1.727,88 2.125,30 2.614,12 4 

1.496,00 1.570,80 1.727,88 2.125,30 2.614,12 5 

1.496,00 1.570,80 1.727,88 2.125,30 2.614,12 6 

3 2,0% 

1.525,92 1.602,22 1.762,44 2.167,80 2.666,40 7 

1.525,92 1.602,22 1.762,44 2.167,80 2.666,40 8 

1.525,92 1.602,22 1.762,44 2.167,80 2.666,40 9 

4 3,0% 

1.571,70 1.650,29 1.815,31 2.232,84 2.746,39 10 

1.571,70 1.650,29 1.815,31 2.232,84 2.746,39 11 

1.571,70 1.650,29 1.815,31 2.232,84 2.746,39 12 

5 3,0% 

1.618,85 1.699,79 1.869,77 2.299,82 2.828,78 13 

1.618,85 1.699,79 1.869,77 2.299,82 2.828,78 14 

1.618,85 1.699,79 1.869,77 2.299,82 2.828,78 15 

6 3,0% 

1.667,42 1.750,79 1.925,87 2.368,82 2.913,64 16 

1.667,42 1.750,79 1.925,87 2.368,82 2.913,64 17 

1.667,42 1.750,79 1.925,87 2.368,82 2.913,64 18 

7 3,0% 

1.717,44 1.803,31 1.983,64 2.439,88 3.001,05 19 

1.717,44 1.803,31 1.983,64 2.439,88 3.001,05 20 

1.717,44 1.803,31 1.983,64 2.439,88 3.001,05 21 

8 3,0% 

1.768,96 1.857,41 2.043,15 2.513,08 3.091,09 22 

1.768,96 1.857,41 2.043,15 2.513,08 3.091,09 23 

1.768,96 1.857,41 2.043,15 2.513,08 3.091,09 24 

9 3,0% 

1.822,03 1.913,13 2.104,45 2.588,47 3.183,82 25 

1.822,03 1.913,13 2.104,45 2.588,47 3.183,82 26 

1.822,03 1.913,13 2.104,45 2.588,47 3.183,82 27 

10 3,0% 

1.876,69 1.970,53 2.167,58 2.666,12 3.279,33 28 

1.876,69 1.970,53 2.167,58 2.666,12 3.279,33 29 

1.876,69 1.970,53 2.167,58 2.666,12 3.279,33 30 

11 3,0% 

1.932,99 2.029,64 2.232,61 2.746,11 3.377,71 31 

1.932,99 2.029,64 2.232,61 2.746,11 3.377,71 32 

1.932,99 2.029,64 2.232,61 2.746,11 3.377,71 33 

12 3,0% 

1.990,98 2.090,53 2.299,59 2.828,49 3.479,04 34 

1.990,98 2.090,53 2.299,59 2.828,49 3.479,04 35 

1.990,98 2.090,53 2.299,59 2.828,49 3.479,04 36 

13 3,0% 

    2.050,71  2.153,25 2.368,57   2.913,35      3.583,42  37 

    2.050,71  2.153,25 2.368,57   2.913,35      3.583,42  38 

    2.050,71  2.153,25 2.368,57   2.913,35      3.583,42  39 

14 3,0% 

    2.112,23  2.217,85 2.439,63   3.000,75      3.690,92  40 

    2.112,23  2.217,85 2.439,63   3.000,75      3.690,92  41 

    2.112,23  2.217,85 2.439,63   3.000,75      3.690,92  42 
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15 

 

3,0% 

    

 2.175,60  

 

2.284,38 

 

2.512,82 

   

3.090,77  

   

  3.801,65  

 

43     2.175,60  2.284,38 2.512,82   3.090,77      3.801,65  44 

    2.175,60  2.284,38 2.512,82   3.090,77      3.801,65  45 

16 3,0% 

    2.240,87  2.352,91 2.588,20   3.183,49      3.915,70  46 

    2.240,87  2.352,91 2.588,20   3.183,49      3.915,70  47 

    2.240,87  2.352,91 2.588,20   3.183,49      3.915,70  48 

 

 

 

DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL 30 HORAS 

 

 

 

Classe Graduação Qualificação Especialização Mestrado Doutorado Anos 

  5% 10% 23% 23% 

  Nível A B C D E 

1 

  

2.200,00 2.310,00 2.541,00 3.125,43 3.844,28 1 

2.200,00 2.310,00 2.541,00 2.201,00 3.844,28 2 

2.200,00 2.310,00 2.541,00 2.201,00 3.844,28 3 

2 2,0% 

2.244,00 2.356,20 2.591,82 3.187,94 3.921,16 4 

2.244,00 2.356,20 2.591,82 3.187,94 3.921,16 5 

2.244,00 2.356,20 2.591,82 3.187,94 3.921,16 6 

3 2,0% 

2.288,88 2.403,32 2.643,66 3.251,70 3.999,59 7 

2.288,88 2.403,32 2.643,66 3.251,70 3.999,59 8 

2.288,88 2.403,32 2.643,66 3.251,70 3.999,59 9 

4 3,0% 

2.357,55 2.475,42 2.722,97 3.349,25 4.119,58 10 

2.357,55 2.475,42 2.722,97 3.349,25 4.119,58 11 

2.357,55 2.475,42 2.722,97 3.349,25 4.119,58 12 

5 3,0% 

2.428,27 2.549,69 2.804,66 3.449,73 4.243,16 13 

2.428,27 2.549,69 2.804,66 3.449,73 4.243,16 14 

2.428,27 2.549,69 2.804,66 3.449,73 4.243,16 15 

6 3,0% 

2.501,12 2.626,18 2.888,79 3.553,22 4.370,46 16 

2.501,12 2.626,18 2.888,79 3.553,22 4.370,46 17 

2.501,12 2.626,18 2.888,79 3.553,22 4.370,46 18 

7 3,0% 

2.576,15 2.704,96 2.975,46 3.659,81 4.501,57 19 

2.576,15 2.704,96 2.975,46 3.659,81 4.501,57 20 

2.576,15 2.704,96 2.975,46 3.659,81 4.501,57 21 

8 3,0% 

2.653,44 2.786,11 3.064,72 3.769,61 4.636,62 22 

2.653,44 2.786,11 3.064,72 3.769,61 4.636,62 23 

2.653,44 2.786,11 3.064,72 3.769,61 4.636,62 24 

9 3,0% 

2.733,04 2.869,69 3.156,66 3.882,70 4.775,72 25 

2.733,04 2.869,69 3.156,66 3.882,70 4.775,72 26 

2.733,04 2.869,69 3.156,66 3.882,70 4.775,72 27 

10 3,0% 

2.815,03 2.955,79 3.251,36 3.999,18 4.918,99 28 

2.815,03 2.955,79 3.251,36 3.999,18 4.918,99 29 

2.815,03 2.955,79 3.251,36 3.999,18 4.918,99 30 

11 3,0% 

2.899,48 3.044,46 3.348,90 4.119,15 5.066,56 31 

2.899,48 3.044,46 3.348,90 4.119,15 5.066,56 32 

2.899,48 3.044,46 3.348,90 4.119,15 5.066,56 33 

12 3,0% 2.986,47 3.135,79 3.449,37 4.242,73 5.218,55 34 
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2.986,47 3.135,79 3.449,37 4.242,73 5.218,55 35 

2.986,47 3.135,79 3.449,37 4.242,73 5.218,55 36 

13 3,0% 

3.076,06 3.229,87 3.552,85 4.370,01 5.375,11 37 

3.076,06 3.229,87 3.552,85 4.370,01 5.375,11 38 

3.076,06 3.229,87 3.552,85 4.370,01 5.375,11 39 

14 3,0% 

3.168,35 3.326,76 3.659,44 4.501,11 5.536,36 40 

3.168,35 3.326,76 3.659,44 4.501,11 5.536,36 41 

3.168,35 3.326,76 3.659,44 4.501,11 5.536,36 42 

 

 

15 

 

 

 

3,0% 

3.263,40 3.426,57 3.769,22 4.636,14 5.702,46 43 

 

3.263,40 

 

3.426,57 

 

3.769,22 

 

4.636,14 

 

5.702,46 

 

44 3.263,40 3.426,57 3.769,22 4.636,14 5.702,46 45 

16 3,0% 

3.361,30 3.529,36 3.882,30 4.775,23 5.873,53 46 

3.361,30 3.529,36 3.882,30 4.775,23 5.873,53 47 

3.361,30 3.529,36 3.882,30 4.775,23 5.873,53 48 

 
*Redação dada pela Emenda Modificativa 21 

 

 

ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 30 HORAS 

 

 

Classes 
Nível 

Médio 
Qualificação Graduação Especialização Mestrado 

Anos 

    10% 20% 15% 15%  

Nível A B C D E 

1   

1.300,00 1.430,00 1.716,00 1.973,40 2.269,41 1 

1.300,00 1.430,00 1.716,00 1.301,00 2.269,41 2 

1.300,00 1.430,00 1.716,00 1.301,00 2.269,41 3 

2 2,0% 

1.326,00 1.458,60 1.750,32 2.012,87 2.314,80 4 

1.326,00 1.458,60 1.750,32 2.012,87 2.314,80 5 

1.326,00 1.458,60 1.750,32 2.012,87 2.314,80 6 

3 2,0% 

1.352,52 1.487,77 1.785,33 2.053,13 2.361,09 7 

1.352,52 1.487,77 1.785,33 2.053,13 2.361,09 8 

1.352,52 1.487,77 1.785,33 2.053,13 2.361,09 9 

4 2,0% 

1.379,57 1.517,53 1.821,03 2.094,19 2.408,32 10 

1.379,57 1.517,53 1.821,03 2.094,19 2.408,32 11 

1.379,57 1.517,53 1.821,03 2.094,19 2.408,32 12 

5 2,0% 

1.407,16 1.547,88 1.857,45 2.136,07 2.456,48 13 

1.407,16 1.547,88 1.857,45 2.136,07 2.456,48 14 

1.407,16 1.547,88 1.857,45 2.136,07 2.456,48 15 

6 2,0% 

1.435,31 1.578,84 1.894,60 2.178,79 2.505,61 16 

1.435,31 1.578,84 1.894,60 2.178,79 2.505,61 17 

1.435,31 1.578,84 1.894,60 2.178,79 2.505,61 18 

7 2,0% 

1.464,01 1.610,41 1.932,49 2.222,37 2.555,72 19 

1.464,01 1.610,41 1.932,49 2.222,37 2.555,72 20 

1.464,01 1.610,41 1.932,49 2.222,37 2.555,72 21 

8 2,0% 1.493,29 1.642,62 1.971,14 2.266,82 2.606,84 22 
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1.493,29 1.642,62 1.971,14 2.266,82 2.606,84 23 

1.493,29 1.642,62 1.971,14 2.266,82 2.606,84 24 

9 2,0% 

1.523,16 1.675,47 2.010,57 2.312,15 2.658,98 25 

1.523,16 1.675,47 2.010,57 2.312,15 2.658,98 26 

1.523,16 1.675,47 2.010,57 2.312,15 2.658,98 27 

10 2,0% 

1.553,62 1.708,98 2.050,78 2.358,40 2.712,16 28 

1.553,62 1.708,98 2.050,78 2.358,40 2.712,16 29 

1.553,62 1.708,98 2.050,78 2.358,40 2.712,16 30 

11 2,0% 

1.584,69 1.743,16 2.091,79 2.405,56 2.766,40 31 

1.584,69 1.743,16 2.091,79 2.405,56 2.766,40 32 

1.584,69 1.743,16 2.091,79 2.405,56 2.766,40 33 

12 2,0% 

1.616,39 1.778,03 2.133,63 2.453,67 2.821,73 34 

1.616,39 1.778,03 2.133,63 2.453,67 2.821,73 35 

1.616,39 1.778,03 2.133,63 2.453,67 2.821,73 36 

           

     *Redação dada pela Emenda Modificativa 21 

 

SECRETÁRIO ESCOLAR – 30 HORAS 

 

Classes 
Nível 

Médio 
Qualificação Graduação Especialização Mestrado Anos 

    10% 20% 15% 15% 

  Nível A B C D E 

1   

1.800,00 1.980,00 2.376,00 2.732,40 3.142,26 1 

1.800,00 1.980,00 2.376,00 1.801,00 3.142,26 2 

1.800,00 1.980,00 2.376,00 1.801,00 3.142,26 3 

2 2,0% 

1.836,00 2.019,60 2.423,52 2.787,05 3.205,11 4 

1.836,00 2.019,60 2.423,52 2.787,05 3.205,11 5 

1.836,00 2.019,60 2.423,52 2.787,05 3.205,11 6 

3 2,0% 

1.872,72 2.059,99 2.471,99 2.842,79 3.269,21 7 

1.872,72 2.059,99 2.471,99 2.842,79 3.269,21 8 

1.872,72 2.059,99 2.471,99 2.842,79 3.269,21 9 

4 2,0% 

1.910,17 2.101,19 2.521,43 2.899,64 3.334,59 10 

1.910,17 2.101,19 2.521,43 2.899,64 3.334,59 11 

1.910,17 2.101,19 2.521,43 2.899,64 3.334,59 12 

5 2,0% 

1.948,38 2.143,22 2.571,86 2.957,64 3.401,28 13 

1.948,38 2.143,22 2.571,86 2.957,64 3.401,28 14 

1.948,38 2.143,22 2.571,86 2.957,64 3.401,28 15 

6 2,0% 

1.987,35 2.186,08 2.623,30 3.016,79 3.469,31 16 

1.987,35 2.186,08 2.623,30 3.016,79 3.469,31 17 

1.987,35 2.186,08 2.623,30 3.016,79 3.469,31 18 

7 2,0% 

2.027,09 2.229,80 2.675,76 3.077,13 3.538,70 19 

2.027,09 2.229,80 2.675,76 3.077,13 3.538,70 20 

2.027,09 2.229,80 2.675,76 3.077,13 3.538,70 21 

8 2,0% 
2.067,63 2.274,40 2.729,28 3.138,67 3.609,47 22 

2.067,63 2.274,40 2.729,28 3.138,67 3.609,47 23 
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2.067,63 2.274,40 2.729,28 3.138,67 3.609,47 24 

9 2,0% 

2.108,99 2.319,89 2.783,86 3.201,44 3.681,66 25 

2.108,99 2.319,89 2.783,86 3.201,44 3.681,66 26 

2.108,99 2.319,89 2.783,86 3.201,44 3.681,66 27 

10 2,0% 

2.151,17 2.366,28 2.839,54 3.265,47 3.755,29 28 

2.151,17 2.366,28 2.839,54 3.265,47 3.755,29 29 

2.151,17 2.366,28 2.839,54 3.265,47 3.755,29 30 

11 2,0% 

2.194,19 2.413,61 2.896,33 3.330,78 3.830,40 31 

2.194,19 2.413,61 2.896,33 3.330,78 3.830,40 32 

2.194,19 2.413,61 2.896,33 3.330,78 3.830,40 33 

12 2,0% 

2.238,07 2.461,88 2.954,26 3.397,40 3.907,01 34 

2.238,07 2.461,88 2.954,26 3.397,40 3.907,01 35 

2.238,07 2.461,88 2.954,26 3.397,40 3.907,01 36 

 

 

 

DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 30 HORAS 

 

 

Classe Magistério Anos 

  

Nível A  

1  

1.850,00 1 

1.850,00 2 

1.850,00 3 

2 2,0% 

1.887,00 4 

1.887,00 5 

1.887,00 6 

3 2,0% 

1.924,74 7 

1.924,74 8 

1.924,74 9 

4 3,0% 

1.982,48 10 

1.982,48 11 

1.982,48 12 

5 3,0% 

2.041,96 13 

2.041,96 14 

2.041,96 15 

6 3,0% 

2.103,22 16 

2.103,22 17 

2.103,22 18 

7 3,0% 

2.166,31 19 

2.166,31 20 

2.166,31 21 

8 3,0% 

2.231,30 22 

2.231,30 23 

2.231,30 24 

9 3,0% 

2.298,24 25 

2.298,24 26 

2.298,24 27 

10 3,0% 

2.367,19 28 

2.367,19 29 

2.367,19 30 
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11 3,0% 

2.438,20 31 

2.438,20 32 

2.438,20 33 

12 3,0% 

2.511,35 34 

2.511,35 35 

2.511,35 36 

13 3,0% 

2.586,69 37 

2.586,69 38 

2.586,69 39 

14 3,0% 

2.664,29 40 

2.664,29 41 

2.664,29 42 

15 3,0% 

2.744,22 43 

2.744,22 44 

2.744,22 45 

16 3,0% 

2.826,55 46 

2.826,55 47 

2.826,55 48 
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ANEXO VI 

 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Assistente de Desenvolvimento Educacional: Integra o profissional da educação de nível 

médio que desenvolve atividades inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

responsabilidades necessárias às ações que complementam e apoiam a docência na modalidade 

da Educação Infantil no que tange ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e social - acolhida, 

socialização, integração, convivência e recreação, bem como o cuidado da criança quanto à 

higienização e riscos.  

 

Docente da Educação Infantil e Fundamental: Integra o profissional da educação de 

nível superior nas atividades inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

responsabilidades necessárias às ações didático/pedagógicas e também no que tange ao 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social - acolhida, socialização, integração e convivência, bem 

como o cuidado da criança quanto à higienização e riscos e, ainda a coordenação pedagógica e 

direção das unidades escolares, bem como nas ações desenvolvidas na sede da Secretaria de 

Educação nas áreas de gestão, supervisão, orientação, coordenação, formação e planejamento. 

 

Supervisor Escolar: É o profissional habilitado em pedagogia ou com especialização em 

supervisão ou áreas afins à orientação pedagógica, para atuar em unidades de educação infantil e 

fundamental, nas modalidades regulares e EJA como coordenador de todo trabalho pedagógico 

da unidade, devendo ser função nuclear trabalhar com a formação do professor com objetivo de 

propiciar condições de ensino que garantam aprendizagem de todos.  

 

Secretário Escolar: destina-se a desenvolver atividades meio, administrativas e dando suporte 

às ações da Unidade Escolar. 
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ANEXO VII 

 

 

 

 

FÓRMULA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE 

 

 VIx 33% x KM x Y     VI = Vencimento inicial 

1000               KM = KM ida e volta/dia 

               Y = Número de dias no mês 
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ANEXO VIII 

 

 

CORRELAÇÃO DE REFERÊNCIAS ATUAIS PARA NOVO NÍVEL 

CARGOS: DOCENTES E SUPERVISORES 

 

 

 

REFERÊNCIA 

ATUAL 

NÍVEL A SER 

REENQUADRADO 

A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

E 5 

F 6 

G 7 

H 8 

I 9 

J 10 

L 11 

M 12 

N 13 

O 14 

P 15 

- 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 
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LEI Nº 8.798, DE 28 DE MARÇO DE 2016. 

 

Altera a Lei 1.752 de 17 de agosto de 1990, que dispõe sobre o REGIME JURÍDICO ÚNICO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, DAS 

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso 

de suas atribuições legais... 

 

 

FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU  

E EU PROMULGO E SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 

 

Art. 1º Altera o art. 13 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 13 Para provimento nas carreiras da Administração Pública Municipal direta, indireta, 

autárquica e fundacional exigir-se-á concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos 

do Art. 37, II, da Constituição Federal. 

 

§ 1º O julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os critérios estabelecidos no respectivo 

Edital. 

 

§ 2º Fica assegurada a participação e fiscalização, em todas as fases do certame, de representante 

indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. 

 

§ 3º Os editais de concurso público para a carreira deverão abranger os aspectos de formação geral 

e formação específica, em conformidade com os perfis profissionais ou ocupacionais exigidos 

pelos órgãos ou instituições. 

 

§ 4º Nos casos onde o título apresentado servir para ingresso na carreira ou para pontuação no 

concurso o mesmo não poderá ser utilizado para elevação de classe quando houver.” 

 

Art. 2º Altera o § 1º do Art.14 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, passando a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 14  ....................... 

  

§ 1° - O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, 

que será publicado no órgão oficial do Município, por uma vez e em jornal de circulação regular 

no Município, por 3 (três) vezes, devendo mediar entre a primeira publicação e a última, no jornal 

local, o prazo mínimo de 15 (quinze) dias.” 

 

Art. 3º O § 5º do art. 16 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Art. 16 .......... 

 

§ 5º No ato da posse o Funcionário apresentará obrigatoriamente declaração dos bens e valores que 

constituírem seu patrimônio, a qual deverá ser atualizada anualmente, bem como apresentará 

declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função Pública; 

 

Art. 4º Acrescenta § 7º ao Art. 16 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, com a seguinte 

redação: 
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§ 7º Será tornado sem efeito o ato de provimento e a posse de servidor que, ao tempo da nomeação, 

seja detentor de outro cargo público de provimento efetivo, ainda que licenciado. 

 

Art. 5º Acrescenta o art. 21-A na Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 21-A Constitui requisito obrigatório para a posse e a manutenção no cargo público, em 

decorrência do provimento efetivo, a residência fixa no município de Rondonópolis” 

 

Art. 6º O art. 23 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 23 São estáveis, após 03 (três) anos de efetivo exercício, os Servidores nomeados em virtude 

de concurso público.” 

 

Art. 7º O art. 29 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 29 Ao entrar em exercício o Funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará 

sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual sua aptidão e 

capacidade serão objeto de avaliação para desempenho dos cargos, observados os seguintes fatores: 

 

I - assiduidade; 

II - disciplina; 

III - capacidade de iniciativa; 

IV - produtividade; 

V - responsabilidade.” 

 

Art. 8º Acrescenta o Inciso I-A ao Art. 53 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, com a 

seguinte redação: 

“Art. 53  ....................... 

 
I-A   A concessão de aposentadoria por invalidez permanente observará as seguintes disposições: 

 
a) será precedida de licença para tratamento de saúde ou por acidente, por período não excedente 

a 24 (vinte e quatro) meses; 

 
b) sua concessão dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-

pericial a cargo de junta médica oficialmente constituída e será devida a partir do mês subsequente 

ao da publicação do ato concessório, retroagindo seus efeitos à data da efetiva concessão; 

 

c) Em caso de doença que imponha afastamento compulsório, com base em laudo conclusivo da 

medicina especializada, ratificado pela junta médica, a aposentadoria por invalidez permanente 

independerá de licença para tratamento de saúde, e será devida a partir do mês subsequente ao da 

publicação do ato, retroagindo seus efeitos à data da efetiva concessão. 

 

Art. 9º Altera o Artigo 69 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, passando a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 69   O servidor público municipal fará jus ao adicional de tempo de serviço sobre seu 

vencimento base, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, nos termos dos planos de cargos, 

carreiras e vencimentos. 

 

§ 1º O servidor que exercer, cumulativamente, mais de um cargo, poderá optar pela incidência do 

adicional sobre o vínculo de maior vencimento.” 
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§ 2º O adicional é devido a partir do dia imediato aquele em que o funcionário completar o tempo 

de serviço exigido.   

 

Art. 10 Altera os Artigos 70, 71, 72 e cria o artigo 72-A, todos da Lei Municipal 1.752 de 17 de 

agosto de 1990, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

SUBSEÇÃO IV 

DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

 
Art. 70 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional 

de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, 

seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica. 

 

§ 1° - A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração 

do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente 

por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do 

Trabalhador — CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em 

caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do 

requerimento. 

 

§ 2º O valor do adicional de insalubridade fica assim definido: 

 

I. grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do 

profissional; 

II. grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do 

profissional; 

III. grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do 

profissional. 

 

Art. 70-A O adicional de periculosidade será concedido aos servidores que, no exercício habitual 

e permanente de suas atividades ou funções, estiverem comprovadamente expostos às condições 

previstas no Parágrafo Único deste artigo.  

 

Parágrafo Único. O exercício de trabalho em condições de periculosidade, assegura ao servidor, 

a percepção de adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento inicial da categoria. São 

consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 

impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:      

   

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;        

 

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal 

ou patrimonial. 

 

Art. 71 Todos os servidores que exerçam atividades insalubres serão submetidos a exame médico 

a cada 12 (doze) meses, exceto os expostos à radiação ionizante e/ou substâncias tóxicas para os 

quais o prazo será de 06 (seis) meses.  

 

§ 1º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das 

condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. 

 

§ 2º A funcionária gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação das 

operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço 

não perigoso. 

 

Art. 72 Os locais de trabalho e os servidores que operam equipamentos de Raios -X ou substâncias 

radioativas serão monitorados permanentemente, por profissionais habilitados, acompanhados por 
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membros da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST, de modo que as doses de radiação 

ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação vigente.” 

 

Art. 11 Altera o Artigo 76 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, passando a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 76 ... 

 

 § 3° Quando o pai e a mãe forem Funcionários Municipais, ativos ou Inativos, o abono familiar 

será concedido apenas a um deles.” 

 

Art. 12 Altera o caput do Art. 89º da Lei Nº 1.752 de 17 de Agosto de 1990, passando a ter a 

seguinte redação: 

 

“Art. 89  Pelo nascimento de filho, o Funcionário Público Municipal terá direito à licença 

paternidade de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Parágrafo Único. O direito do caput do Art. 89 desta Lei, estende-se aos pais adotandes”. 

 

Art. 13 Cria o Art. 89-A com a seguinte redação: 

 
“Art. 89-A Quando a gestante vier a óbito no parto ou logo após este, a licença paternidade será 

concedida no período de 120 dias, nos mesmos termos da licença maternidade, mediante 

requerimento e comprovação através de Certidão de Óbito.” 

 

Art. 14 Altera o Art. 96 da Lei nº 1.752 de 17 de Agosto de 1990, passando a ter a seguinte redação: 

 

 

“SEÇÃO V 

DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOAS DA FAMÍLIA 

 

 

Art. 96 - Poderá ser concedida à licença ao Funcionário, por motivo de doença do cônjuge ou 

companheiro (a), padastro ou madastra, ascendente e/ou descendente mediante comprovação 

médica. 

 
§ 1° A licença somente será deferida se a assistência direta do Funcionário for indispensável e não 

puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado, através 

de acompanhamento social, quando superior à 15 dias. 

 

§ 2° 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. 

§ 3° A licença prevista neste Artigo só será concedida se não houver prejuízo para o serviço público 

e não superior à 180 dias ao ano.” 

 

Art. 15 Altera o § 3 º  do art. 99 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

  

“Art. 99 .................................... 

 

§ 3º O período de tempo em que o servidor estiver afastado de suas atividades, para tratar de 

interesse particular, não será computado para fins de progressão na carreira, tampouco para efeitos 

de aposentadoria.” 

 

Art. 15 Altera os Artigos 102 a 105 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 
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“SEÇÃO X 

DA LICENÇA – PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 

 

 

Art. 102 Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo que cumprir jornada 

de trabalho sem registro de faltas terá direito ao prêmio assiduidade equivalente a 3 (três) meses 

de licença sem prejuízo de sua remuneração. 

 
§ 1° Depois de concedida através de processo administrativo, o servidor poderá requerer 

oportunamente o gozo da licença prêmio ao superior imediato, integramente ou em parcelas não 

inferior a quinze dias, podendo ser convertido em pecúnia para encontro de contas com o Serv 

Saude. 

 
§ 2º A autorização do gozo da licença-prêmio deverá ser aguardada em exercício. Publicada a 

autorização, se não for iniciado o gozo no prazo de 30 (trinta) dias, será necessário novo 

requerimento e nova publicação. 

 

§ 3º À servidora pública em gozo da licença maternidade será concedida, imediatamente após o 

término desta, licença prêmio a que tiver direito, mediante requerimento e independentemente do 

disposto no § 2º deste artigo.” 

 
§ 4º Cabe ao Departamento de Recursos Humanos responsável, cientificar o servidor e seu superior 

dos períodos de licença-prêmio concedidos, de forma a garantir o gozo dos mesmos, antes da 

passagem do servidor à inatividade. 

 

§5° Concedida a aposentadoria ao servidor, fica caracterizada renúncia aos períodos de licença 

prêmio concedidos e não gozados até esta data, salvo em casos de afastamentos por auxílio doença 

e ou acidentário.  

 
§ 6º É facultado ao funcionário fracionar a licença de que trata esta artigo, em até 3(três) parcelas. 

(Redação dada pela Emenda Aditiva 01). 

 

Art. 103   Não fará jus a licença-prêmio o servidor que, no período aquisitivo: 

 

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; 

II - afastar-se do cargo em virtude de: 

a) licença para tratar de interesses particulares; 

b) desempenho de mandato classista fora do Município de Rondonópolis. 

 

 

III – obter mais de 180 (cento e oitenta) dias de faltas justificadas e demais licenças, excluindo a 

licença prêmio. 

IV – contar com mais de 45 (quarenta e cinco) dias de licença por doença em pessoa da família. 

V – obter mais de 45 (quarenta e cinco) dias de faltas injustificadas. 

 
§ 1º As ocorrências previstas no caput deste artigo interrompem o período aquisitivo, sendo 

iniciada nova contagem, imediatamente após cada evento registrado. 

 

§ 2º As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista nesta Seção na 

proporção de 15(quinze) dias para cada falta, até o limite disposto no caput deste artigo.  (Redação 

dada pela Emenda Modificativa 44) 

 

Art. 104 O número de Funcionários em gozo simultâneo de licença prêmio não poderá ser superior 

a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade. 
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Art. 105 Ficam assegurados os direitos adquiridos, até a entrada em vigência da presente Lei, 

decorrentes da aplicação do disposto na redação referente à Licença ora regulamentada.” 

 

Art. 16 Altera o Artigo 108 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, passando a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 108 - O servidor que, no período aquisitivo, houver gozado das licenças a que se referem os 

incisos IV, VII, VIII e X do Artigo 81 desta lei, não terá direito ao gozo de férias.” 

 

Parágrafo Único: O servidor que, durante o período aquisitivo, permanecer em licença a que se 

refere o inciso I do Artigo 81 desta Lei, por mais de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos ou 

alternados não fará jus ao gozo de férias. 

 

Art. 17 Altera o Artigo 115 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990, passando a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 115 - O servidor efetivo poderá ser cedido mediante, requisição para ter exercício em outro 

órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem 

como na administração municipal indireta, nas seguintes hipóteses: 

 

I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 

 

II - em casos de celebração de convênios e termos de cooperação técnica. 

 

 

§ 1° Excepcionalmente será autorizada cedência à instituição privada e ou filantrópica sem fins 

lucrativos; observando em todo o caso, as disposições do § 4° e  

 

§ 5° deste artigo. A cessão estará sempre condicionada ao interesse público relevante. 

 

§ 2° Na hipótese do inciso I deste Artigo, o ônus da remuneração será sempre do órgão ou entidade 

requisitante, garantindo ao servidor apenas a contagem do tempo de serviço para os efeitos legais. 

 

§ 3° Na hipótese do inciso II deste Artigo, o ônus da remuneração somente será do órgão de origem 

quando constar expressamente do termo de convênio ou cooperação técnica com o órgão ou 

entidade de destino. 

 
§ 4° A efetividade dos servidores cedidos em qualquer caso deverá ser atestada mensalmente pelo 

órgão onde presta serviço, através de relatório. 

 
§ 5° Todas as cedências regulamentadas por este artigo deverão ser publicadas através de portaria 

do Poder Executivo, devendo constar:  

I - o nome da entidade ou órgão beneficiado(a);   

II - o nome do funcionário;   

III - a função que exercerá no ente público;   

IV - o horário a ser cumprido pelo cedido.” 

 

Art. 18 Acrescenta o Parágrafo Único ao Artigo 147 da Lei Municipal 1.752 de 17 de agosto de 

1990, com a seguinte redação: 

 
“Art. 147 .................................... 

 

Parágrafo Único. Ao ser aplicada a pena de demissão conforme disposto no caput deste artigo, no 

ato da rescisão, o servidor fará jus exclusivamente ao saldo de salário e férias, férias vencidas e 

licença prêmio adquirida.” 
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Art. 19 Ficam revogados os artigos 31 e seu parágrafo único; os incisos III e IV do artigo 36; § 

8° do artigo 53; os artigos 66, 73 e 74; parágrafo único do artigo 75; e artigo 80, todos da Lei 

Municipal 1.752 de 17 de agosto de 1990. 

 

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando se as disposições em 

contrário. 

 

 

 

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 

Rondonópolis, 28 de março de 2016; 

100º  da Fundação e 62º da Emancipação Política 

 

 

 

 

 

 

PERCIVAL SANTOS MUNIZ 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

FABRÍCIO MIGUEL CORREA 
Procurador Geral do Município 

 

 

Registrada na Coordenadoria de 

Acompanhamento Jurídico Legislativo e 

publicada no DIORONDON. 
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