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PROJETO DE LEI 051/2019 - DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Dispõe sobre a reestruturação e gestão do 
Plano da Carreira dos Profissionais do 
Magistério Público do Município de 
Paragominas, Estado do Pará. 

 

MOZIMEIRE PEREIRA DE S. COSTA, Prefeita Municipal de Paragominas em 

exercício, Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal apresenta o seguinte Projeto de Lei para apreciação dessa 

Colenda Câmara Municipal de Vereadores: 

Capítulo I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre reestruturação e gestão do Plano de Carreira dos 

Profissionais do Magistério Público do Município de Paragominas, abrangendoos 

servidores municipais ocupantes dos cargos de Professor e Professor de Suporte 

Pedagógicoque exercem atividades de magistério na Rede Municipal de Ensino. 

Art. 2ºPara os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I -Atividades de magistério – são aquelas que abrangem a docência e o suporte 

pedagógico, isto é, as de direção, vice, coordenação, supervisão, orientação, 

assessoramento e planejamento pedagógico, desenvolvidas nas unidades escolares 

da Rede Municipal de Ensino, na Secretaria Municipal de Educação e no Conselho 

Municipal de Educação.  

II - Cargo – é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas pelo 

Município a um profissional do magistério, que exerça atividades nas Unidades 

Escolares ou na Secretaria Municipal de Educação; 

III - Efetivo exercício – é o desempenho das atividades de docência ou suporte 

pedagógico à docência do profissional pertencente na carreira do magistério do 

Município de Paragominas; 
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IV - Níveis – é o conjunto de cargos da mesma natureza, dispostos 

hierarquicamente, de acordo com o nível de formação ou grau de habilitação 

correspondente; 

V - Magistério Público Municipal é o conjunto de profissionais do magistério 

ocupantes de cargos relacionados nesta Lei e que atuam no ensino público das 

unidades escolares municipais de educação infantil e ensino fundamental de 

Paragominas, na Secretaria Municipal de Educação, no Conselho Municipal de 

Educação e no Sindicato dos Profissionais do Magistério de Paragominas; 

VI - Profissional do Magistério – ocupantes dos cargos descritos nesta Lei que 

exercema docência ou as funções de suporte pedagógico à docência 

respectivamente; 

VII–Rede Municipal de Ensino é o conjunto de instituições e órgãos que realizam 

atividades de educação sob a administração da Secretaria Municipal de Educação; 

VIII - Referências – é o conjunto de subclasses ao qual o profissional do magistério 

terá acesso em promoção horizontal, por merecimento, verificado por meio da 

avaliação de desempenho, dentro de um mesmo nível de formação e uma classe 

correspondente ao tempo de serviço, nos termos desta Lei; 

IX - Remuneração – é o conjunto dos valores percebidos pelos profissionais do 

magistério somando o vencimento, isto é, o salário base e as vantagens pessoais e 

pecuniárias; 

X - Vantagem pessoal – benefício financeiro que compõe a remuneração do 

profissional do magistério conforme previsão nesta Lei; 

XI - Vencimento – é o salário base do profissional do magistério de acordo com a 

sua jornada de trabalho alcançada por meio de concurso público, que quando da 

ampliação será pago proporcionalmente a carga horária trabalhada. 

Art. 3º A Carreira do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos:  
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I - A profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação à área educacional e à 

qualificação profissional, com remuneração condigna e condições adequadas de 

trabalho; 

II - O cumprimento das previsões da lei federal 11.738/2008; 

III - A valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento; 

IV - A progressão por tempo de serviço, a elevação por meio da mudança de nível 

de formação ou habilitação, e de promoções periódicas pelo seu merecimento.  

Art. 4º O ingresso na carreira dos profissionais do magistério dar-se-á, somente, por 

meio de concurso público de provas e títulos acadêmicos. 

Parágrafo único.O Município de Paragominas deverá, a partir da aprovação desta 

Lei, organizar concursos públicos específicos exigindo formação em nível superior. 

Capítulo II  

DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

Art. 5º Os cargos da Carreira do Magistério Público Municipal de Paragominas 

agrupam-se conforme a Tabela constante do Anexo I à presente Lei, segundo o 

Nível de Formação e o Merecimento, obtido por meio da avaliação de desempenho. 

Art. 6º Por Nível de Formação ou Habilitação agrupam-se os cargos dos 

profissionais do magistério, nos seguintes níveis:  

I - Nível Médio – Professor com formação em nível Médio na modalidade Normal – 

magistério;  

II - Nível Superior – Profissional do magistério com formação em nível superior, em 

cursos de Pedagogia ou Licenciaturas nas áreas específicas; 

III - Nível de Pós-graduação lato sensu – Profissional do magistério com formação 

em nível superior, acrescida de curso de especialização em área afim para a qual 

prestou concurso público ou de atendimento da Rede Municipal de Ensino de 

Paragominas; 
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IV - Nível de Pós-graduação stricto sensuI – Profissional do magistério com 

formação em nível superior, acrescida de curso de mestrado em área afim, para a 

qual prestou concurso público ou de atendimento da Rede Municipal de Ensino de 

Paragominas; 

V - Nível de Pós-graduação stricto sensuII – Profissional do magistério com 

formação em nível superior, acrescida de curso de doutorado em área afim, para a 

qual prestou concurso público ou de atendimento da Rede Municipal de Ensino de 

Paragominas.  

Art. 7º Por Merecimento distribuem-se os cargos dos profissionais do magistério 

previstos nesta Lei, através das Referências de “1” a “11”, após alcançarem 

resultado satisfatório no efetivo exercício da docência ou suporte pedagógico na 

Rede Municipal de Ensino de Paragominas, através das avaliações de desempenho, 

da seguinte forma: 

I - Referência 1 – Profissional do magistério efetivo, no exercício da docência, 

submetido ao período de estágio probatório;  

II - Referência 2 – Profissional do magistério estável que será enquadrado na 

referência 2, após pelo menos três anos e um dia de efetivo exercício e que obtiver 

desempenho satisfatório em sua avaliação de desempenho ao final do primeiro 

período aquisitivo de Merecimento; 

III - Referência 3 – Profissional do magistério estável enquadrado na referência 3, 

após pelo menos seis anos e um dia de efetivo exercício na Rede Municipal e que 

obtiver desempenho satisfatório em suas avaliações; 

IV - Referência 4 – Profissional do magistério estável enquadrado na referência 4, 

após pelo menos nove anos e um dia de efetivo exercício e que obtiver desempenho 

satisfatório em suas avaliações; 

V - Referência 5 – Profissional do magistério estável enquadrado na referência 5, 

após pelo menos doze anos e um dia de efetivo exercício e que obtiver desempenho 

satisfatório em suas avaliações; 
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VI - Referência 6 – Profissional do magistério estável enquadrado na referência 6, 

após pelo menos quinze anos e um dia de efetivo exercício e que obtiver 

desempenho satisfatório em suas avaliações; 

VII – Referência 7 – Profissional do magistério estável enquadrado na referência 7, 

após pelo menos dezoito anos e um dia de efetivo exercício e que obtiver 

desempenho satisfatório em suas avaliações; 

VIII – Referência 8 – Profissional do magistério estável enquadrado na referência 7, 

após pelo menos vinte um anos e um dia de efetivo exercício e que obtiver 

desempenho satisfatório em suas avaliações; 

IX – Referência 9 – Profissional do magistério estável enquadrado na referência 7, 

após pelo menos vinte e quatro anos e um dia de efetivo exercício e que obtiver 

desempenho satisfatório em suas avaliações; 

X – Referência 10 – Profissional do magistério estável enquadrado na referência 7, 

após pelo menos vinte e sete anos e um dia de efetivo exercício e que obtiver 

desempenho satisfatório em suas avaliações; 

XI – Referência 11 – Profissional do magistério estável com desempenho satisfatório 

na avaliação de desempenho após pelo menos trinta anos e um dia de efetivo 

exercício na docência ou atividades de suporte pedagógico na Rede Municipal de 

Paragominas. 

Art. 8º Os cargos existentes nesta carreira e os que vierem a ser criados, serão 

lotados na Secretaria Municipal de Educação, para posterior distribuição nas 

unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Paragominas.  

Capítulo III 

DOS AVANÇOS NA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

Seção I 

DA ELEVAÇÃO POR TITULAÇÃO 
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Art. 9º A Elevação por Titulação será concedida automaticamente ao profissional do 

magistério estável quando da comprovação de conclusão de nova formação 

acadêmica. 

 

Parágrafo único. Quando da comprovação de nova formação acadêmica o 

profissional do magistério fará jus à elevação para o nível imediatamente superior, 

conforme disposto nesta Lei, respeitando a Referência em que o profissional do 

magistério estiver enquadrado. 

Art. 10 A Elevação por Titulação poderá ser requerida à Secretaria Municipal de 

Educação a qualquer tempo e irá vigorar a contar do mês de fevereiro do ano 

subsequente aquele em que o interessado apresentar a documentação pertinente a 

sua formação. 

§ 1º A comprovação deverá ser feita por meio de diploma ou certificado e histórico 

escolar emitidos por instituição devidamente credenciada junto ao Ministério de 

Educação ou órgão competente.  

§ 2º Para efeito do benefício da elevação por Titulação, a Secretaria Municipal de 

Educação irá considerar como válidos os cursos de graduação e pós-graduação lato 

e stricto sensu em educação, na área para qual o profissional do magistério prestou 

concurso público ou nas etapas e modalidades ofertadas na Rede Municipal de 

Ensino de Paragominas, respeitadas as atribuições do cargo.  

Art. 11 O avanço do profissional do magistério na carreira por meio da sua formação 

irá considerar a dispersão de remuneração entre os níveis tendo como base: 

I - Variação de 60% (sessenta por cento) do nível médio, magistério, para o superior 

conforme disposto na Tabela Salarial constante do Anexo I, respeitando a 

Referência em que o profissional do magistério estiver enquadrado; 

II - Variação de 7% (sete por cento) do nível superior para a pós-graduação lato 

sensu, especialização, conforme disposto na Tabela Salarial constante do Anexo I, 

respeitando a Referência em que o profissional do magistério estiver enquadrado; 
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III - Variação de 5% (cinco por cento) da especialização para o nível de pós-

graduação stricto sensuI, mestrado, conforme disposto na Tabela Salarial constante 

do Anexo I, respeitando a Referência em que o profissional do magistério estiver 

enquadrado; 

IV - Variação de 5% (cinco por cento) do mestrado para o nível de pós-graduação 

stricto sensuII, doutorado, conforme disposto na Tabela Salarial constante do Anexo 

I, respeitando a Referência em que o profissional do magistério estiver enquadrado. 

Art. 12 O ingresso do profissional do magistério ocupante dos cargos previstos nesta 

Lei obedecerá ao disposto no Art. 4º desta Lei e após a conclusão do estágio 

probatório poderá ser solicitado o avanço para o nível de formação imediatamente 

superior.  

§ 1º.Quando o profissional estiver enquadrado com nível superior poderá solicitar a 

elevação diretamente para a pós-graduação stricto sensu I, mestrado. 

§ 2º.As demais elevações por nível de formação deverão respeitar o interstício de 3 

(três) anos e poderão ser requeridas nos termos desta Lei. 

§ 3º. Excepcionalmente, os profissionais do magistério que estão em efetivo 

exercício na data da vigência desta Lei farão jus à próxima elevação por nível de 

formação sem a necessidade de cumprir o período de 3 (três) anos, previsto no § 2º 

deste artigo. 

§ 4º. Para atendimento de previsão orçamentária, o benefício da elevação será 

concedido a partir do mês de fevereiro do ano seguinte. 

Art. 13 Não poderá ser elevado por titulação o profissional do magistério: 

I - em estágio probatório;  

II - em disponibilidade, em cessão para outra área da administração municipal; 

III - em licença para tratar de interesses particulares; 

IV - em licença para acompanhamento de pessoa da família superior a 60 (sessenta) 

dias; 
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V - em licença para exercer mandato eletivo com horário não compatível para 

desempenho das funções. 

Seção III 

DA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 

Art. 14 A Promoção por Merecimento poderá ser conquistada a cada 3(três) anos, a 

partir do final do estágio probatório, por meio da avaliação de desempenho contida 

nos termos desta Lei, identificada a partir das Referências da estrutura desta 

carreira, com a finalidade de mensurar a consecução dos objetivos organizacionais e 

sua efetiva valorização. 

Parágrafo único. O processo de avaliação de desempenho deverá ser realizado 

anualmente e fará jus à Promoção por Merecimento o profissional do magistério que 

alcançar, na média dos três anos, desempenho médio satisfatório totalizando 70% 

(setenta por cento) da nota máxima de avaliação. 

Art. 15 Para organizar o processo de avaliação de desempenho dos profissionais do 

magistério, a administração municipal deverá nomear, em até 60 (sessenta) dias 

após a vigência desta Lei, uma Comissão de Avaliação de Desempenho, assim 

constituída: 

I - Dois representantes da Administração Municipal, sendo dois da Secretaria 

Municipal de Educação; 

II - Um representante do Conselho Municipal de Educação desde que seja 

profissional do magistério;  

III - Dois representantes indicado pelo Sindicato dos Servidores que representa a 

categoria do magistério no Município de Paragominas; 

IV - O diretor da unidade escolar de educação infantil ou ensino fundamental cujo 

profissional do magistério estiver sendo avaliado; ou 

V - O Secretário Municipal de Educação, quando a Comissão de Avaliação avaliar 

um profissional do magistério no exercício de uma função de suporte pedagógico 

dentro da Secretaria de Educação. 
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§ 1º. A avaliação do diretor de escola será feita pelos membros da Comissão 

descritos nos incisos I, II, III e V e por um professor da escola onde o diretor é 

lotado, escolhido por seus pares. 

§ 2º. Quando o diretor da escola estiver usufruindo qualquer tipo de licença, o vice-

diretor integrará a Comissão para avaliar os profissionais da referida unidade 

escolar.  

§ 3º. No caso específico do § 2º, se não houver vice-diretor na unidade escolar, a 

Comissão de Avaliação deverá ser integrada pelo coordenador pedagógico.  

Art. 16 A Promoção por Merecimento garantirá incorporação de 3% (três por cento) 

ao vencimento do profissional do magistério estável, considerando metas, critérios e 

fatores estabelecidos nesta Lei, a partir dos seguintes critérios: 

I - Pontualidade; 

II - Assiduidade; 

III - Dedicação; 

IV - Comprometimento com a educação pública e com a prática pedagógica; 

V - Participação em formação continuada quando ofertada pela Secretaria Municipal 

de Educação de Paragominas ou cursos oferecidos por outras instituições desde 

que credenciados e reconhecidos por órgão competente; 

VI - Compromisso com os processos de ensino e de aprendizagem; 

VII - Relações interpessoais no ambiente de trabalho. 

Art. 17 Somente o profissional do magistério, estável e em efetivo exercício do seu 

cargo ou função na Rede Municipal de Paragominas, será avaliado anualmente nos 

termos desta Lei e fará jus à Promoção por Merecimento no mês de fevereiro do 

exercício seguinte. 

Art. 18 O profissional do magistério preencherá no mês agosto o Instrumento de 

Auto Avaliação de Desempenho, constante do Anexo II desta Lei, que será 
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arquivado em sua pasta individual e irá compor a média final da sua pontuação para 

efeito de Promoção por Merecimento. 

§ 1º A Comissão de Avaliação de Desempenho fará nos meses de setembro e 

outubro a avaliação de cada profissional do magistério nos termos do Anexo II desta 

Lei. 

§ 2º Na definição do resultado para promoção do profissional do magistério por 

Merecimento, a Comissão de Avaliação de Desempenho deverá considerar a 

pontuação obtida através da média entre: 

I - Resultado da avaliação realizada pela Comissão de Avaliação de Desempenho, 

que terá peso equivalente a 60% (sessenta por cento) da pontuação final; 

II - Resultado da auto avaliação realizada pelo profissional do magistério que terá 

peso equivalente a 40% (quarenta por cento) da pontuação final; 

III - A Comissão de Avaliação de Desempenho deverá utilizar a fórmula DMS = (A x 

0,6) + (B x 0,4), onde: 

a) DMS: desempenho médio satisfatório; 

b) A = resultado definido na avaliação “A” realizada pela Comissão de Avaliação de 

Desempenho que deve ser multiplicado por 0,6 (zero vírgula seis); 

c) B = resultado definido na auto avaliação “B” do profissional do magistério que 

deve ser multiplicado por 0,4 (zero vírgula quatro); 

d) O resultado “A” deverá ser somado ao resultado “B”. 

Art. 19 O profissional do magistério que não alcançar desempenho satisfatório na 

avaliação do seu desempenho, isto é 70% (setenta por cento) na média dos 3 (três) 

anos de avaliação, permanecerá na Referência em que estiver enquadrado ao longo 

dos três próximos anos e somente poderá usufruir durante este período da 

progressão por tempo de serviço e da elevação por titulação. 

Parágrafo único. Fica assegurado ao profissional do magistério, que discordar de 

cada avaliação de desempenho, o direito de apresentar recurso à Comissão 
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Organizadora da Avaliação de Desempenho dentro de 30 (trinta) após a publicação 

do resultado. 

Art. 20 O profissional do magistério somente poderá avançar 1 (uma) referência a 

cada três anos, a partir da obtenção de 70% (setenta por cento) da avaliação 

máxima, apurados no processo de avaliação de desempenho anualmente. 

Art. 21 Não poderá ser promovido por merecimento o profissional do magistério: 

I - em estágio probatório;  

II - em disponibilidade, em cessão para outra área da administração municipal; 

III - em licença para tratar de interesses particulares; 

IV -em licença médica superior a 24 (vinte e quatro) meses consecutivos; 

V - em licença para exercer mandato eletivo com horário não compatível para 

desempenho das funções. 

§ 1º A contagem do período aquisitivo para a Promoção será suspensa quando 

ocorrer alguma das previsões de licenças contidas no caput deste artigo. 

§ 2º O profissional do magistério, quando beneficiado pelas licenças e outras 

situações constantes do caput deste artigo, usufruirá do benefício da avaliação de 

desempenho logo após completar o período necessário. 

Capítulo IV 

DO ENQUADRAMENTO NA CARREIRA 

Art. 22 Apenas o profissional do magistério, cujo ingresso no serviço público 

municipal tenha sido por meio de concurso público, poderá ser enquadrado nos 

níveis e referências integrantes do quadro permanente desta Lei, desde que, 

concomitantemente: 

I - Esteja lotado e em exercício regular nas Unidades Escolares Municipais de 

educação infantil e ensino fundamental ou na Secretaria Municipal de Educação, 

Conselho Municipal de Educação ou no Sindicato dos Profissionais do Magistério de 
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Paragominas na data em que esta Lei entrar em vigor, respeitadas as previsões 

desta Lei;  

II - As atribuições efetivamente exercidas sejam iguais às previstas nas 

especificações desta Lei; 

§ 1º. O enquadramento do profissional do magistério no Quadro de Cargos 

Permanentes dar-se-á na referência que atingir, considerando-se o 1º (primeiro) 

triênio a partir de 1988, quando entraram em vigor as normas constitucionais com 

previsão de estabilidade e avaliação funcional. 

§ 2º. O enquadramento dos atuais profissionais do magistério que atuam na 

Secretaria de Educação e de profissional cedido para o Sindicato dos Profissionais 

do Magistério poderá ser feito nesta carreira, desde que assuma dentro de até 120 

(cento e vinte dias), um mínimo de quatro horas aula em regência de turma. 

§ 3º. Exceção ao disposto no § 2º deste artigo ocorrerá somente quando se tratar de 

ocupante do cargo de Professor de Suporte Pedagógico.  

Art. 23 Em até 30 (trinta) dias após a vigência desta Lei, o setor competente da 

Secretaria Municipal da Administração, publicará a relação nominal dos profissionais 

do magistério abrangidos por esta nova carreira com as referidas informações do 

novo enquadramento. 

§ 1º O profissional do magistério que discordar do enquadramento poderá submeter 

suas razões às Secretarias Municipais de Educação e de Administração para 

análise, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias. 

§ 2º Passados 30 (trinta) dias da divulgação da relação de enquadramento de que 

trata o caput deste artigo sem que haja manifestação do profissional do magistério, a 

Secretaria Municipal de Administração submeterá aoPrefeito Municipal proposta de 

enquadramento definitivo. 

Art. 24 As diferenças de remuneração verificadas em decorrência da proposta de 

enquadramento na presente Lei serão pagas como vantagem pessoal nominalmente 

identificada. 
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§ 1º A partir da vigência desta Lei somente incidirão sobre a vantagem pessoal de 

que trata este artigo os reajustes salariais anuais, não sendo possível qualquer 

benefício de acréscimos oriundos de avanço na carreira a partir de titulação, tempo 

de serviço e merecimento. 

§ 2º A vantagem pessoal de que trata este artigo receberá anualmente o mesmo 

percentual de reajuste, ou correção, aplicado sobre o vencimento da carreira dos 

profissionais do magistério.  

Capítulo V 

DA JORNADA DE TRABALHO 

Art. 25 A jornada de trabalho dos profissionais do magistério abrangidos por esta Lei 

será de: 

I - Professor com 20 (vinte) horas semanais; 

II - Professor de Suporte Pedagógico com 40 (quarenta) horas semanais. 

§ 1º. A jornada de trabalho do profissional do magistério com 20 (vinte) horas 

semanais poderá ser ampliada para até o limite de 40 (quarenta) horas, por tempo 

determinado para atender necessidade da rede municipal. 

§ 2º. A jornada de trabalho do profissional no exercício da docência na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como em atividades na 

educação especial e na sala multifuncional e espaços pedagógicos, será organizada 

em horas. 

§ 3º. Fica autorizado à Secretaria Municipal de Educação organizar a jornada de 

trabalho do profissional do magistério no exercício da docência nos anos finais do 

ensino fundamental em hora-aula de acordo com a estrutura curricular da rede 

municipal.   

§ 4º.Para efeito de lotação dos professores em Sala de Atendimento Educacional 

Especializado será considerada carga horária de até 40 (quarenta) horas semanais 

que poderá ser acrescida nos termos desta Lei. 
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Art. 26 Somente para atender eventual necessidade de excepcional interesse 

público, a Secretaria Municipal de Educação poderá ampliar a jornada do 

profissional do magistério no exercício da docência a até 50 (cinquenta) horas 

semanais, desde que respeitado o acúmulo de cargos previsto no art. 37, XVI, da 

Constituição Federal e a compatibilidade de horários. 

Parágrafo único. A referida ampliação somente poderá ser concedida por ato do 

Secretário de Educação que deverá considerar a necessidade real. 

Art. 27 A jornada de trabalho do profissional do magistério no exercício da docência 

será composta por dois terços de atividades de interação com estudantes e um terço 

em atividades extraclasse sem a interação com estudantes. 

Parágrafo único. As atividades extraclasse são destinadas a formação continuada 

oferecida pela Secretaria Municipal de Educação, planejamento pedagógico e 

atendimentos aos pais dos estudantes.  

Art. 28 O cálculo do período reservado para um terço destinado a hora atividade 

será realizado sobre o volume de horas trabalhadas pelo professor. 

Parágrafo único. O período de atividades extraclasse deverá ser cumprido da 

seguinte forma: 

I – Mínimo de 70% (setenta por cento) na escola ou em local definido pela Secretaria 

Municipal de Educação; 

II – Máximo de 30% (trinta por cento) em local de livre escolha. 

Capítulo VI 

DA REMUNERAÇÃO 

Art. 29 A remuneração dos profissionais do magistério será composta por 

vencimento, adicional por tempo de serviço, vantagens pessoais advindas de 

benefícios anteriores a esta data, ampliação de jornada de trabalho e gratificações 

previstas nesta Lei. 
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Parágrafo único. O vencimento do profissional do magistério está disposto na 

Tabela Salarial prevista no Anexo I, respeitando o contido nesta Lei. 

Art. 30. Os profissionais do magistério poderão ser beneficiados pelas seguintes 

vantagens remuneratórias: 

I - Adicional por tempo de serviço que corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o 

valor do vencimento base do profissional do magistério a cada 5 (cinco) anos de 

exercício na administração municipal de Paragominas; 

II - Gratificação pelo exercício de função da carreira de diretor, vice e coordenador 

pedagógico, conforme estabelecido no Anexo IV, observadas as previsões do 

Capítulo IX desta Lei; 

III - Gratificação pelo exercício de atividade em sala de recurso e sala 

multifuncional,nos termos do Anexo V; 

IV -Gratificação de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento do profissional do 

magistério pelo deslocamento entre a sede do município e a escola situada no meio 

rural; 

V - Abonos previstos nas Leis Municipais 427/2004 e 479/2005; 

VI - Parcela destacada advinda de benefícios anteriores à vigência desta Lei. 

Parágrafo único. Farão jus à previsão contida no inciso II deste artigo somente os 

profissionais do magistério em efetivo exercício na rede municipal de Paragominas 

na data da vigência desta Lei. 

Art. 31 As gratificações previstas nesta Lei não geram direito adquirido ou 

vinculação, e serão pagas somente durante o período em que o profissional do 

magistério estiver desempenhando a função de confiança para a qual for nomeado 

pelo Prefeito Municipal. 

Art. 32 Fica assegurado aos professores que atuam nas escolas situadas na zona 

rural e indígenas o direito de receber o período correspondente ao período 

extraclasse em valores no formato de um adicional de hora atividade.  
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Art. 33 Fica assegurado aos profissionais do magistério reposição anual das perdas 

inflacionárias acrescida de ganho real respeitando a variação da arrecadação do 

município de Paragominas e o disposto na Lei 101/2000, referente ao limite de 

comprometimento de gastos com funcionalismo. 

§1º. Quando da concessão do benefício constante do caput deste artigo, as 

gratificações constantes dos Anexos IV e V deverão receber o mesmo percentual a 

título de atualização. 

§ 2º. Fica vedado o pagamento, com recursos do orçamento da Secretaria Municipal 

de Educação, de profissional do magistério cedido, a qualquer título, a outra área da 

administração pública de Paragominas ou a outro órgão, conforme disposto nos 

artigos 70 e 71 da LDB. 

Capítulo VII 

DAS FÉRIAS 

Art. 34 Os profissionais do magistério usufruirão anualmente de período de férias 

nos seguintes termos: 

I – profissionais no exercício da docência e professor coordenador -45 (quarenta e 

cinco) dias de férias; 

I – profissional do magistério no exercício de direção e vice de unidade escolar e de 

função técnico-pedagógica na Secretaria Municipal de Educação - 30 (trinta) dias. 

Art. 35 Os profissionais do magistério, quando do gozo das férias, receberão um 

benefício no valor equivalente a 33% (trinta e três por cento) da sua remuneração 

mensal, a título de abono de férias nos termos do Art. 34. 

Art. 36 Quando o período de licença maternidade coincidir parcial ou integralmente 

com as férias estabelecidas no calendário letivo, a profissional do magistério terá 

direito ao período integral ou complemento de férias coincidente, após o término da 

licença. 
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Capítulo VIII 

DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

Art. 37 Os profissionais ocupantes dos cargos do Quadro Permanente do Magistério 

de Paragominas poderão exercer funções de suporte pedagógico nas unidades 

escolares municipais e na Secretaria Municipal de Educação obedecendo o disposto 

neste Plano de Carreira e no artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases de Educação 

(9394/1996). 

Art. 38 As funções de confiança tratadas no caput deste artigo são: 

I - Diretor de unidade escolar;  

II - Vice-diretor de unidade escolar; 

III - Coordenador pedagógico em unidade escolar exclusivamente quando ocupante 

do cargo público de professor; 

IV - Coordenador técnico-pedagógico na Secretaria Municipal de Educação; 

V - Coordenador de área. 

§ 1º. A função de Coordenador Pedagógico em unidade escolar poderá ser exercida 

somente por profissionais do magistério ocupantes do cargo de Professor, escolhido 

e nomeado por ato do Prefeito Municipal . 

§ 2º. Os profissionais do magistério beneficiados pelas funções de confiança 

previstas neste artigo terão garantida, ao término do exercício, a sua lotação na 

unidade escolar de origem. 

§ 3º. Os profissionais do magistério no exercício da função de direção terão sua 

jornada necessariamente ampliada para 40 (quarenta) horas semanais. 

Art. 39 Caberá ao 

Prefeito Municipal a nomeação, através de ato próprio, do profissional do magistério 

para ocupar função de confiança descrita no artigo anterior. 
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Art. 40 Os profissionais do magistério ocupantes de função de confiança no âmbito 

escolar não sofrerão prejuízo de contagem de tempo para efeito de aposentadoria 

privilegiada, conforme o disposto na Lei Federal 11.301/2006.  

Capítulo IX 

DA LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO 

Art. 41 Fica assegurado aos profissionais do magistério abrangidos por esta Lei a 

licença remunerada para frequência programas de pós-graduação stricto sensu, em 

cursos presenciais de mestrado e doutorado. 

§ 1º. Poderão usufruir desta licença até 1% (um por cento) do quadro total de 

profissionais do magistério concursados, simultaneamente, sendo: 

I – até 60% (sessenta) por cento em cursos de mestrado; 

I – até 40% (quarenta) por cento em cursos de doutorado. 

§ 2º. Somente serão abertas novas vagas quando houver disponibilidade nos termos 

do § 1º deste artigo. 

§ 3º. Caberá à administração municipal publicar, em até 120 (cento e vinte) dias 

após a vigência desta Lei, Decreto com regras para o processo de seleção dos 

interessados em obter esta licença; 

§ 4º. Deverá a Secretaria Municipal de Educação publicar anualmente no mês de 

março uma Portaria informando o quantitativo de profissionais do magistério 

concursados e em efetivo exercício naquele ano, bem como se há vagas os 

quantitativos de vagas para a licença remunerada. 

Art. 42 A licença garante o afastamento do profissional do magistério de suas 

atividades pelo prazo de dois anos quando se tratar de curso de mestrado e de três 

anos no caso de curso de doutorado, computado o tempo de afastamento para 

todos os fins de direito. 
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§ 1º. Deverá o profissional do magistério que usufruir da referida licença apresentar 

mensalmente na Secretaria Municipal de Educação comprovante da sua frequência 

durante os períodos letivos nos cursos de mestrado e doutorado. 

§ 2º. O atraso ou a não apresentação da referida comprovação dentro de até 60 dias 

ao final de cada mês letivo dos cursos de mestrado e doutorado resultará no 

automático cancelamento da licença.  

§ 3º. A frequência com a respectiva carga horária nos cursos de mestrado e 

doutorado poderão ser utilizadas para efeito de promoção por merecimento nos 

termos desta Lei. 

Art. 44 Fica o profissional do magistério, quando do término da licença, obrigado a 

prestar efetivo exercício do magistério por período não inferior ao tempo de duração 

desta licença. 

CAPÍTULO X 

DA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

Art. 45 A implantação do plano de que trata esta Lei, far-se-á em conformidade com 

o que se segue: 

I - Enquadramento de todos os profissionais do magistério de acordo com o tempo 

de serviço após concurso público ou a data de vigência da Constituição Federal para 

aqueles servidores que ingressaram anteriormente a 1988, desde que esteja em 

efetivo exercício na Rede Municipal de Paragominas, até a vigência desta Lei; 

II - Enquadramento de todos os profissionais do magistério de acordo com o nível de 

formação profissional até a vigência desta Lei, desde que respeitada a formação em 

nível superior e de pós-graduação na área para a qual prestou concurso público; 

III - Para efetivar os profissionais do magistério na estrutura de Merecimento na 

carreira advinda desta Lei será considerado o tempo de efetivo exercício na Rede 

Municipal de Paragominas, conforme estrutura prevista nesta Lei. 
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Art. 46 Os recursos para assegurar o cumprimento desta Lei são os provenientes 

das dotações orçamentárias destinadas, anualmente, à Secretaria Municipal de 

Educação de Paragominas. 

Art. 47 A gestão do plano e da carreira de que trata esta Lei é de responsabilidade 

de Comissão especificamente nomeada pelo Prefeito Municipal assim composta: 

I - Secretário Municipal de Educação; 

II - Secretário Municipal de Administração; 

III - Secretaria Municipal da Fazenda; 

IV - Controlador Interno do Município; 

V - Procurador jurídico do Município; 

VI - Representante do Conselho Municipal de Educação escolhido por seus pares; 

VII –Dois representantes do Conselho Municipal do Fundeb escolhido por seus 

pares 

VIII - Dois representantes do sindicato que representa os profissionais do magistério, 

escolhidos por seus pares; 

IX - Um representante dos diretores das unidades escolares escolhido de maneira 

democrática. 

§ 1º. Comissão deverá se reunir pelo menos duas vezes a cada ano para avaliar o 

impacto desta carreira no orçamento do Município de Paragominas, eventuais 

alterações na legislação educacional brasileira afetas à área e a adequada aplicação 

das previsões contidas nesta Lei 

§ 2º. Esta Comissão deverá fixar: 

I - Diretrizes operacionais para implementação dos mecanismos de enquadramento 

dos profissionais do magistério; 

II - Promoção do enquadramento regular e sistemático dos profissionais do 

magistério no plano instituído por esta Lei; 
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III - Monitorar o trabalho da Comissão encarregada da sistemática de Avaliação de 

Desempenho. 

§ 3º. A Comissão de Implantação e Gestão deverá submeter ao Prefeito Municipal 

os demais atos formais necessários à implantação e gestão desta Lei. 

 

Capítulo XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 48 A partir da vigência desta lei, anualmente no momento da lotação, todo 

profissional do magistério deverá firmar declaração junto à Secretaria Municipal de 

Educação, nos termos de Resolução expedida pelo Secretário Municipal de 

Educação, comprovando seus vínculos públicos e demonstrando compatibilidade de 

horário para ampliação da jornada na rede municipal de Paragominas. 

Art. 49 O exercício de atividade de coordenação, supervisão e orientação em 

unidade escolar exercida por profissionais ocupantes do cargo de Professor de 

Suporte Pedagógico não depende de ato de nomeação ou designação do Prefeito 

Municipal. 

Art. 50 Entra em extinção a partir da vigência desta Lei o nível médio, magistério, 

para o cargo de Professor ficando vedada a realização de concurso público para 

este nível de formação. 

§ 1º. Também entra em extinção a partir da vigência desta Lei o cargo de Professor 

de Suporte Pedagógico criado através do Art. 36 da Lei Municipal 342/2002. 

§ 2º. Fica assegurado aos profissionais do magistério em cargo efetivo de Professor 

que ainda possuam nível médio, magistério, e de Professor de Suporte Pedagógico, 

todos os benefícios de avanços na carreira constantes desta Lei. 

Art. 51 A partir da vigência desta Lei as readaptações serão concedidas 

considerando o disposto no laudo médico e garantidos os benefícios do cargo. 
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Art. 52 Fica assegurada a disponibilização de um profissional do magistério para 

exercer atividade de representação sindical de acordo com sua jornada, eleito 

democraticamente pelos filiados Sindicato dos Profissionais do Magistério de 

Paragominas. 

Parágrafo único.  Os profissionais do magistério abrangidos pela previsão 

do caput deste artigo terão asseguradas a remuneração e os benefícios desta 

carreira. 

Art. 53 São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos: 

I - Anexo I – Tabela Salarial;  

II - Anexo II – Instrumentos com Critérios e Procedimentos para Avanço por 

Merecimento, estabelecidos nas Fichas de Avaliação de Desempenho.   

III - Anexo III – Quadro de Cargos Permanentes dos profissionais do Magistério com 

quantitativos e descrições. 

IV - Anexo IV – Tipologia com o Porte das Unidades Escolares para efeito de 

lotação, designação para o exercício do suporte pedagógico à docência e para o 

pagamento de gratificação aos profissionais do magistério. 

Art. 54 Os profissionais do magistério cedidos para outra rede pública de ensino 

terão o seu período referente a esta cessão computado como efetivo exercício para 

enquadramento nesta carreira quando do seu retorno. 

Art. 55 Eventuais benefícios para os profissionais do magistério inativos deverão ser 

regulamentados em legislação específica. 

Art. 56 Tornam-se sem efeito a partir da vigência desta Lei para os profissionais do 

magistério as previsões dos Arts. 197, 198 e 1999 da Lei Municipal 442/1987.  

Art. 57 Ficam expressamente revogadas as disposições em contrário, em específico 

a lei 342/2002. 
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Art. 58 Fica alterado o Anexo I da Tabela B de Funções Gratificadas do Art. 33 da 

Lei Municipal 952/2017, para acrescentar as disposições contidas no ANEXO IV 

desta Lei. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Prefeita em exercício do Município de Paragominas, 09 de dezembro de 
2019. 

 

MOZIMEIRE PEREIRA DE S. COSTA 
Prefeita em Exercício 

 
 

ANEXO I 
TABELA SALARIAL 

 
1001 PROFESSOR 20h 

     
    

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

MAGISTÉRIO  1.359,00   1.399,77   1.441,77   1.485,03   1.529,59   1.575,48   1.622,75   1.671,44   1.721,59   1.773,24   1.826,44  

SUPERIOR  2.174,40   2.239,64   2.306,83   2.376,04   2.447,33   2.520,75   2.596,38   2.674,28   2.754,51   2.837,15   2.922,27  

ESPECIALIZAÇÃO  2.326,61   2.396,41   2.468,31   2.542,36   2.618,64   2.697,20   2.778,12   2.861,47   2.947,32   3.035,74   3.126,82  

MESTRADO  2.442,95   2.516,24   2.591,73   2.669,49   2.749,58   2.832,07   2.917,04   3.004,56   3.094,70   3.187,55   3.283,18  

DOUTORADO  2.565,10   2.642,06   2.721,33   2.802,97   2.887,06   2.973,68   3.062,90   3.154,79   3.249,44   3.346,93   3.447,34  

 

 
 PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO 40h  

 
    

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SUPERIOR  4.348,80   4.479,28   4.613,66   4.752,08   4.894,66   5.041,50   5.192,76   5.348,56   5.509,02   5.674,30   5.844,54  

ESPECIALIZAÇÃO  4.653,22   4.792,82   4.936,62   5.084,72   5.237,28   5.394,40   5.556,24   5.722,94   5.894,64   6.071,48   6.253,64  

MESTRADO  4.885,90   5.032,48   5.183,46   5.338,98   5.499,16   5.664,14   5.834,08   6.009,12   6.189,40   6.375,10   6.566,36  

DOUTORADO  5.130,20   5.284,12   5.442,66   5.605,94   5.774,12   5.947,36   6.125,80   6.309,58   6.498,88   6.693,86   6.894,68  
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ANEXO II 
Instrumentos com Critérios e Procedimentos para Avanço por Merecimento, 

estabelecidos nas Fichas de Avaliação de Desempenho. 
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ANEXO III 

Quadro de Cargos Permanentes dos Profissionais do Magistério com os 
quantitativos e descrições  

I. Cargos  

CARGO / 

FUNÇÃO 
QUANTITATIVO HABILITAÇÃO ATRIBUIÇÕES 

PROFESSOR 
(750) cargos 

públicos 

Para atuação 

na Educação 

Infantil e anos 

iniciais do 

Ensino 

Fundamental: 

formação em 

nível médio, 

modalidade 

Normal, ou 

graduação em 

Pedagogia. 

 

Para atuação 

nos anos finais 

do Ensino 

Fundamental:  

formação em 

nível superior, 

em curso de 

licenciatura em 

área específica 

de acordo com 

a sua atuação 

1. Participar da elaboração, execução e 

avaliação da proposta pedagógica da escola. 

2. Elaborar e cumprir seu plano de 

trabalho e planejamento diário, segundo a 

proposta pedagógica da escola. 

3. Participar de reuniões de estudo, 

encontros, cursos, seminários e outros eventos 

educacionais, tendo em vista, a necessidade de 

constante aperfeiçoamento profissional e sua 

aplicação na prática pedagógica. 

4. Assegurar que não ocorra tratamento 

discriminativo de qualquer natureza: religião, 

classe social e portadores de necessidades 

especiais. 

5. Comprometer-se pela aprendizagem 

do estudante. 

6. Planejar, executar e avaliar estratégias 

para a inclusão de estudantes com de 

necessidades educacionais especiais. 

7. Desenvolver relações cooperativas 

com seus colegas, alunos, pais e comunidade. 

8. Estabelecer estratégias de 

recuperação para alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

9. Cumprir os dias letivos e horas-aula 

estabelecidas. 

10. Realizar, individual e coletivamente, a 

avaliação do próprio trabalho e da escola 

visando a melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem. 

11. Participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, avaliação, 
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acompanhamento pedagógico e qualificação 

profissional determinados pela escola e pela 

Secretaria de Educação, desde que não exceda 

a carga horária semanal de trabalho. 

12. Corresponsabilizar-se com as 

atividades de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade. 

13. Exercer as atribuições previstas na 

legislação municipal e nos regimentos escolares 

no que concerne à especificidade da função. 

14. Responsabilizar-se pelas tarefas 

indispensáveis ao alcance dos fins educacionais 

da escola e dos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

15. Realizar registros sistemáticos do 

processo de acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos. 

Professor 

Coordenador / 

Especialista 

 (64) cargos 

públicos 

Formação em 

nível superior, 

em curso de 

licenciatura em 

área específica 

de acordo com 

a sua atuação 

1. Coordenar a elaboração, execução e a 

avaliação do Projeto Político 

Pedagógico e da Proposta Pedagógica 

Curricular da escola. 

2. Assegurar o cumprimento dos dias 

letivos e horas-aula estabelecidos. 

3. Acompanhar e orientar o planejamento 

e o cumprimento do plano de trabalho 

dos docentes. 

4. Prover estratégias para a recuperação 

dos estudantes de com déficit de 

aprendizagem. 

5. Planejar, executar e avaliar o processo 

de inclusão de estudantes com 

necessidades educacionais especiais 

nas turmas de ensino regular das 

escolas municipais. 

6. Promover a articulação com as famílias 

e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola. 

7. Informar os pais ou responsáveis sobre 

a frequência e o rendimento dos 

estudantes, bem como sobre a 

execução da proposta pedagógica da 

escola. 

8. Coordenar, no âmbito da escola, as 

atividades de planejamento, execução 

e avaliação do processo pedagógico e 

desenvolvimento profissional. 

9. Acompanhar e orientar o processo de 

desenvolvimento dos estudantes, em 

parceria com os docentes e as 
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famílias. 

10. Elaborar estudos e levantamentos 

qualitativos e quantitativos 

indispensáveis ao desenvolvimento 

das atividades curriculares. 

11. Acompanhar, supervisionar e 

inspecionar o funcionamento das 

escolas, zelando pelo cumprimento da 

legislação e normas educacionais e 

pelo padrão de qualidade do ensino. 

12. Acompanhar os processos de ensino e 

de aprendizagem, a partir das 

orientações da mantenedora, atuando 

junto aos estudantes e pais, no sentido 

de analisar os resultados com vistas à 

sua melhoria. 

13. Apropriar-se dos dados e informações 

relativos aos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

14. Promover e coordenar reuniões 

sistemáticas de estudo e trabalho para 

aperfeiçoamento constante dos 

profissionais que atuam a escola. 

15. Acompanhar os docentes na 

elaboração e execução dos planos de 

trabalho de recuperação dos 

estudantes com dificuldade de 

aprendizagem. 

16. Analisar o histórico escolar de 

estudantes oriundos de 

estabelecimentos de ensino; com 

diferentes organizações curriculares e 

diferentes sistemas de avaliação. 

17. Propor a elaboração e implementação 

de planos, programas e projetos a 

serem desenvolvidos pela escola. 

18. Coordenar processo de seleção dos 

livros didáticos em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação. 

19. Participar de cursos, seminários, 

reuniões, encontros, grupos de estudo 

e outros eventos educacionais, 

aplicando os conhecimentos em sua 

prática pedagógica. 

20. Acompanhar os processos de ensino e 

aprendizagem dos estudantes inclusos. 

21. Coordenar a avaliação dos estudantes 

recebidos sem escolarização anterior. 

22. Informar aos pais a execução da 

proposta pedagógica. 

23. Participar das atividades de avaliação 

profissional dos servidores da escola. 

24. Garantir o cumprimento da legislação 
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vigente e normas educacionais. 

25. Exercer as demais atribuições 

decorrentes deste regimento e no que 

concerne à especificidade de cada 

função. 

 

II. Funções 

CARGO / 

FUNÇÃO 
QUANTITATIVO HABILITAÇÃO ATRIBUIÇÕES 

DIRETOR (50)  

Graduação em 

Pedagogia ou 

nível de pós-

graduação na 

área de gestão 

e/ ou 

administração 

escolar 

1. Coordenar a elaboração, execução e 

avaliação da proposta pedagógica. 

2. Administrar os recursos humanos, 

materiais e financeiros da escola. 

3. Assegurar o cumprimento dos dias 

letivos e horas-aula estabelecidas. 

4. Assegurar o cumprimento do plano de 

trabalho de todos os profissionais da escola. 

5. Prover estratégias para a recuperação 

dos alunos com déficit de aprendizagem. 

6. Articular-se com as famílias e a 

comunidade, criando processos de integração 

da sociedade com a escola. 

7. Informar os pais ou responsáveis 

legais, sobre a frequência e rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução da 

proposta pedagógica da escola. 

8. Acompanhar a frequência dos 

estudantes, cumprindo as orientações da 

mantenedora e do Ministério Público no caso de 

infrequência. 

9. Estabelecer horário e local de 

atendimento à comunidade escolar e ao público 

em geral, conforme orientações da Secretaria 

da Educação. 

10. Estabelecer as atribuições da equipe 

administrativa e de serviços gerais, bem como 

fiscalizar e garantir a sua execução. 

11. Elaborar o do currículo escolar com a 

participação da equipe pedagógica da escola e 

as orientações da Secretaria da Educação. 

12. Gerir a escola, cumprindo e fazendo 

cumprir a legislação em vigor, comunicando à 

Secretaria Municipal de Educação as 

irregularidades verificadas no âmbito da escola, 

bem como aplicando medidas que fizerem 

necessárias. 

13. Elaborar os planos de aplicação 

financeira, a respectiva prestação de contas e 

submetê-los à apreciação e aprovação do 
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Conselho Escolar e/ou da diretoria da 

Associação do Círculo de Pais e Mestres. 

14. Coordenar a elaboração do calendário 

escolar a partir das orientações da 

mantenedora. 

15. Coordenar, registrar e acompanhar o 

processo de avaliação de desempenho dos 

profissionais da escola. 

16. Elaborar e encaminhar à Secretaria 

Municipal da Educação propostas de 

modificações do regimento escolar, a partir de 

discussões e estudos realizados com a 

comunidade escolar. 

17. Decidir sobre medidas a serem 

adotadas para a organização e funcionamento 

da escola. 

18. Manter o fluxo de informações entre o 

estabelecimento e os órgãos do sistema 

municipal de ensino. 

19. Responsabilizar-se pelo patrimônio 

escolar em conformidade com a lei vigente. 

20. Controlar a assiduidade e pontualidade 

dos professores e funcionários, a justificativa de 

suas faltas, em conformidade com as normas 

vigentes, enviando mensalmente a efetividade 

para a Secretaria de Educação. 

21. Tomar providências, em caráter de 

emergência, nos casos omissos do regimento 

escolar. 

22. Manter o entrosamento entre alunos, 

pais, professores e funcionários do 

estabelecimento, procurando estabelecer 

respeito mútuo, assim como o bom ambiente de 

trabalho. 

23. Dar exercício ao professor e 

funcionário do estabelecimento, bem como 

tomar as demais providencias para a 

substituição de professores e funcionários em 

seus impedimentos. 

24. Acompanhar sistematicamente os 

processos de ensino e aprendizagem 

assegurando o direito do estudante a um ensino 

público de qualidade. 

25. Comparecer ou fazer-se representar 

em todas as atividades ou solenidades que 

exigirem sua presença. 

26. Receber, informar, despachar petições, 

papéis e documentos e encaminhá-los às 

autoridades competentes quando necessário. 

27. Manter-se atualizado e propiciar a 

atualização do corpo docente. 

28. Participar das reuniões organizadas 

pela Secretaria Municipal de Educação. 
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29. Orientar a matrícula, transferência e 

outros procedimentos referentes aos 

estudantes, assessorado pela coordenação 

pedagógica. 

30. Exercer as demais atribuições 

decorrentes deste regimento e no que concerne 

à especificidade a cada função. 

31. Participar do processo de organização 

das turmas. 

32. Realizar registros sistemáticos 

referente a determinações, orientações ou 

advertências de ordem administrativa. 

33. Participar de cursos, seminários, 

reuniões, encontros, grupos de estudos e outros 

eventos educacionais, aplicando os 

conhecimentos em sua prática pedagógica. 

34. Coordenar e acompanhar o processo 

de Avaliação Institucional. 

VICE DIRETOR (45)  

Graduação em 

Pedagogia ou 

nível de pós-

graduação na 

área de gestão 

e/ ou 

administração 

escolar 

Substituir o diretor 

Coordenador 

Pedagógico em 

unidade escolar 
(40)  

Graduação em 

Pedagogia ou 

nível de pós-

graduação na 

área de gestão 

e/ ou 

administração 

escolar 

1. Coordenar a elaboração, execução e a 

avaliação da proposta pedagógica da escola. 

2. Administrar o pessoal e os recursos 

materiais e financeiros da escola, tendo em 

vista o atingimento de seus objetivos 

pedagógicos. 

3. Assegurar o cumprimento dos dias 

letivos e horas-aula estabelecidos. 

4. Acompanhar e orientar o planejamento 

e o cumprimento do plano de trabalho dos 

docentes. 

5. Prover estratégias para a recuperação 

dos estudantes de com déficit de aprendizagem. 

6. Planejar, executar e avaliar o processo 

de inclusão de estudantes com necessidades 

educacionais especiais nas turmas de ensino 

regular das escolas municipais. 

7. Promover a articulação com as famílias 

e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola. 

8. Informar os pais ou responsáveis sobre 

a frequência e o rendimento dos estudantes, 

bem como sobre a execução da proposta 

pedagógica da escola. 

9. Coordenar, no âmbito da escola, as 

atividades de planejamento, execução e 

avaliação do processo pedagógico e 
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desenvolvimento profissional. 

10. Acompanhar e orientar o processo de 

desenvolvimento dos estudantes, em parceria 

com os docentes e as famílias. 

11. Elaborar estudos e levantamentos 

qualitativos e quantitativos indispensáveis ao 

desenvolvimento das atividades curriculares. 

12. Elaborar, implementar, acompanhar e 

avaliar planos, programas e projetos voltados 

para o desenvolvimento do sistema e/ou rede 

de ensino e da escola, em relação a aspectos 

pedagógicos, administrativos, financeiros, de 

pessoal e de recursos materiais. 

13. Acompanhar, supervisionar e 

inspecionar o funcionamento das escolas, 

zelando pelo cumprimento da legislação e 

normas educacionais e pelo padrão de 

qualidade do ensino. 

14. Elaborar o calendário escolar, a 

organização das turmas e o horário do currículo 

escolar; 

15. Acompanhar os processos de ensino e 

de aprendizagem, a partir das orientações da 

mantenedora, atuando junto aos estudantes e 

pais, no sentido de analisar os resultados com 

vistas à sua melhoria. 

16. Apropriar-se dos dados e informações 

relativos aos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

17. Promover e coordenar reuniões 

sistemáticas de estudo e trabalho para 

aperfeiçoamento constante dos profissionais 

que atuam a escola. 

18. Acompanhar os docentes na 

elaboração e execução dos planos de trabalho 

de recuperação dos estudantes com dificuldade 

de aprendizagem. 

19. Analisar o histórico escolar de 

estudantes oriundos de estabelecimentos de 

ensino; com diferentes organizações 

curriculares e diferentes sistemas de avaliação. 

20. Propor a elaboração e implementação 

de planos, programas e projetos a serem 

desenvolvidos pela escola. 

21. Coordenar processo de seleção dos 

livros didáticos. 

22. Participar de cursos, seminários, 

reuniões, encontros, grupos de estudo e outros 

eventos educacionais, aplicando os 

conhecimentos em sua prática pedagógica. 

23. Acompanhar e qualificar os planos, 

programas e projetos desenvolvidos pela 

escola; 
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24. Acompanhar os processos de ensino e 

aprendizagem dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

25. Estimular e garantir a participação 

efetiva dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais nas atividades 

escolares. 

26. Coordenar a avaliação dos estudantes 

recebidos sem escolarização anterior. 

27. Informar aos pais a execução da 

proposta pedagógica. 

28. Participar das atividades de avaliação 

profissional dos servidores da escola. 

29. Garantir o cumprimento da legislação 

vigente e normas educacionais. 

30. Exercer as demais atribuições 

decorrentes deste regimento e no que concerne 

à especificidade de cada função. 

Coordenador 

técnico-

pedagógico na 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

(08)  

Graduação em 

Pedagogia ou 

nível de pós-

graduação na 

área de gestão 

e/ ou 

administração 

escolar 

1. Organizar e consolidar a política de 

educação infantil e do ensino fundamental de 

nove anos na perspectiva do desenvolvimento 

pleno e da educação inclusiva visando garantir 

o acesso, a permanência e o sucesso do 

educando;  

2. Implementar ações voltadas para a 

melhoria das condições de aprendizagem dos 

alunos da Rede Municipal de Ensino por meio 

de Projetos de intervenção, aquisição de 

materiais pedagógicos, planejamento coletivo e 

formação continuada dos educadores; 

3. Manter e ampliar programas de 

capacitação nas áreas pedagógica, técnica e 

gerencial, por meio de cursos, seminários, 

congressos para todos os profissionais da 

educação; 

4. Fortalecer a política para correção do 

fluxo e redirecionamento do trabalho 

pedagógico a partir dos resultados das 

Avaliações Internas e Externas; 

5. Orientar na elaboração do 

Planejamento Anual com ênfase nas 

intervenções necessárias para a melhoria do 

desempenho dos educandos e da escola, 

considerando:  

a) as características dos educandos e seu 

universo cultural; 

b) as aprendizagens prioritárias em cada 

componente curricular, de cada ano/ciclo; 

c) os indicadores de desempenho da 

escola e dos educandos; 

d) o levantamento das dificuldades de 

aprendizagem e os conteúdos significativos a 

serem garantidos aos educandos; 
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e) a necessidade de consolidar o 

processo de alfabetização/letramento de todos 

os educandos; 

f) a articulação com as atividades e 

oficinas da Educação Integral. 

6. Elaborar coletivamente uma Avaliação 

por etapa em cada área do conhecimento por 

ano do ciclo pelos educadores da rede 

municipal. 

7. Acompanhar sistematicamente as 

escolas através de visita in loco e Encontros 

Pedagógicos mensais por tempo humano e por 

área do conhecimento. As visitas e encontros 

constituem-se no acompanhamento do trabalho 

realizado pelos educadores da rede municipal 

de ensino, na perspectiva formativa com base 

na discussão coletiva de experiências e 

conceitos, bem como das políticas públicas para 

a educação de Rolante. 

8. Monitorar e acompanhar as avaliações 

externas, aplicação, análise e divulgação dos 

resultados da Prova Brasil e ANA e resultados 

dos índices de desenvolvimento da educação 

básica - IDEB. 

9. Implantar a Avaliação Diagnóstica por 

ano do Ciclo e definição de Projetos de 

Intervenção a partir da análise dos resultados.  

10. Consolidar, monitorar e avaliar os 

Planos, Projetos e Programas aderidos junto ao 

Governo Federal. 

 

 

 

ANEXO IV 

TIPOLOGIA DAS UNIDADES ESCOLARES E GRATIFICAÇÕES PELO 

EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

Porte das Unidades Escolares para efeito de gratificação para direção, vice e 

coordenação pedagógica e coordenação técnico-pedagógica na Secretaria de 

Educação.  

 

I. Gratificação para profissional do magistério em função de Direção de unidade 

escolar 

PORTE Nº DE ALUNOS VALOR EM R$ 
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PORTE 1 Até 300 alunos R$ 1.600,00 

PORTE 2 De 301 a 600 alunos R$ 1.900,00 

PORTE 3 601 a 900alunos R$ 2.200,00 

PORTE 4 901 a 1.200 alunos R$ 2.500,00 

PORTE 5 1.201 ou mais  R$ 2.800,00 

 

 

 

II. Gratificação para profissional do magistério em função Vice Direção de 

unidade escolar 

PORTE Nº DE ALUNOS VALOR EM R$ 

PORTE 1 800 a 1200 alunos R$ 1.300,00 

PORTE 2 1.201 ou mais  R$ 1.500,00 

 

 

 

 

 

III. Gratificação exclusivamente para Professor quando em função de 

Coordenação Pedagógica em unidade escolar Simbologia FG-09 

PORTE Nº DE ALUNOS VALOR EM R$ 

PORTE 1 Até 300 alunos R$ 400,00 

PORTE 2 De 301 a 600 alunos R$ 500,00 

PORTE 3 601 a 900 alunos R$ 600,00 

PORTE 4 901 a 1.200 alunos R$ 700,00 

PORTE 5 1.201 ou mais  R$ 800,00 

 

 

IV. Gratificação Coordenação Técnico-pedagógica na Secretaria de Educação 

simbologia FG -10  

Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais); 

Número de vagas: 08 (oito). 

 

V. Gratificação Coordenador de Área na Secretaria de Educação simbologia FG-

11 

Valor: R$ 1.500,00. (hum mil e quinhentos reais); 

Número de vagas: 15 (quinze). 
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ANEXO V 

GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM SALA DE 

RECURSOS E MULTIFUNCIONAL 

 

PORTE VALOR EM R$ 

CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS R$ 1.300,00 

CARGA HORÁRIA DE ATÉ 40 HORAS SEMANAIS R$ 2.600,00 
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PROJETO DE LEI _______/2019DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Dispõe sobre a reestruturação e gestão do 
Plano da Carreira dos Profissionais do 
Magistério Público do Município de 
Paragominas, Estado do Pará. 

 
 
MENSAGEM À CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Paragominas 

Dr. Hésio Moreira Filho; 

Dignas(os) Vereadoras(es); 

 

Servimo-nos do presente para encaminhar às Vossas Excelências, o Projeto 

de Lei que organiza o novo Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério da 

Rede Municipal de Paragominas. Trata-se de mais um decisivo passo desta 

administração municipal em favor da valorização dos Profissionais da Educação. 

Resultado de um amplo e democrático processo de construção, este Plano 

de Carreira contempla o grande desafio imposto aos entes federados após a 

vigência da Lei Federal 11.738/2008, qual seja, equalizar o cumprimento do valor do 

piso salarial nacional do magistério e da reserva de um terço da jornada docente 

extraclasse para atividades sem estudantes, com a evolução orçamentário-financeira 

do município. 

Destarte, o momento de hoje é possível graças a um importante esforço 

realizado por esta administração municipal, e em especial a Secretaria  
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Municipal de Educação, na contenção da evolução da despesa com pessoal 

ao longo dos anos de 2018 e 2019. Enquanto a Receita Corrente Líquida no ano  

de 2018 alcançou R$ 289.365.200,00, temos uma previsão de R$ 303.891.200,00 

para o ano em curso. Todavia, a despesa total com remuneração de pessoal 

totalizou no R$ 167.005.412,59 no ano passado, e agora deve somar R$ 

161.908.100,00.  

Esta drástica redução é resultado de um extraordinário esforço de 

reorganização da máquina pública e contenção de evolução de remuneração. E aqui 

cabe destacar que a Secretaria Municipal de Educação realizou uma série de 

medidas, entre as quais, uma nova organização de lotação de professores 

atendendo o princípio de eficiência da gestão pública insculpido no Art. 37 da 

Constituição Federal, e um redimensionamento de ampliação de jornada atendendo 

os termos da legislação em vigor. 

Todo o trabalho de reestruturação deste Plano de Carreira do Magistério foi 

acompanhado de perto e pactuado com o Sindicato dos Professores de 

Paragominas e com representantes dos Conselhos Municipais de Educação e do 

Fundeb. Ao longo de dezenas de reuniões foi possível definir uma nova estrutura 

que contempla uma base salarial maior em detrimento de um conjunto de verbas 

remuneratórias destacadas do vencimento. Além disso, concluiu-se a importância da 

especificação de novos percentuais entre os níveis de formação na definição do 

vencimento do profissional do magistério para assegurar o equilíbrio com a evolução 

de receitas. 

Com esta nova realidade de estrutura cresce também a perspectiva de 

carreira e expectativa de aposentadoria, haja vista que não foram privilegiadas as 
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verbas remuneratórias que não integram a base de descontos para o Instituto de 

Previdência. 

 

 

 

Assim, a carreira proposta contempla duas formas de evolução: nível de 

formação e merecimento. O nível médio, magistério, é a base da carreira e nele 

estará garantido o valor do piso salarial nacional do magistério nos termos da Lei 

11.738/2008. Mas, os profissionais podem evoluir a cada três anos –  

exceto os atuais professores que não precisarão aguardar este interstício para a 

próximo evoluçã0 – para o nível superior (acréscimo de 60%), especialização (7% a 

mais que o superior), mestrado (5% a mais que especialização) e doutorado (5% a 

mais que mestrado). 

 

Mas, também poderão crescer 3% a cada 3 anos por meio do processo de 

promoção por merecimento. Serão realizadas avaliações anuais (coordenadas por 

uma Comissão paritária) e ao final do período se o professor alcançar a média de 

70% fará jus ao crescimento salarial proposta. 

Como verbas que não integram o vencimento permaneceram somente o 

Adicional por Tempo de Serviço, na razão de 5% a cada 5 anos; e as gratificações 

pelo exercício de função da carreira (direção, vice, coordenação pedagógica em 

unidade escolar e técnico-pedagógica na Secretaria de Educação); para aqueles 

que atuam no Atendimento Educacional Especializado, para os professores 

coordenadores (nos termos do edital do concurso público); e, para aqueles que 

atuam na zona rural. 
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Também ficou assegurado aos profissionais (ao limite de 1% do quadro 

simultaneamente) a Licença para Qualificação com o objetivo de apoiar os 

profissionais do magistério na realização de programas de pós-graduação stricto 

sensu. 

 

 

 

 

 

Enfim, a adoção de novos procedimentos de gestão, a eficiência na 

organização da Secretaria Municipal de Educação e o permanente diálogo com os 

profissionais da educação tomando como base a realidade de arrecadação de 

Paragominas permitiram construir o consenso em torno da proposta que ora 

encaminhamos a Vossas Excelências. 

Na certeza de que concretizamos um sonho e demos um decisivo passo em 

rumo à melhoria da qualidade da educação da Rede Municipal, 

 

Gabinete da Prefeita em exercício do Município de Paragominas, 09 de dezembro de 
2019. 

 

MOZIMEIRE PEREIRA DE S. COSTA 
Prefeita em Exercício 

 
 

 

 

 


