
 
 
 

 
 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 
Lei Complementar nº 002/2015 

 
REVOGA, INCLUI E ALTERA 
DISPOSITIVOS DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 003/2010 QUE 
DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, 
CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) 
DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE LAGOA SECA – PB E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB,  no uso das atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 001/2015, e 
ele SANCIONA a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º A Lei Complementar nº 003, de 23 de junho de 2010, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:  
 
I - o art. 5º, inciso II, passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 5º ................................ 
 
II – Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim, respeitado os critérios estabelecidos nesta lei;” 

 
II – o art. 7º, inciso I e III, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 7º ................................ 
 
I – Educação infantil de até 25 (vinte e cinco) alunos por turma; 
 
III – Educação de jovens, adultos e idosos, primeiro e segundo segmentos até 40 
(quarenta) alunos” 

 
III – o art. 10 passa a vigorar com alterações no incisos II, revogação dos incisos VIII e X, e 
acréscimo dos incisos XI à XVI, e com alteração no seu parágrafo único, na forma seguinte: 

 
“Art. 10 ................................. 
 
II – Coordenador da Educação de Jovens, Adultos e Idosos;  
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VIII – (revogado);  
X – (revogado);  
XI – Coordenador Pedagógico;  
XII - Coordenador da Educação do Campo; 
XIII – Coordenador da Educação Inclusiva;  
XIV – Gestor Escolar;  
XV – Gestor Escolar – Adjunto  
XVI – Professor Dirigente 
 
Parágrafo único. A nomeação para os cargos de que trata os incisos XIV, XV e XVI 
deste artigo só poderá ser efetuada para as escolas que não houver eleição direta 
para Gestor, Gestor-Adjunto e Professor Dirigente.” 

 
IV – o art. 20 passa a vigorar com alterações nos incisos I, III e IV, na forma seguinte: 
 

“Art. 20 .................................... 
 
I – Subsidiar a elaboração de programas e projetos, bem como a formulação da 
proposta de programação e do orçamento da SEDUC; 
 
III - Fazer o levantamento da necessidade de recursos financeiros destinados à 
execução do programa de trabalho da SEDUC; 
 
IV - Proceder à execução orçamentária e financeira da SEDUC, observadas as 
normas e procedimentos relativos à licitação, contrato, empenho e pagamento;” 

 
V – o art. 21, caput, passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 21 Aos ocupantes dos cargos de Coordenador Pedagógico, Coordenador de 
Educação de Jovens, Adultos e Idosos, Coordenador da Educação Infantil, 
Coordenador do Ensino Fundamental I e Coordenador do Ensino Fundamental II, 
compete:” 

 
VI – o art. 23 passa a vigorar com alterações nos incisos I, V e VII, na forma seguinte: 
 

“Art. 23............................................... 
 
I - Coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos programas do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE; 
 
V - assessorar as escolas municipais na execução dos programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; 
 
VII - Articular-se com as demais coordenações, visando à integração das atividades 
da SEDUC.“ 

VII – Fica revogado o art. 24;  
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“Art. 24 – (REVOGADO)”  
 
VIII – Fica incluído o art. 24-A que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 24-A Ao ocupante do cargo de Coordenador da Educação do Campo compete: 
 
I – Assessorar técnica e pedagogicamente os educadores das escolas, por meio de 
acompanhamento pedagógico mensal; 
 
II – Garantir a formação continuada e em serviço dos professores do campo, dando 
uma atenção especial as salas multisseriadas; 
 
III – Planejar e realizar reuniões mensais de formação dos educadores de classes 
multisseriadas; 
 
IV – Promover a integração entre as escolas municipais; 
 
V – Desenvolver outras funções correlatas ao cargo.” 

 
IX – Fica incluído o art. 24–B que passa a vigorar com a seguinte redação:  
 

 
“Art. 24- B Ao ocupante do cargo de Coordenador da Educação Inclusiva compete: 
 
I – Articular a política do atendimento educacional especializado (AEE); nas 
escolas, como também em toda a rede municipal; 
 
II - Disponibiliza os serviços e recursos próprios das salas de recursos do AEE; 
 
III - Orientar os alunos e seus professores quanto à utilização dos recursos da Sala 
de AEE nas turmas comuns do ensino regular, na perspectiva da Educação 
Especial, atendendo educandos com deficiência (intelectual, física, auditiva, visual e 
múltipla), transtorno global do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades. 
 
IV– Desempenhar outras funções correlatas ao cargo.” 

 
X - o art. 25 passa a vigorar com alterações nos incisos II, III, V, VI e IX, na forma seguinte: 

 
“Art. 25 ................................................. 
 
II – Acompanhar a instrução, prestação de informações ou adoção de providências 
da Secretaria Municipal de Educação; 
 
III – Assistir ao Secretário em assuntos compreendidos na área de competência da 
respectiva Secretaria; 
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V – Elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Secretário a proposta dos 
planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela Secretaria de Educação; 
 
VI – Apreciar e pronunciar-se em assuntos relativos à Secretaria Municipal de 
Educação, quando solicitado; 
 
IX – Articular-se com as Coordenações existentes na Secretaria de Educação, 
visando a integração das atividades desenvolvidas pela SEDUC;” 

 
XI – o art. 26, caput, passa a vigorar com a seguinte redação e com alterações no inciso III, 
na forma seguinte: 
 

“Art. 26 Os ocupantes dos cargos de Gestor, Gestor-Adjunto e Professor Dirigente 
desempenham a função de gestão escolar, que congrega as atividades de: 
 
III - Assegurar o cumprimento dos dias letivos, das horas-aula e horas de atividade 
extraclasse estabelecidos nesta lei;” 

 
XII – o art. 49, caput, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 

“Art. 49 O provimento dos cargos em comissão de que tratam os incisos I a XVI, do 
Art. 10 da presente Lei é de livre escolha, nomeação e exoneração do Prefeito 
Municipal e dar-se-á por ato especifico, devendo ser observado os requisitos 
contidos nos artigos 50 e 51 desta Lei.” 

 
XIII - o art. 50, caput, passa a vigorar com a seguinte redação e com alterações nos incisos 
II, na forma seguinte: 
 
 

“Art. 50. Constitui requisito para a nomeação de profissional do magistério para os 
cargos em comissão de Gestor, Gestor-adjunto e Professor Dirigente de 
estabelecimento de ensino, as seguintes exigências:  
 
II – possuir Licenciatura e pós-graduação na área de educação para a gestão de 
escolas das séries finais do Ensino Fundamental” 

 

XIV – o art. 51, caput, passa a vigorar com a seguinte redação, com revogação do inciso 
VIII, com alterações nos incisos II, III, IV e V e acréscimo dos incisos IX, X, XI e XII, na 
forma seguinte: 
 

“Art. 51 Constitui requisito para a nomeação de profissional do magistério para os 
cargos em comissão de Assessor Técnico, Coordenador da Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos, Coordenador da Educação Infantil, Coordenador do Ensino 
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Fundamental I, Coordenador do Ensino Fundamental II, Coordenador Tecnológico 
do Proinfo Municipal, Coordenador de Programas de Fortalecimento da Escola,  
Coordenador da Educação do Campo, Coordenador da Educação Inclusiva, 
Coordenador Pedagógico e Diretor de Departamento de Educação, as seguintes 
exigências: 
 
II – para o cargo de Coordenador da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, o 
profissional deverá ter formação em nível superior na área de educação; 
 
III – para o cargo de Coordenador da Educação Infantil, o profissional deverá ter 
formação em nível superior em curso de Pedagogia, preferencialmente, com 
formação específica em Educação Infantil ou Pós-Graduação em Educação Infantil; 
 
IV - para o cargo de Coordenador do Ensino Fundamental I, o profissional deverá 
ter formação em nível superior em curso de Pedagogia e/ou Pós-Graduação na 
área de educação; 
 
V – para o cargo de Coordenador do Ensino Fundamental II, o profissional deverá 
ter formação em nível superior em curso de graduação, com habilitação para atuar 
nos anos finais do Ensino Fundamental e Pós-Graduação na área de educação; 
 
VIII – (REVOGADO) 
 
IX - para o cargo de Coordenador de Educação do Campo, o profissional deverá ter 
formação em nível superior em Pedagogia com experiência no ensino em zona 
rural  e/ou Pós-Graduação em Educação; 
 
X – para o cargo de Coordenador de Educação Inclusiva, o profissional deverá ter 
formação em nível superior em Pedagogia com experiência na educação especial 
e/ou Pós-Graduação em Educação; 
 
XI – para o cargo de Coordenador Pedagógico, o profissional deverá ter formação 
em Curso de Pedagogia em nível superior e Pós-Graduação na área de educação. 
 
XII – para o cargo de Diretor de Departamento de Educação, o profissional deverá 
ter formação em Curso de nível superior com Pós-Graduação na área de 
educação.” 

 
XV – o título do Capítulo V passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“DAS ELEIÇÔES DIRETAS PARA GESTOR, GESTOR ADJUNTO E PROFESSOR 
DIRIGENTE”.  

 
XVI - o art. 52 passa a vigorar com alterações nos parágrafos §1º e §3º, revogação dos 
§§2º, 4º e 5º e acréscimo dos §§6º,7º, 8º, 9º e 10 na forma seguinte: 
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“Art. 52 ............................ 
 
§1º O candidato a Gestor Escolar, Gestor Escolar Adjunto e Professor Dirigente 
devem ser efetivos no município, e ter no mínimo 2 (dois) anos de efetivo exercício 
no magistério público municipal, sendo que, no mínimo 01 (um) ano de exercício  
no estabelecimento de ensino em que concorre ao cargo. 
 
§2º (REVOGADO). 
 
§3º As eleições diretas terão a participação da comunidade escolar, professores, 
funcionários da escola, alunos e pais, previsto na Constituição Cidadã de 1988, no 
Art. 206, inciso VI: gestão democrática do ensino público, na forma da lei, 
reafirmado no Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
 
§4º (REVOGADO) 
 
§5º (REVOGADO) 
 
§6º As escolas que estiverem no seu quadro demonstrativo matriculados abaixo de 
100 (cem) alunos, serão eleitos apenas Professores Dirigentes, que responderão 
pela escola e receberão a gratificação semelhante a de gestor escolar. 
 
§7º O Gestor Escolar, Gestor Escolar Adjunto e Professor Dirigente eleitos 
exercerão o mandato por dois anos, ficando mantida uma recondução, exceto para 
aqueles mandatos já eleitos de 3 anos. 
 
§8º Caso não haja candidatos, cabe a Secretaria Municipal de Educação, 
comunicar ao Conselho Municipal de Educação sobre a vacância, e indicar o 
candidato, que deverá preencher as exigências mínimas e nomear os respectivos 
gestores; 
 
§9º Terão direito a voto para as eleições diretas:  
 
a – alunos a partir de 10 (dez) anos de idade; 
b – pais de alunos; 
c – professores e funcionários; 
d – será formada uma comissão para realizar as eleições composta por: um 
representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante dos 
professores (os quais deverão ser efetivo), um representante do sindicato, e um 
representante dos funcionários da educação. 
 
§10 Será formada uma comissão para a realização das eleições a cargo do 
conselho da escola, obedecendo às diretrizes estabelecidas especificamente para 
este fim pela Secretaria Municipal de Educação através de edital, respeitando a 
legislação em vigor para a escolha de gestores escolares.” 
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XVII – o art. 53, caput, passa a vigorar com a seguinte redação e com alteração no §2º na 
forma seguinte 

 
“Art. 53 A jornada de trabalho inclui as horas-aula e as horas de atividades 
extraclasses. 
......................... 
 
§ 2° - As horas de atividades extraclasse são as destinadas à  preparação e 
avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às 
reuniões pedagógicas, articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento 
profissional, de acordo com a proposta pedagógica da escola. 

 
XVIII – Fica revogado o art. 54;  
 

“Art. 54 – (REVOGADO)”  
 
XIX – Inclui o art. 54-A, §§1º e 2º que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 54-A O regime de trabalho dos professores da Educação Básica será de 30 
(trinta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas em sala de aula e 10 (dez) horas de 
atividades extraclasses. 
 
§1º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 
(dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com 
alunos. Desta forma, no mínimo 1/3 da jornada de trabalho deve ser destinado às 
chamadas atividades extraclasse.  . 
 
§2º As 10 (dez) horas de atividades extraclasse serão executadas de acordo com o 
§2º do art. 53 desta lei sendo que a periodicidade das mesmas será definida pela 
Secretaria Municipal de Educação.” 

 
 
XX – Fica revogado o art. 55;  
 

“Art. 55 – (REVOGADO)”  
 
XXI – Fica revogado o parágrafo único do art. 56 e o seu caput passa a vigorar com a 
seguinte redação : 
 

“Art. 56 A jornada básica de trabalho dos profissionais de suporte pedagógico, 
sendo estes os ocupantes dos cargos de provimento efetivo de Orientador 
Educacional, Supervisor Escolar e Psicólogo Educacional, será de 30 (trinta) horas, 
sendo 25 (vinte e cinco) horas na escola ou na sede da secretaria de educação e 
05 (cinco) horas para estudo e pesquisa, e mos cargos de provimento em comissão 
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no Art. 10, será de 40 (quarenta) horas, sendo 35 (trinta e cinco) horas na escola ou 
na sede da secretaria de Educação e 05 (cinco) horas para estudo e pesquisa. 
 
Parágrafo único – (REVOGADO)” 
 

XXII – Fica revogado o art. 57:  
 

“Art. 57 (REVOGADO)” 
 
XXIII – Inclui o art. 57-A e §§ 1º e 2º que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 57-A No interesse do Sistema de Ensino, os profissionais docentes e de 
suporte pedagógico atuantes na Educação Básica poderão ser convocados para 
uma jornada de trabalho de até 40 (quarenta) horas semanais.  
 
§1º O regime de trabalho de que trata o caput deste artigo apresenta jornada 
alternativa. 
 
§2º O servidor convocado para a jornada de trabalho prevista neste artigo fará jus à 
remuneração correspondente às horas aulas extras de trabalho.” 

 
XXIV – Inclui o art. 57-B que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 57-B A jornada de trabalho do ocupante do cargo de Gestor Escolar da 
Educação Básica é de 40 (quarenta) horas semanais, para aquelas escolas que 
funcionam em mais de um horário e ter no mínimo 100 alunos matriculados, a carga 
horária de Gestor-adjunto e Professor Dirigente é de 30 horas.” 

 
XXV - o art. 58 passa a vigorar com alteração no inciso I e acréscimo do inciso II na seguinte 
forma: 
 

“Art. 58 .................................... 
 
I - Horizontalmente, de uma referência para outra, quando o ocupante do cargo de 
Professor da Educação Básica I e II ou dos demais cargos do quadro efetivo do 
magistério público municipal, previstos nesta lei, após o cumprimento do interstício 
de 03(três) anos de efetivo exercício na referência em que se encontre enquadrado;  
 

II - Verticalmente, de uma classe para a outra, quando o ocupante do cargo de 
Professor da Educação Básica I e II ou dos demais cargos do quadro efetivo do 
magistério público municipal, previstos nesta Lei, obtiver em universidades ou 
institutos superiores de educação devidamente reconhecidos, a formação 
específica, requerida pela Classe subseqüente.” 
 

XXVI – Inclui o art. 62-A que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 62-A Os professores que estiverem em desvio de função receberão seus 
vencimentos correspondentes ao valor de 25 (vinte e cinco) horas, ressalvados os 
casos prescritos por ordem médica.”  

 
XXVII – o art. 64 passa a vigorar com acréscimo da alínea i e revogação da alínea f na 
seguinte forma: 
 

“Art. 64 ............................. 
 
f) (REVOGADO)  
 
i) Gratificação de Gestão Escolar – GGE” 

 
XXVIII – o art. 67 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 

“Art. 67 Os ocupantes dos cargos de Diretor de Departamento de Educação, 
Coordenador da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, Coordenador da Educação 
Infantil, Coordenador do Ensino Fundamental I, Coordenador do Ensino 
Fundamental II, Coordenador Tecnológico do Proinfo Municipal, Coordenador de 
Programas de Fortalecimento da Escola, Coordenador da Educação do Campo, 
Coordenador Pedagógico e Coordenador de Educação Inclusiva farão jus à 
gratificação de coordenação, pelo exercício das respectivas funções, cujos valores 
são os constantes no Anexo V da presente Lei.” 

 
XIX – o art. 68 e parágrafo único passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 68 A gratificação pelo exercício do cargo de Supervisor Escolar e Orientador 
Educacional será de 50% (cinqüenta por cento) da estabelecida para o Gestor do 
estabelecimento de ensino em que o profissional estiver exercendo sua função. 
 
Parágrafo Único Os ocupantes dos cargos de Supervisor Escolar e Orientador 
Educacional que estiverem desenvolvendo suas funções na Secretaria Municipal de 
Educação farão jus à gratificação correspondente a 70% (setenta por cento) da 
estabelecida para o Gestor da escola municipal com maior número de aluno, por 
estarem prestando serviço a todas as escolas da rede municipal de ensino.” 

 
XXX – o art. 70, caput, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 70 A Representação de Atividade Docente será concedida ao ocupante do 
cargo de Gestor de Estabelecimento de Ensino que não seja integrante do Quadro 
Efetivo de Pessoal e que acumule as funções de gestão e docência.”  

 
XXXI - o art. 71, caput, §§ 1º e 3º passam a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 71 Os vencimentos dos professores e profissionais do magistério integrantes 
do Quadro Efetivo para a jornada básica de trabalho de 30 (trinta) horas semanais 
são os estabelecidos na Tabela de Vencimentos, constante no Anexo III desta Lei. 
 
§1º Os vencimentos dos profissionais que exerçam a jornada integral de trabalho 
serão acrescidos aos seus vencimentos de mais 10(dez) horas, correspondente à 
40(quarenta) horas. 

 
§3º Os professores da Educação Básica I e II que tiverem uma carga-horária 
superior a 30 (vinte) horas-aula terá acrescido ao seu vencimento o valor 
proporcional às horas-aula extras trabalhadas até o limite de 40 (quarenta) horas.” 

 
XXXII - o art. 72 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 72 Os vencimentos dos ocupantes dos Cargos de Provimento em comissão de 
Assessor Técnico; Coordenador da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, 
Coordenador da Educação Infantil, Coordenador do Ensino fundamental I e II, 
Coordenador Tecnológico do Proinfo Municipal, Coordenador de Programas de 
Fortalecimento da Escola, Coordenador da Educação do Campo, Coordenador da 
Educação Inclusiva, Coordenador Pedagógico e Diretor de Departamento de 
Educação são os constantes na Tabela de Vencimentos do Anexo IV desta Lei.” 

 
XXXIII – Fica revogado o art. 73:  
 

“Art. 73 (REVOGADO)” 
 
XXXIV - Inclui o art. 73-A que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 73-A A gratificação de gestão escolar, a que fazem jus os profissionais 
investidos no cargo de gestor escolar e Professor Dirigente, será paga de acordo 
com o número de alunos do respectivo estabelecimento de ensino, cujos valores 
são constantes no Anexo VI da presente Lei.  
 
Parágrafo Único A gratificação a que faz jus o ocupante de cargo de Gestor-adjunto 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) da estabelecida para a gestão 
correspondente.”  

 
XXXV – os §§ 1º e 2º do art. 74 passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 74 ......................... 
 
§1º Os ocupantes do cargo de professor gozarão suas férias durante o recesso 
escolar, sendo 30 dias para o mês de janeiro e 15 dias que compreende a última 
semana de junho e a primeira de julho, conhecido como recesso do meio do ano. 
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§2º Os ocupantes dos cargos de Assessor Técnico, Coordenações, Gestor Escolar, 
Gestor-adjunto de estabelecimento de ensino, Orientador, Supervisor e Psicólogo 
poderão gozar férias durante o período letivo, devendo obedecer escala 
estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação.” 

 
XXXVI - o parágrafo único do art. 75 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 75 ............................ 
 
Parágrafo único A gratificação de gestão escolar concedida ao Gestor, Gestor-
adjunto e Professor Dirigente de estabelecimento de ensino será considerada no 
cálculo de que trata este artigo.” 

 
XXXVII – o §1º do art. 77 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 77 ........................ 
 
§1º A licença de que trata este artigo somente será concedida na proporção de 1% 
do total do quadro do magistério municipal, e quando houver relação do curso com 
a formação acadêmica do profissional do magistério ou com sua área de atuação 
profissional no Sistema Municipal de Ensino.”  

 
Art. 2º Os Anexos I ao VI da Lei Complementar nº 003, de 23 de junho de 2010 passam a 
vigorar com as alterações descritas nos Anexos desta Lei. 
 
Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.  
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA PB, 08 DE JUNHO DE 2015. 
 
 
 

 
JOSÉ TADEU SALES DE LUNA 

Prefeito  
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ANEXO I  

 

QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO 

OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 

 

CARGO VAGAS 

Professor da Educação Básica I 300 

Professor da Educação Básica II 80 

Orientador Educacional 05 

Supervisor Escolar 05 

Psicólogo Educacional 02 

 
 

ANEXO II 

 

QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO QUADRO 

OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 

CARGO VAGAS 

Gestor Escolar 13 

Gestor Escolar-Adjunto  04 

Professor-Dirigente  22 

Assessor Técnico 02 

Coordenador da Educação de Jovens, Adultos e Idosos 01 

Coordenador da Educação Infantil 01 

Coordenador do Ensino Fundamental I 01 

Coordenador do Ensino Fundamental II 01 

Coordenador Tecnológico do Proinfo Municipal 01 

Coordenador de Programas de Fortalecimento da Escola 01 

Coordenador de Educação do Campo 01 

Coordenador de Educação Inclusiva 01 

Coordenador Pedagógico 01 

Diretor de Departamento de Educação 01 
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ANEXO III  

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA UMA JORNADA DE TRABALHO DE 
30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, COM TRIÊNIO 

 
 

   
CLASSE  I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   I X   X  

Professor de Educação 
Básica I 

  A MÉDIO 
       
1.438,34  

       
1.524,64  

       
1.616,11  

       
1.713,08  

       
1.815,86  

       
1.924,82  

       
2.040,31  

       
2.162,72  

       
2.292,49  

       
2.430,04  

15% sobre A B SUPERIOR 
       
1.654,09  

       
1.753,33  

       
1.858,53  

       
1.970,04  

       
2.088,24  

       
2.213,54  

       
2.346,35  

       
2.487,13  

       
2.636,36  

       
2.794,54  

20% sobre B C ESPECIALISTA 
       
1.984,90  

       
2.104,00  

       
2.230,24  

       
2.364,05  

       
2.505,89  

       
2.656,25  

       
2.815,62  

       
2.984,56  

       
3.163,63  

       
3.353,45  

50% sobre B D MESTRE 
       
2.481,13  

       
2.630,00  

       
2.787,80  

       
2.955,06  

       
3.132,37  

       
3.320,31  

       
3.519,53  

       
3.730,70  

       
3.954,54  

       
4.191,81  

100% sobre B E DOUTOR 
       
3.308,17  

       
3.506,66  

       
3.717,06  

       
3.940,08  

       
4.176,49  

       
4.427,08  

       
4.692,70  

       
4.974,27  

       
5.272,72  

       
5.589,08  

Professor de Educação 
Básica II, Supervisor, 

Orientador 
Educacional e 

Psicólogo Educacional 

 SUPERIOR  
           A A SUPERIOR 

       
1.654,09  

       
1.753,33  

       
1.858,53  

       
1.970,04  

       
2.088,24  

       
2.213,54  

       
2.346,35  

       
2.487,13  

       
2.636,36  

       
2.794,54  

 ESPECIALISTA  
B B ESPECIALISTA  

       
1.984,90  

       
2.104,00  

       
2.230,24  

       
2.364,05  

       
2.505,89  

       
2.656,25  

       
2.815,62  

       
2.984,56  

       
3.163,63  

       
3.353,45  

 MESTRE  
C C MESTRE 

       
2.481,13  

       
2.630,00  

       
2.787,80  

       
2.955,06  

       
3.132,37  

       
3.320,31  

       
3.519,53  

       
3.730,70  

       
3.954,54  

       
4.191,81  

 DOUTOR  
D D DOUTOR 

       
3.308,17  

       
3.506,66  

       
3.717,06  

       
3.940,08  

       
4.176,49  

       
4.427,08  

       
4.692,70  

       
4.974,27  

       
5.272,72  

       
5.589,08  
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ANEXO IV 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO MAGISTÉRIO 
PÚBLICO MUNICIPAL PARA UMA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS 

 

CARGO VENCIMENTO 
BÁSICO (R$) 

Assessor Técnico 1.147,19 

Coordenador da Educação de Jovens, Adultos e Idosos 1.147,19 

Coordenador da Educação Infantil 1.147,19 

Coordenador do Ensino Fundamental I 1.147,19 

Coordenador do Ensino Fundamental II 1.147,19 

Coordenador Tecnológico do PROINFO Municipal 1.147,19 

Coordenador de Programas de Fortalecimento da Escola  1.147,19 

Coordenador de Educação do Campo 1.147,19 

Coordenador Pedagógico 1.147,19 

Coordenador de Educação Inclusiva 1.147,19 

Diretor de Departamento de Educação 1.147,19 

 

ANEXO V 

 
TABELA DE GRATIFICAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM 

COMISSÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 

CARGO GRATIFICAÇÃO 
(R$) 

Assessor Técnico 500,00 

Coordenador da Educação de Jovens, Adultos e Idosos 550,00 

Coordenador da Educação Infantil 400,00 

Coordenador do Ensino Fundamental I 400,00 

Coordenador do Ensino Fundamental II 400,00 

Coordenador Tecnológico do Proinfo Municipal 400,00 

Coordenador de Programas de Fortalecimento da Escola  400,00 

Coordenador de Educação do Campo 400,00 

Coordenador de Educação Inclusiva 400,00 

Coordenador Pedagógico 500,00 

Diretor de Departamento de Educação 600,00 
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ANEXO VI 

 

TABELA DE GRATIFICAÇÃO DE GESTOR ESCOLAR 
 
 
 

Nº de aluno por Escola Gratificação (R$) 

Escola com até 50 alunos 300,00 

Escola de 51 até 100 alunos 350,00 

Escola de 101 até 200 alunos 400,00 

Escola de 201 a 300 alunos 450,00 

Escola de 301 a 400 alunos 500,00 

Escola de 401 a 500 alunos 550,00 

Escola de 501 a 600 alunos 600,00 

Escola de 601 a 700 alunos 650,00 

A partir de 700 alunos  700,00 

 
 

 

 

 
 
 


