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       LEI Nº 244/2004 

 
 
 
SUMULA: Revoga, e modifica  artigos da Lei Municipal Nº 

188/2001, que dispõem sobre implantação da Lei 
Orgânica dos Funcionários da Rede Pública de Ensino 
do Município de  Nova Monte Verde, Estado de Mato 
Grosso. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE-
MT., no uso de suas atribuições legais, aprovou, e eu 
Geremias Bortolato, Prefeito Municipal de Nova 
Monte Verde, Estado de Mato Grosso, sanciono a 
seguinte Lei...  

 
 

Capítulo I 
 

Dos Objetivos da Lei 
 

Art. 1º - A presente Lei dispõe sobre o Corpo Profissional do Magistério Público 
do Município de Nova Monte Verde, com os seguintes objetivos: 

I - regular o regime jurídico do Corpo Profissional do Magistério Público do 
Município de Nova Monte Verde; 

II - incentivar a profissionalização do referido corpo; 
III - resguardar o princípio de Isonomia Salarial; 
IV -  assegurar a valorização do professor e do Técnico em administração Escolar 

Básica, de acordo com o tempo de serviço, a qualificação, a capacitação e o desempenho.  
 

Capítulo II 
 

Do Magistério Como Profissão 
 

Art. 2º - O exercício do Magistério, fundamentado e inspirado nos direitos 
essenciais da pessoa humana, visa a promoção dos seguintes valores: 

I - amor à liberdade; 
II - reconhecimento da significativa importância da Educação na formação e 

desenvolvimento do cidadão e do País; 
III - empenho pessoal pelo desenvolvimento do educando; 
IV - participação efetiva na vida da Escola e zelo por seu aprimoramento; 
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V - promoção do senso comunitário, entendendo a Escola, como agente ativo de 
integração no âmbito social; 

VI - reconhecimento do vivenciar cotidiano como princípio e processo educativo. 
 

Capítulo III 
 

Disposições Preliminares 
 

Art. 3º - A presente Lei regulamenta a carreira do Corpo Profissional do 
Magistério Público de Nova Monte Verde e suas atividades específicas, estabelecendo 
normas, orientações especiais sobre os seus deveres, direitos e vantagens. 

Art. 4º - Para a eficácia desta Lei entende-se: 
I - Por Corpo Profissional do Magistério Público do Município de Nova Monte 

Verde, o conjunto de professores especialistas de educação que desempenham atividades 
docentes ou de administração, supervisão, coordenação, planejamento e inspeção das 
unidades escolares, Técnico em administração escolar Técnico em Multi-meios didáticos, 
Técnico em Nutrição Escolar, Técnico em Manutenção da Infra-estrutura na Escola, Técnico 
em Transporte Escolar; 

II - Por professor, o membro do Corpo Profissional do Magistério Público que 
desempenha  atividades de docência; 

III - Técnico Administrativo, agente administrativo , o membro do Corpo  
Profissional do Magistério Público que possui a respectiva habilitação e exerce atividades de 
escrituração, protocolo, estatística e demais funções relativas ao funcionamento das 
secretarias escolares; 

IV - Técnico em Multi-meios didáticos, o membro do Corpo Profissional do 
Magistério Público que opera equipamentos usados como recursos didáticos de uso especial e 
funções de orientações de leitura e pesquisa em biblioteca escolares; 

V - Técnico em Nutrição Escolar, membro do Corpo Profissional do Magistério 
Público que desempenha atividades relativas a preparação, conservação, armazenamento e 
distribuição da alimentação escolar; 

VI - Técnico em Manutenção de Infra-estrutura, o membro do Corpo Profissional 
do Magistério Público que  desempenha atividades de segurança e vigilância, manutenção e 
limpeza da Unidades escolares; 

VII - Técnico em Transporte Escolar, o membro do Corpo Profissional do 
Magistério Público que desempenha atividades de monitoramento e condução dos meios de 
transporte escolar. 

Art. 5º - São considerados para efeito desta Lei, professores os profissionais com 
formação a nível médio com habilitação em Magistério, e a nível superior, nas diversas 
licenciaturas. 

Parágrafo Único - Aos professores formados nas diferentes áreas ligadas ao 
Ensino, excetuando os licenciados em Pedagogia será necessária a formação em habilitação a 
Magistério, a nível Médio, para atuar no Ensino Fundamental, séries de I a IV, Pré - escola . 

Art. 6º - Farão parte do Corpo Profissional do Magistério Público  os professores 
e técnicos em administração Escolar Básica, efetivos e prestadores de serviços que atuam nas 
unidades escolares, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto ou na Entidade 
Oficial representativa da classe.   

Parágrafo Primeiro - Os professores que estiverem exercendo função nas 
dependências da Secretaria Municipal de Educação, como apoio técnico, deverão retornar 



Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde 
Estado de Mato Grosso 

CNPJ n.º 37 465 556/0001-63 

Paço Municipal - Av. Antônio Joaquim de Azevedo -  CEP 78 593-000    - Nova Monte Verde 
Telefone / Fax:  (065) 597-1100 

 

 
 

3 

 

após o encerramento do exercício funcional à escola que melhor lhe convier, desde que haja 
vaga. 

Parágrafo Segundo - Para atender às necessidades de Direção das unidades 
escolares, professores , escolhidos através de forma democrática pela comunidade escolar do 
qual o profissional seja parte atuante. 

 
 

Título II 
 

Da estrutura do Corpo Profissional do Magistério Público no Município 
 

Capítulo I 
 

Do Corpo Profissional do Magistério Público no Município 
 

Art. 7º - O Corpo Profissional do Magistério Público é constituído por 
profissionais de Educação distribuídos em classes e níveis de acordo com sua graduação, 
tempo de serviço e desempenho profissional: 

I - Do Corpo Docente: 
Nível I - Professor com habilitação específica a nível médio em Magistério; 
Nível II - Professor com licenciatura plena; 
Parágrafo Primeiro - O professor com habilitação em licenciatura curta é cargo 

em extinção, devendo o mesmo fazer estudos complementares visando a plenificação da 
Licenciatura em 4 anos, a contar da data de promulgação desta Lei. 

Parágrafo Segundo - Cabe a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Desporto fornecer condições, dentro do prazo citado no Parágrafo Primeiro deste artigo, aos 
professores de Licenciatura curta que estiverem atuando no sistema de ensino para plenificar 
seus estudos ou encaminhá-los a um novo curso de graduação. 

II - Do Técnico em Administração Escolar Básica: 
Nível I - Técnico em Administração Escolar Básica com escolaridade de Ensino 

Fundamental; 
Nível II - Técnico em Administração Escolar Básica com escolaridade de Ensino 

Médio; 
Nível III – Técnico em Administração Escolar Básica com escolaridade de nível 

superior; 
 
Art. 8º - O quadro do Corpo Profissional do Magistério Público terá sua 

composição numérica fixada por Lei específica, de iniciativa do Poder Executivo baseado em 
Proposta da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, de acordo com a demanda 
da clientela escolar. 
 

Título III 
 

Do Regime Funcional 
 

Capítulo I 
 

Do ingresso no Corpo Profissional do Magistério Público 
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Seção I 

 
Disposição Preliminar 

 
Art. 9º - Os cargos do Corpo Profissional do Magistério Público do Município 

serão acessíveis a todos que preencham os requisitos do respectivo edital;, atendida as normas 
contidas na presente Lei. 

Art. 10º - No Edital constará obrigatoriamente: 
I - categoria, número de lotação de cargos vagos por estabelecimento de Ensino;  
II - vencimentos e jornada semanal de trabalho; 
III - lista de documentos exigidos  no concurso; 
IV - fórmula de cálculo dos pontos equivalentes a provas, títulos e tempo de 

atuação no magistério. 
Art. 11º - O resultado do concurso será homologado no máximo em 90 dias, a 

contar da data de realização do mesmo , sendo obrigatoriamente publicado em imprensa 
oficial. 

Parágrafo Único : A posse do candidato aprovado  será no início do ano letivo 
seguinte após o processo de atribuição de aulas  

Art. 12º - Classificar-se-ão como vagos os cargos não preenchidos na sua 
totalidade pelos candidatos aprovados em concurso público de ingresso e seleção. 

Parágrafo Único - O cargo vago será colocado novamente em concurso, no prazo 
máximo de 2 anos. 

 
Seção II 

 
Do concurso de Acesso 

 
Art. 13º - O acesso ao nível superior se dará mediante a apresentação de 

certificado de conclusão ou histórico correspondente instituição com reconhecimento do 
MEC. 

 
  

Seção III 
 

Da Nomeação 
 

Art. 14º - A nomeação para cargos de Professores e Técnicos em Administração 
Escolar Básica dependerá da habilitação legal e de aprovação e classificação em concurso de 
provas e títulos. 

Parágrafo Único – O julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os 
critérios estabelecidos no edital de abertura de concurso. 

Art. 15º - A nomeação obedecerá a ordem de classificação em concurso. 
Parágrafo Primeiro - Os classificados até o limite de vagas tem assegurada o 

direito a sua nomeação de acordo com o Parágrafo Único do  Art . 11º desta Lei. 
Parágrafo Segundo - Caso não haja posse do titular, a nomeação será definida 

aos demais candidatos, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação. 
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Art. 16º - A nomeação ocorrerá em caráter efetivo, sujeitando se o profissional   
ao Estágio Probatório. 
 
 

Seção IV 
 

Do Estágio Probatório 
 

Art. 17º - Durante o Estágio Probatório o profissional de Educação, no exercício 
das atividades específicas do cargo, terá o seu desempenho avaliado nos seguintes requisitos: 

I - assiduidade; 
II - pontualidade;  
III - desempenho profissional. 
Parágrafo Primeiro - A averiguação do cumprimento dos requisitos constantes 

deste artigo será procedida segundos normas expedidas pela Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto. 

Parágrafo Segundo - Considerar-se-á nula a efetivação do profissional de 
Educação que não satisfazer os requisitos do estágio probatório, advindo com isto sua 
exoneração. 

Parágrafo Terceiro - O Conselho Deliberativo da Comunidade  Escolar onde o 
membro do Corpo Profissional do  Magistério Público atua acompanhará o processo de 
avaliação do Estágio Probatório. 

Art. 18º - Considerar-se-á estabilizado o profissional de educação que após 02 
anos de efetivo exercício satisfazer os requisitos do Estágio Probatório. 

Parágrafo Único - O profissional de educação que for efetivado em um concurso, 
sendo aprovado em outro concurso para o mesmo cargo, nesta Rede Municipal de Ensino, não 
tem obrigatoriedade de se submeter a novo Estágio Probatório. 

 
Capítulo II 

 
Da Promoção Funcional 

 
Art. 19º - A Promoção Funcional é o ato  pelo qual o profissional de Educação 

progride na carreira do Corpo Profissional do Magistério Público de Nova Monte Verde. 
Parágrafo Único - Dar-se-á por: 
I - Progressão Funcional; 
II - Elevação de Nível. 

 
Seção I 

 
Da Progressão Funcional 

 
Art. 20º - A Progressão Funcional é a promoção ou passagem do membro do 

Corpo Profissional do Magistério Público para classe imediatamente superior a que pertence, 
dentro de uma categoria funcional, considerando-se para isso o tempo de serviço, avaliação de 
desempenho e cursos realizados na área de educação ou que sirva diretamente de 
aprimoramento técnico no exercício da função.  
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Parágrafo Único - O membro do Corpo Profissional do Magistério Público terá 
suas classes designadas pelas letras: A, B, C, D e E. 

Art. 21º - Para efeito de promoção será contado o efetivo exercício, na mesma 
classe através de avaliação do desempenho profissional. 

Parágrafo Primeiro - Os critérios de avaliação do desempenho profissional são 
os constantes nos anexos desta Lei. 

Parágrafo Segundo - A avaliação do desempenho profissional do membro do 
Corpo Profissional do Magistério Público será realizado  pela equipe técnica e pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, acompanhada pelo Conselho 
Municipal de Educação e representantes do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da 
qual o membro faça parte. 

Parágrafo Terceiro - A equipe central da Secretaria  Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto deverá acompanhar e coordenar o processo de avaliação no âmbito de 
cada unidade escolar. 

Art. 22º - A cada 200 créditos conseguido pelo membro do Corpo Profissional do 
Magistério Público este será promovido, para a classe imediatamente superior. 

Parágrafo Único  - Após a promoção de classe será automaticamente iniciada 
nova contagem de créditos. 

 
Seção   II 

 
Elevação de Nível 

 
Art. 23º-  A Elevação de nível se configurará com a passagem de um membro do 

Corpo Profissional do Magistério Público do nível que ocupa para outro nível superior, 
correspondente a habilitação especifica alcançada, independentemente do grau de ensino que 
atua e da atividade que exerce. 

Parágrafo Primeiro - O acesso ao nível superior será feito na classe inicial ou em 
qualquer hipótese, numa classe que possua vencimento superior ao da situação anterior. 

Parágrafo Segundo -  O acesso ao nível superior só se dará mediante a conclusão 
e comprovação através de documentação da nova graduação. 

Parágrafo Terceiro - A efetivação ao nível superior só se dará mediante a 
aprovação no processo de aferição de conhecimento na área específica de formação . 

Parágrafo Quarto – O processo de aferição de conhecimento de que trata o 
parágrafo anterior fica a cargo da Secretaria Municipal de Educação, assessorada pelo 
Conselho de Ética dos profissionais de educação .  

 
 

Título IV 
 

Da Posse e do Exercício 
 

Capítulo  I 
 

Da Posse 
 

Art. 24º- Existirá Posse em cargos do Corpo Profissional do Magistério Público, 
nos casos, de nomeação. 
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Art. 25º-  A Posse será dada pelo Prefeito Municipal, por Decreto, observada as 
exigências legais de investidura no cargo 

Art. 26º - A Posse dependerá do cumprimento pelo interessado das exigências 
legais e regulamentares para investidura do cargo. 

 
Capítulo II 

 
Da Vacância 

 
Art. 27º- A vacância do cargo decorrerá de: 
I - Exoneração; 
II - Demissão; 
III - Promoção; 
IV - Transferência; 
V - Acesso; 
VI - Aposentadoria, e  
VII - Falecimento. 
Parágrafo Primeiro -  A exoneração se dará:  
I - a pedido formal do membro do Corpo Profissional do Magistério Público; 
II - quando membro do Corpo Profissional do Magistério Público não tomar posse 

ou não entrar em exercício no prazo legal; 
III - quando não satisfazer as condições do Estágio Probatório. 
IV – Quando comprovadamente existir excesso de pessoal e não existir 

possibilidade de remoção do profissional para outra Unidade Escolar. 
 
 

Título V 
 

Da Movimentação do Pessoal 
 

Capítulo I 
 

Art. 28º - A Movimentação de Pessoal do Corpo Profissional do Magistério 
Público acontece mediante lotação e remoção. 
 

Capítulo II 
 

Da Lotação 
 

Art. 29º - A Lotação consiste na escolha da Unidade Escolar em que o membro  
do Corpo Profissional do Magistério Público deva ter exercício. 

Art. 30º - A mudança de Lotação do membro do Corpo Profissional do 
Magistério Público só poderá ser feita a seu  pedido ou no caso de professor através do 
processo  de atribuição de classes e aulas instituídas pela  Secretária Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto.  

Parágrafo Único – No caso de extinção de Unidade Escolar na qual o membro do 
Corpo Profissional do Magistério Público esteja lotado, o mesmo será removido 
automaticamente para a Unidade Escolar a qual os alunos sejam matriculados após a remoção 
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dos mesmos, esta mudança de lotação ficará apenas condicionada a existência de vaga na 
Unidade Escolar em questão 

Art. 31º - Os pedidos de mudança de Lotação devem  ser protocolados na 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, nos meses de Outubro e Novembro de 
cada ano , e sendo o caso, atendidos  até o dia 15 de Janeiro do ano subsequente.  

Art. 32º -  O atendimento do requerimento de mudança de Lotação está 
condicionado  a existência de vaga. 

Parágrafo Único - Os critérios de prioridade no atendimento dos requerimentos 
serão: 

I - antigüidade no serviço na rede pública  de ensino no Município; 
II - os créditos obtidos no ano  da requisição; 
 

Capítulo III 
 

Da Remoção 
 

Art. 33º - A Remoção é a Transferência  do membro do Corpo Profissional do 
Magistério Público do Município de Nova Monte Verde, observada a lotação existente em 
cada Unidade Escolar, quando com mudança de sede.  

Art. 34º- A Transferência do membro Corpo Profissional do Magistério Público à 
uma determinada unidade escolar, poderá ser feita: 

I - a pedido do membro do Corpo Profissional do Magistério Público 
condicionada a existência de vaga e o mesmo não esteja em período probatório, e somente 
após a homologação do titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 

II - por permuta. 
Parágrafo Único - A Remoção por permuta se processará a pedido de ambos os 

interessados, sendo que os mesmos desempenhem as mesmas funções, mesmo regime de 
trabalho e,  pertençam ao mesmo nível. 

Art. 35º -  A Remoção só  acontecerá nos período oficiais de férias. 
 

Título VI 
 

Do Regime de Trabalho 
 

Capítulo l 
 

Da Jornada de Trabalho 
 

Art. 36º - O regime de trabalho do membro do Corpo Profissional do Magistério 
Público será: 

l - Professor → 
A - Educação Infantil 30 h 
B- Ensino Fundamental  -  I  à IV       30 h 
C- Ensino Fundamental  - V à VIII     30 h . 
II - Técnico em multi-meios didáticos e suporte pedagógico → 40 h. 
III - Técnico administrativo → 30 h. 
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IV - Técnico em Nutrição Escolar → 30 h e 40 h, de acordo com o porte da 
Unidade escolar. 

V - Técnico em Manutenção de infra-estrutura → 40 h. 
VI - Técnico em Transporte Escolar → 40 h. 
Parágrafo Primeiro - A carga horária citada nos incisos acima, se referem a 

horas / semana. 
Parágrafo Segundo  -  O Regime de Trabalho que trata o inciso I alíneas A,  B E 

C é composto de: 20 horas  em regência de classe e 10 horas em hora- atividade a serem 
cumpridas na unidade escolar em que atua e, em horário que possibilite aos alunos freqüentar 
aulas de reforço, quando necessário. 

Parágrafo Terceiro  -  As horas atividades a que se refere o parágrafo anterior 
deverão ser utilizadas pelo professor para preparar aulas, confeccionar materiais didáticos, 
atender alunos que necessitem de acompanhamento individual e outras atividades definidas 
pela coordenação pedagógica de cada unidade escolar. Computar-se-á como hora atividade a 
participação em reuniões pedagógicas . 

 
Título VII 

 
Dos Direitos 

 
Capítulo I 

 
Das Férias 

 
Art. 37º - O membro do Corpo Profissional do Magistério Público terá direito a 

Férias  anualmente  de maneira que :  
I - o professor em exercício efetivo de docência 45 dias anuais, de acordo com o 

calendário escolar aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 
II -  os demais membros  do Corpo Profissional do Magistério Público 30 dias  

consecutivos, definido em escala de férias elaborada pela direção da Unidade Escolar e 
homologada pela  Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 
 

Capítulo II 
 

Do Tempo de Serviço 
 

Art. 38º - Computar-se-á como efetivo exercício, os afastamentos previstos na 
Constituição Federal. 

Art. 39º - Para efeito de aposentadoria, computar-se à, integralmente o serviço 
prestado, conforme Lei Vigente. 
 

Capítulo III 
 

Das Licenças e Concessões 
 

 Art. 40º - Aplica-se ao Corpo Profissional do Magistério Público o regime de 
licença, observando o disposto neste capítulo. 
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Art.41º - Ao Corpo Profissional do Magistério Público do município de Nova 
Monte Verde conceder-se-á : 
               I - licença por acidente em serviço ou doença grave especificada em Lei; 

II - licença prêmio; 
III - licença maternidade; 
IV - licença para amamentar; 
V - licença para tratamento de saúde; 
VI - licença para resolução de problemas particulares; 
VII - licença para tratamento de doença de pessoa da família; 

              VIII - licença paternidade; 
   IX - licença para qualificação profissional. 

 
Seção I 

 
Da Licença 

 
Art.42º - Entende-se por acidente o evento causador de danos mediatos e 

imediatos no exercício  das atividades inerentes ao cargo. 
Parágrafo Primeiro - O membro do Corpo Profissional do Magistério Público do 

município de Nova Monte Verde que tenha sofrido acidente no exercício de suas atribuições 
e/ou tenha adquirido doença profissional, terá direito a licença de até 02 (dois) anos se a 
perícia médica não optar logo por aposentá-lo. 

I  - agressão sofrida e não provocada por membro do Corpo Profissional do 
Magistério Público do município de Nova Monte Verde, no exercício de suas funções se 
constituirá um acidente; 

II - caracterizar-se-á como doença profissional aquela ocorrida em função de 
condições de trabalho e ou fatos ocorridos durante o mesmo, devendo existir laudo médico 
caracterizado de forma rigorosa. 

Art. 43º - O membro do Corpo Profissional do Magistério Público quando 
portador de tuberculose ativa, alienação mental, cegueira progressiva, hanseníase, paralisia 
irreversível, espondolioartose anquilossante, nefratia grave, surdez, perda de voz, tiróide e 
estado avançado de ostite deformante, de acordo com conclusões de medicina especializada 
será licenciado, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando a perícia médica não concluir pela 
imediata aposentadoria. 
 

Seção II 
 

Da Licença Prêmio 
 

Art. 44º - Ao membro do Corpo Profissional do Magistério Público de Nova 
Monte Verde  é assegurado a Licença Prêmio  de 90 (noventa) dias consecutivos com 
vencimentos integrais e demais vantagens da função, após cada quinquênio de efetivo 
exercício. 

Parágrafo Único – Somente o tempo de serviço prestado ao município de Nova 
Monte Verde será contado para efeito da Licença Prêmio. 

Art. 45º - Não será concedido o direito a Licença Prêmio ao membro do Corpo 
Profissional do Magistério Público de Nova Monte Verde  que no período de sua função 
houver: 
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I - sofrido pena de suspensão; 
a) o qüinqüênio iniciará nova contagem após a data de retorno ao trabalho, 

cumprida a suspensão. 
II - ter  injustificadamente faltado por mais de 30 (trinta) dias no período; 
III - gozado licença: 
a) por período superior a 180 ( cento e oitenta) dias consecutivos ou não, para 

tratamento de saúde; 
b) por motivo de doença em pessoa de sua família por mais de 120 ( cento e vinte 

) dias; 
c) para tratar de interesses particulares por mais de 30 ( trinta ) dias; 
d) por motivo de afastamento do cônjuge militar por mais de 02 ( dois ) anos. 
Art. 46º - O funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da Licença 

Prêmio. 
Parágrafo Único – Assegurado o direito a Licença Prêmio e de acordo com a 

necessidade do serviço, o Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto deferirá o 
requerimento do profissional, respeitando o direito de férias do mesmo 
 

Seção III 
 

Da Licença Maternidade 
 

Art. 47º -  A gestante terá o direito a Licença Constitucional de 120 ( cento e 
vinte ) dias, conforme artigo 7º, inciso XVIII da Constituição Federal, comprovado por laudo 
médico oficial . 

 
Seção IV 

 
Da Licença Para Tratamento de Saúde 

 
Art. 48º - A Licença Para Tratamento de Saúde será concedida a pedido do  

interessado ou de seu representante, quando o mesmo não puder fazê-lo. 
Parágrafo primeiro  - É indispensável o atestado médico. 
Parágrafo segundo - Findo o prazo de licença será feito um laudo médico que 

decidirá pela volta ao serviço ou prorrogação da mesma. 
Art. 49º - O exame para concessão da Licença Para Tratamento de Saúde será 

feito por médico oficial do município. 
Parágrafo Primeiro - O atestado ou laudo feito por médico ou junta médica, 

superior a três dias só produzirá efeitos depois de homologado por perícia autorizada pelo 
município. 

Art. 50º - A licença será comunicada pelo membro do Corpo Profissional do 
Magistério Público, ou representante legal à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Desporto, indicando-se a sua duração. 

Art. 51º - No decurso da licença o membro do Corpo Profissional do Magistério 
Público se absterá de qualquer atividade remunerada sob pena de sanções legais cabíveis. 

Art. 52º - O membro do Corpo Profissional do Magistério Público licenciado para 
tratamento de saúde, ou acidentado no uso de suas funções, receberá integralmente os 
vencimentos e demais vantagens inerentes ao cargo. 
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Seção V 
 

Da Licença Para Tratar de Assuntos Particulares 
 

Art. 53º - O membro do Corpo Profissional do Magistério Público poderá obter 
Licença Para Tratar de Assuntos Particulares pelo prazo de até 90 dias no Período Probatório 
de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto ou de 24 ( vinte e 
quatro) meses após 2 ( dois ) anos de efetivo exercício no cargo. 

Parágrafo Primeiro - Será negada a licença quando a mesma for inconveniente  
ao serviço. 

Parágrafo Segundo - Só poderá ser concedida nova licença decorridos       2 ( 
dois ) anos do término da anterior. 

Parágrafo Terceiro - O licenciado poderá desistir da licença e reassumir o cargo 
a qualquer tempo. 

Parágrafo Quarto - A Licença Para Tratar de Assuntos Particulares acarreta no 
membro do Corpo Profissional do Magistério Público a perda dos vencimentos e demais 
vantagens e direitos previstos nesta Lei. 

 
Seção VI 

 
Da Licença Paternidade 

 
Art. 54º - o membro do Corpo Profissional do Magistério Público fará jus a 

Licença Paternidade de acordo com o Art. 7º , inciso XIX, da Constituição Federal. 
 

Capítulo IV 
 

Da Aposentadoria 
 

Art. 55º - O membro do Corpo Profissional do magistério Público será 
aposentado: 

I - voluntariamente, ao completar 25 anos de efetivo exercício no magistério, em 
regência de classe para o sexo feminino e 30 anos para o sexo masculino. 

II - os demais integrantes, ao completar 35 anos o do sexo masculino e 30 anos o 
do sexo feminino; 

III - de forma compulsória ao 65 anos de idade para o sexo masculino e 60 anos 
para o sexo feminino; e 

IV - por invalidez. 
Parágrafo Único - a aposentadoria por invalidez se dará nos casos de perda de 

capacidade de trabalho, comprovada mediante laudo médico oficial. 
Art. 56º - O servidor fará jus a proventos integrais: 
I - Após 25 anos se professor, por efetivo exercício na função de magistério em 

regência de classe; 
II - Se comprovar 35 anos de efetivo  exercício os demais integrantes do sexo 

masculino e,  30 anos os membros do sexo feminino  do Corpo Profissional do Magistério 
Público; 

III - quando inválido em conseqüência de acidente em serviço ou doença 
profissional; 
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Parágrafo Único - fará jus ao que se refere os incisos I e II deste artigo o membro 
do Corpo Profissional do Magistério público que houver prestado pelo menos 36 meses de 
efetivo trabalho no município. 

Art. 57º - Os membros do Corpo Profissional do Magistério Público aposentados 
farão jus aos mesmos percentuais salariais concedidos aos que estão em atividade. 

Art. 58º - O membro do Corpo Profissional do Magistério Público em 
disponibilidade poderá ser aposentado se o mesmo atender as exigências citadas nos artigos 
55º e 56º desta Lei. 
 

Título VIII 
 

Dos Vencimentos e Vantagens 
 

Capítulo I 
 

Do Vencimento e Remuneração 
 

Art. 59º - O Vencimento é retribuição pecuniária devida ao membro do Corpo 
Profissional do Magistério Público pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão 
fixado em Lei. 

Art. 60º - Remuneração é a retribuição para o membro do Corpo Profissional do 
Magistério Público pelo efetivo exercício do cargo correspondente pelo padrão fixado em Lei 
e acrescido das vantagens pessoais das quais é titular. 

Art. 61º - O piso salarial do membro do Corpo Profissional do Magistério Público 
é o dos   anexos desta Lei. 

I - O membro do Corpo Profissional do Magistério Público que exerça função de 
Coordenação Pedagógica e Diretoria Escolar perceberá o valor do professor de acordo com o 
nível e classe e regime de trabalho a que estão submetidos. 

Art. 62º - O Corpo Profissional do Magistério Público, além dos direitos, 
Vantagens e Concessões que lhe são extensivos, possuem os seguintes incentivos: 

I - adicional para tempo de serviço; 
II - salário - família; 
III - diárias; e 
IV - gratificações inerentes à função. 
Art. 63º - O adicional por tempo de serviço corresponde a 1% sobre o vencimento 

inicial de carreira para cada período de um ano de efetivo exercício, incorporado ao salário a 
cada triênio. 

Parágrafo Primeiro - O adicional citado neste artigo conta os anos depois de 
concursado e empossado. 

Parágrafo Segundo - O adicional por tempo de serviço integra os direitos de 
remuneração para efeito de aposentadoria. 

Art. 64º - O salário - família é o auxílio especial fornecido pelo município como 
contribuição ao custo das despesas da família. 

Art. 65º - É concedido o salário - família: 
I - ao filho menor e solteiro se o mesmo não exercer atividade  remunerada; 
II - ao filho inválido; 



Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde 
Estado de Mato Grosso 

CNPJ n.º 37 465 556/0001-63 

Paço Municipal - Av. Antônio Joaquim de Azevedo -  CEP 78 593-000    - Nova Monte Verde 
Telefone / Fax:  (065) 597-1100 

 

 
 

14 

 

Parágrafo Primeiro - Compreende-se como filho os dependentes de quaisquer 
condições, o enteado, o adotivo, o legitimado e o menor que autorizado judicialmente se 
encontra sob a guarda do membro do Corpo Profissional do Magistério Público. 

Parágrafo Segundo - Equiparando-se ao pai e a mãe, os representantes legais de 
incapazes e as pessoas sob cuja guarda e manutenção estiverem confiados, por autorização 
judicial, os beneficiários. 

Parágrafo Terceiro - A cota por filho inválido será pago em dobro. 
Art. 66º - O valor do salário - família será de 5% do salário mínimo vigente, para 

cada dependente. 
Art. 67º - Ao membro do Corpo Profissional do Magistério Público que se 

deslocar da sede do município no desempenho de suas atribuições será concedida além de 
transporte, diária a título de indenização das despesas de alimentação e pousada. 

Parágrafo Único - O valor da diária será fixada pelo poder executivo, através de 
Lei específica. 

 
Título IX 

 
Da Gestão Democrática 

 
Capítulo I 

  
Da Garantia 

 
Art. 68º - Fica garantida a Gestão Democrática do Sistema Municipal de Ensino 

observados os princípios, normas e critérios definidos por Lei específica. 
 

Capítulo II 
 

Da Direção da Escola 
 

Art. 69º - A Direção da Escola será composta por um diretor eleito e assessorado 
por uma Coordenação Pedagógica. 
 

Seção I 
 

Da Coordenação Pedagógica 
 

Art. 70º - A função de Coordenador Pedagógico será exercida por  professor que 
atue na Rede Municipal de Ensino a pelo menos 01 ano e possua no mínimo 02 anos de 
experiência docente. 

Parágrafo Primeiro - A escolha do coordenador será de acordo com portaria da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

Parágrafo Segundo - O mandato do   coordenador   poderá   ser   de até 02 
 ( dois ) anos. 

Parágrafo Terceiro  -  Na falta de candidatos a direção e coordenação 
pedagógica a Secretaria Municipal de Educação , Cultura e Desporto designará por 01 ano os 
referidos profissionais e os mesmos deverão possuir a formação mínima de magistério. 
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Art. 71º - Cabe a Coordenação Pedagógica mediar o processo político - 
pedagógico, orientar, acompanhar, dinamizar e avaliar a programação básica do ensino, 
visando melhores padrões de eficiência e qualidade, assegurando à escola a necessária 
flexibilidade didática, incentivando-lhe a originalidade e a criatividade. 

 
Título X 

 
Do Regime Disciplinar 

 
Art. 72º - Os membros do Corpo Profissional do Magistério Público estão sujeitos 

a Regime Disciplinar previstos para funcionários da Prefeitura Municipal de Nova Monte 
Verde, às normas contidas nesta Lei e nos Regimentos Escolares. 

Art. 73º - Constituem deveres do membro do Corpo Profissional do Magistério 
Público: 

I - elaborar e executar os programas, planos e atividades na área de sua 
competência; 

II - cumprir e fazer cumprir os horários e Calendário Escolar; 
III - ocupar-se com zelo durante o horário de trabalho, no desempenho das 

atribuições do seu cargo; 
IV - comparecer às atividades programadas e às reuniões para as quais for 

convocado; 
V - zelar pelo bom nome da Unidade de Ensino e do Sistema; 
VI - qualificar-se permanentemente, com vistas a melhoria do seu desempenho em 

sua atividade; 
VII - avaliar o processo ensino - aprendizagem, empenhando-se pelo seu 

constante aprimoramento; 
VIII - respeitar pais, alunos, colegas, autoridades de ensino e em geral, agindo 

com profissionalismo; 
IX - cooperar na solução dos problemas da administração escolar; 
X - zelar pelo patrimônio público, em especial na sua área de atuação; 
XI - não ferir as normas hierárquicas estabelecidas. 
Art. 74º - O membro do Corpo Profissional do Magistério Público estará sujeito 

as seguintes sanções disciplinares: 
I - advertência oral com registro; 
II - advertência por escrito; 
III - suspensão; e  
IV - demissão. 
Art. 75º - As penalidades serão escrituradas em livro próprio da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto e a seguir encaminhada à ficha funcional do 
mesmo. 

Art. 76º - São competentes para aplicar sanções: 
I - advertência oral e por escrito, o diretor ou superior imediato ouvido o Conselho 

Deliberativo; 
II - suspensão de até 30 dias e demissão, o responsável  pela Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Desporto ouvido o Conselho de Ética dos Profissionais de Educação. 
 

Título XI 
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Das Disposições Gerais e Transitórias 
 

Capítulo I 
 

Da Contratação 
 

Art. 77º - Contratar-se-á o membro do Corpo Profissional do Magistério Público, 
temporariamente, para exercício provisório de atribuições específicas. 

Art. 78º - A contratação ocorrerá por tempo determinado nos casos de: 
I - vacância de cargo, se não houver candidato aprovado em concurso;  
II - afastamento temporário do titular do cargo. 
Art. 79º - O salário do contratado habilitado terá por base o valor inicial da 

categoria correspondente à sua habilitação para o desempenho da funções a ele conferida. 
 

Capítulo II 
 

Do Enquadramento dos Membros Efetivos 
 

Art. 80º - O membro do Corpo Profissional do Magistério Público que 
permanecer por mais de oito anos na mesma classe será enquadrado na mesma . 

Parágrafo Único -  entende-se por enquadramento de que trata este artigo o ato 
de limitar a progressão funcional do membro do Corpo Profissional do Magistério Público. 

Art. 81º - Os  profissionais efetivados pela Lei Municipal 148/98  serão 
enquadrados quanto a  jornada de trabalho de acordo com esta Lei  após  o início do ano letivo 
de 2002. 

Art. 82º - O enquadramento disposto neste capítulo estende-se aos inativos e 
aposentados. 

 
Capítulo III 

 
Do Concurso de Acesso 

 
Art. 83º - A Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde constituirá concurso para 

provimento efetivo das classes iniciais previstas nesta Lei. 
Art. 84º - O membro efetivo do Corpo Profissional do Magistério Público que 

interessar-se a prestar o concurso citado no artigo 83º, poderá participar livremente.  
Parágrafo Único - Caso não seja aprovado no concurso, permanecerá no seu 

cargo de origem. 
 

Capítulo IV 
 

Da Remuneração 
 
Art. 85º - O piso salarial para os professores  formados em Licenciatura curta 

obedecem a seguinte definição: 
                 I - licenciatura curta perceberá 20% sobre o salário inicial do professor habilitado a 
nível I; 
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Parágrafo Único - fica o pessoal aos quais se refere este artigo na obrigatoriedade 
de habilitar-se no prazo máximo de 4 ( quatro ) anos, e a Secretaria Municipal de Educação 
responsabilizar-se-á por oferecer condições para a qualificação dos professores com formação 
de Ensino Médio e Licenciatura Curta que estejam atuando na data da promulgação desta Lei. 

Art. 86º -  O professor leigo será contratado como prestador de serviço de acordo 
com as Leis vigentes, observando o disposto nos Artigos 77º e 78º desta Lei. 

 
Título XII 

 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 87º - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto priorizará a 

qualificação do Corpo Profissional do Magistério Público, programando atividades com vistas 
a atualizar e aperfeiçoar conhecimentos e métodos pedagógicos. 

Art. 88º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 

 
Nova Monte Verde, 25 de Junho de 2004 

 
 
 
 

GEREMIAS BORTOLATO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO PROFISSIONAL 

PROFESSORES E ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO CRÉDITO 

1.    Assiduidade e pontualidade 
1.2 Até 08 faltas por ano letivo ( para efeito de contagem de crédito as substituições para tratar de 
assuntos particulares serão computadas como faltas ) 

 
10 pontos por ano letivo 

2.    Participação em reuniões previstas em calendário escolar 

2.1 Em sua totalidade 

2.2 Aplicar-se-á regra de três quando a participação não for total 

 
 
05 pontos por ano letivo 

3.  Participação em cursos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
ou reconhecidos pela mesma, na área de Educação ( a cada 40 horas, que não implique em 
promoções de nível ) realizados após o início do trabalho de docência no âmbito geográfico do 
município de Nova Monte Verde  

02 pontos cada 40 horas de curso 

4.  Avaliação de aferição de conhecimento 05 pontos por ano letivo 
5.   Regência de classe no Ensino Fundamental 05 pontos por ano letivo 
6.   Regência de classe em escolas de difícil acesso 03 pontos por ano letivo 

6.    A cada triênio ininterruptos  
6.1 A cada triênio alternados 

20 pontos por triênio 
10 pontos por triênio 

7.    Dedicação exclusiva ao magistério 10 pontos por ano letivo 

8.    Autoria de livro didático 
8.1 Autoria individual 
8.2 Co-autoria 

 
20 pontos por livro 
10 pontos por livro 

9. Publicação considerada de relevância para a educação em jornais e revistas de reconhecido 
valor 
9.1 Autoria individual 
9.2 Co-autoria 

 
 
04 pontos por publicação 
02 pontos por publicação 

FUNCIONÁRIOS DE EDUCAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO CRÉDITO 

1.    Assiduidade e pontualidade 

1.2 Até 08 faltas por ano ( para efeito de contagem de créditos as substituições para tratar de 
assuntos particulares serão computados como faltas). 

 
 
10 pontos por ano  

2.    Participação em reuniões 

2.1 Em sua totalidade 

2.2 Aplicar-se-á a regra de três quando a participação não for total. 

 
 

05 pontos por ano 

3.  Participação em cursos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
ou reconhecidos pela mesma ( a cada 40 horas, que não implique em promoção de nível ) 
realizados após o início do trabalho no âmbito geográfico do município de Nova Monte 
Verde. 

02 pontos por cada 40 horas de curso 

4.  Avaliação de aferição de conhecimento. 05 pontos por ano letivo 

5.  Dedicação exclusiva 10 pontos por ano letivo 

6.    A cada triênio ininterrupto 

6.1 A cada triênio alternado 

20 pontos por triênio 
10 pontos por triênio 
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