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Lei Complementar Municipal n° 02, de 25 de outubro de 2017.

DispOe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimenlos dos Servidores do Magisterio do 
Municlpio de Turmalina e dc> outras Provid@ncias

O Povo do municipio de Turmalina atraves de seus representantes aprovou c cu, 
Prefeito Municipal, no uso das atribuifocs legais, espccialmente cm atendimento ao contido 
na Lei Organica Municipal, sanciono a seguinte lei:

CAPITULO I
DAS DISPOSigOES PRELIMINARES

Art. V. Esta lei dispoc sobre o Plano dc Cargos, Carreiras c Vencimenlos dos 
Servidores do Magislerio do Municipio de Turmalina, e tem por objetivo a eficacia, 
eficiencia, efelividadc da agao administrativa atraves da valorizagao e profissionali/agao do 
send dor, que se dard atraves:

I. Da adogao do mdrito como criterio de ingresso e dcsenvolvimonto na caneira, 
aferivcl atraves do concurso publico, da avaliagSo de desempenho, do tempo de servigo e da 
titulagdo;

II. Da adogdo de unm sistematica remuneratdria que seja harmonica, jusla, e que 
esiimule a contribuigSo qualificada do sen idor na consccugdo dos objetivos da educagao.

Paragrafo imico: H vedada a extensao a servidores coniratados dos bcneficios
previstos ncsta lei.

Art. 2°. Para fins dcsta lei, iicam eslabelecidas as seguintes definigScs:
Servidor: a pcssoa legalmente investida cm cargo ou fungao piiblica;

II. Cargo Publico: o conjunto de atribuigfles e responsabilidadcs acometidus ao 
sen idor que lem como caracleristicas essenciais:

a. A criagao cm lei;
b. Onumero;
c. A denominag§o propria:
d. A remuneragSo pclo Municipio.

III. FungAo Publica: o conjunto de atribuigoes, atividades e encargos n3o 
integrantes dc carreira, provides em caroler transitdrio e nos termos dcsta lei;

IV. Classe: a subdivisao de um cargo, cm sentido vertical, identificada por 
algarismos romanos c que permitc a promogSo do servidor nos termos desta lei;

V. Carreira; o conjunto de cargos e classes escalonadas segundo o grau dc 
complexidade e responsabilidade, com denominagao propria;

VI. Quadro de Pessoal: o conjunto de cargos em provimento efetivo, organizado 
em carreira para a ascensao vertical e progressao horizontal do senidor c dos cargos em 
comissSo, os quais formam a estrutura funcional do Municipio dc Turmalina.

VII. Nivel: o posicionamento vertical do cargo na Classe, deftnindo-lhe a 
remuneragao e identificagao em algarismos arabicos;

VIII. Referencia: cada posigao na faixa de vencimento dos mveis correspondentc ao 
posicionamento do senidor. horizontal.nente, representando a linha natural de sua progressao

I.
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no servi^o publico municipal, mediante o criterio dc tempo dc service nos termos desta lei c 
que se idcntilica por Ideas do alfabeto;

IX. Cargo Efdivo: o que e provide em carater permanente, sendo organizado em 
carreiras, tal como disposto no Anexo II;

X. Cargo em Comissao: o que c provide em caratcr transitorio para desempenho 
de atividades de direcSo superior, chefia e assessoramento, de livre nomeacao e exoneracSo. 
tal como disposto nos Anexos I.

XI. Vencimento Basico: retribuicao pecuniaria pelo exercicio de cargo na 
Administracao Municipal, correspondente a natureza das atribuicocs e requisites de avaliacao 
de desempenho, qualificacao profissional c grau dc cscolaridade.

XII. Remuncracao: vencimento do cargo na Administragao Municipal, acrcscido 
dos adicionais e das gratificacfles estabclecidas em lei.

Art. 3°. Estc Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos estabelecc-se nos termos
dc seus dispo.sitivos e sc demonstra por:

I. Anexo I - Agentes Politicos, Cargos Comissionados e Vencimentos;
II. Anexo II - Cargos Efetivos c Vencimentos;

III. Anexo III - Modelo Exemplificativo de Boletim de Avaliacao dc Desempenho;
IV. Anexo IV - Descricao Detalhada dos Cargos.

§ 1°. A qualificacao profissional e pressuposto da carrcira, e sua melhoria sera 
planejada, organizada e exccutada de forma integrada ao sistema, objetivando o 
aprimoramento da educagao publico municipal.

§ 2°. A jomada semanal de trabalho sera a fixada nos termos dos Anexos I e II 
desta Lei e da Scc'5o II do Capitulo I.

i

§ 3°. As atribuigdes dos cargos cstao dcscritas sumariamente no Anexo IV desta
Lei.

CAPITULO II
DA REMUNERACAO E DA JORNADA 

SegSo I
Da RcmuneragAo

Art. 4°. A remuneragao do servidor compreende o vencimento correspondente ao 
valor cstabelecido para o respectivo cargo e classe da carreira, as vantagens e os acrescimos 
pccuniarios em raz3o do cxercicio do cargo.

§ 1°. Os valores dos vencimentos dos cargos dc provimento cm comissao c 
efetivos sio os constantcs da tabela de vencimentos discriminada nos Anexos I c II, e scrSo 
revistos anualmentc atraves de Decrcto do Poder Executive Municipal.

§ 2°. Para preservagSo do poder aquisitivo, a revisao de que trata o pardgrafo 
anterior sera correspondente ao Piso Salarial doo Magistdrio Publico da EducagSo Basica 
previsto na Lei Nacional 11.738/08 e suas alteragoes e rcgulamentagao; sendo, no minimo. 
igual a variagao do INPC - Indice Nacional dc Pregos ao Consumidor do 1BGE ou outro
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indice oficial do govemo que vcnha substilui-lo, acumulado nos doze (12) meses anteriores ao 
mes da revis2o.

§ 3°. O mes de Janeiro 6 o mes dc referenda para as revisocs de vcncimenlos,
progressdo horizontal e vertical, a partir do qual corrcrao os cfeitos financciros, ainda que a 
aprovasifo por lei, a homologate do Prefcito ou outro ano neccssario tenha se dado cm data 
posterior.

Art. 5°. Vencimento mental e a rctribui^So pecuniaria devida ao servidor pclo 
efetivo exercicio de cargo ou f'un^ao publica, correspondcnte ao padrao fixado em Lei.

§ 1°. Sera preservada, em lermos percentuais apurados na data da publicato da 
Lei, a diferen^a entre os vencimentos iniciais btisicos para cargos de mesma nomcnclatura 
cuja distinto se faz por algarismo romano.

§ 2°. O vencimento sera fixado tomando-se por base: os requisitos de ingresso no 
cargo; a complexidade das atribui^oes a ser dcsenvolvidas; a exigencia ou nao de formato 
t^cnica ou superior para exercicio das atribu^oes; o valor dos bens juridicos ou matcriais sob 
responsabilidade do servidor; o valor dos vencimentos pagos a servidor publico com mesmas 
atribui96cs em Municipios circunvizinnos c/ou o valor dos vencimentos pagos a ftincionario 
da iniciativa privada que exert atribui^oes iguais ou assemelhadas, com responsabilidades
similares.

Art. 6°. Aplicam-se aos semdorcs publicos do municipio de Turmalina as
garantias constitucionais quanto a remunera9ao.

Art. 7". E garantida ao servidor inativo a paridade de vencimentos com o pessoal 
da ativa, inclusive nos casos de transforma^o do cargo em que ocorreu a aposentadoria. 
obedecidas as restrigOes previstas nas normas de natureza previdenci&ria, Constituiyilo Federal 
e demais leis especiais. 1

Sev&o II 
Da Jornada

Art. 8°. A Secretaria Municipal de Educagao podera reali csforgos para o
atendimento dos seguintes principios quanto a Jornada dos profissionais do magisterio:

I. Implantar Jornada de trabalho em tempo integral de, no maximo, 40 (quarenta) 
horas semanais, para implanta9ao da escola em tempo integral, obedecidos parametros 
previamente definidos quanto as horas destinadas as atividadcs cxtraclasse.

II. Incentivar ao docente para que o mesmo trabalhe em regime de dedicate
exclusiva em uma unica unidadc escolar;

III. Incentive a integrate dos sistemas de ensino as politicas nacionais e cstaduais 
dc forma^o para os profissionais da cduca«;3o, nas modalidades presenciais e a distancia, 
com o objetivo de melhorar a qualifica^ao e de suprir as carencias de habilitate professional 
na educa^ao;

I7iir

Promoc3o da participacao dos profissionais do magisterio c demais segmentos
na elaborate e no planejamento, exccu^ao c avalia^ao do Projeto Politico Pedagbgico da
cscola e da rede de ensino;

IV.
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V. Estabelecimento de criterios objelivos para a movimenla^ao dos profissionais 
cntre Unidades Escolares tendo como base os intercsses da aprendizagem dos educandos;

§ 1°. As horas previstas para atividades extraclasse sao destinadas a prepara^ao e 
avalia^So do trabalho didatico, a colabora^ao com a administragao da escola, as reuniOes 
pedagdgicas, a articula^So com a comunidadc c ao aperfei9oamento proflssional, dc acordo 
com a proposta pedagogica adotada no sistema de ensino municipal.

§ 2°. Caso haja interessc da Administrate Publica, o Docente podera 
desempenhar suas atividades em regime especial dc 40 (quarenta) horas semanais, de acordo 
com as normas estabclccidas por Ato do Podcr Executive.

§ 3°. Para os fins desta lei, a hora de aula e a hora de atividadc extraclasse 
(hora/aula) para os profissionais dos anos finais do Ensino Fundamental tern a durato de 50 
(cinquenta) minutes.

§ 4°. Considera-se cargo complcto para os Docenles dos anos iniciais do Ensino
Fundamental (1° ao 5° ano), a earga hor&ria scmanal de 18 (dezoito) horas/aula de atividadc
cm classe para 9(nove) horas/aula dc atividadc extraclasse sem intera^ao com o educando, 
sendo estas divididas na seguinte proporvao:

I) 4h30(quatro horas e trinta minutos) destinadas a participacao em reuniOes, 
grupos de estudo, cursos e oulras atividades correlatas;

II) 4h30(quatro horas e trinta minutos) destinadas a preparacao de aulas, cstudos c
outras atividades correlatas em local definido pclo docente.

§ 5°. Considera-sc cargo complcto para os Docentes dos anos finais do Ensino 
Fundamental (6° ao 9° ano) e ensino mddio, a earga hor&ria semanal de 16 (dezesseis) 
horas/aula em classe c 8 (oito) horas/aula de atividadc extraclasse sem interac^o com o 
educando. sendo estas divididas na seguinte propor^o:

I) 4h(quatro horas) destinadas a participacao em reunioes, grupos de estudo, 
cursos c outras atividades correlatas;

II) 4h(quatro horas) destinadas a prepara^ao de aulas, estudos e outras atividades 
correlatas em local definido pelo docente.

§ 6°. A earga horaria que exceder ao limite previsto nos §§ 4° e 5° deste artigo sera 
paga como remunerasao extra jornada, em valor coirespondente as horas realizadas.

§ 7°. Na composicao da jornada dc trabalho, observa-se o limite m&ximo dc 2/3
(dois ter^os) da earga horaria para lecionar.

Art. 9°. As jomadas de trabalho constantes nos Anexo I e II, as quais estao 
sujeitos os servidores publicos municipals, poderao ser reduzidas, atravds de Decreto do 
Podcr Executivo. havendo razOcs dc natureza economico-financeira, social ou juridica que 
justifiquem tal medida.

Art. 10. O exercicio do cargo cm comissao exigira do seu ocupante a integral 
dedica^ao ao serv^o, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administrate).
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sem compIementa9ao dc remunera?^© adicional e sem pagamenlo de horas extraordindrias, 
exceto para aqueles cm que ha jomada defmida.

Art. 11. 0 senddor que, a servi^o, se afastar da sedc em carater eventual ou 
transitorio fard jus a passagcns, reemholsos, adiantamentos ou diarias, para cobrir despesas de 
pousada e alimenta^o, conforme regras e valores assegurados em Decreto.

Art. 12. O scrvidor ocupante de cargo efetivo ou em comissdo, que for exonerado 
a pedido ou a criterio da Administravao nos cases previstos em lei. fara jus ao pagamenlo 
proporcional das ferias anuais e decimo terceiro vencimento.

3

CAPITULO III
DO PROVIMRNTO DOS CARGOS

Art. 13. 0 provimento dos cargos far-se-a em cardter efetivo ou em comissao 
conforme sc enquadrem nos Anexos I e II.

Art. 14. 0 provimento do cargo efetivo obriga a Administra^ao a apura^o dos 
rcsultados do estagio probatbrio para o servidor, e o processamcnto ou ndo de sua cstabilidade 
no servi9o Publico, apos tres anos de efetivo exercicio, para tanto serao adotados os critcrios
dc aval 13980 dc desempenho exigidos por esta Lei.

Art. 15. As pcssoas portadoras dc deficicncia, aprovadas em Concurso Publico, 
serao nomcadas para as vagas que Ihe forem destinadas no rcspectivo Edital, observadas as 
exigencias de escolaridade, aptidao, qualifica9do profissional e compatibilidade entre
deficiSncia e o cargo.

a

Paragrafo Unico - Para efeito do disposto no caput deste artigo fica assegurado 
aos portadores de deflciencia o percemual mmimo de 5% (cinco por cento) do numero das 
vagas oferecidas para cada cargo ofertado, obedccidos os criterios fixados no edital.

Art. 16. Os concursos piiblicos e os processes scletivos publicos serao realizados
pcla Administracao Municipal
tecnico espccializado, mediante dados levantados pelas Secretarias Municipals em sua area dc
compclcncia.

por cla contratado junto a institutes, empresas ou pcssoalou

§ 1°. O concurso publico tcra validade de ate dois anos, podendo ser prorrogado 
uma linica vez, por igual periodo.

§ 2°. O edital disport sobre o pray.o de validade, o numero de vagas. os pre
requisites exigiveis para os candidates, as condicoes de sua realiza^o e o conteudo
programatico.

§ 3°. Ao candidate aprovado e convocado para assumir o cargo sera dado o prazo 
comum de 30 (trinta) dias para sua posse e entrada em exercicio, contados a partir de sua 
nomeacao, podendo ser prorrogado, mediante requerimento, por mais 30 (trinta) dias.
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§ 4°. Atendidas as diretrizes desta Lei, o edital do concurso podera fixar rcgras e 
exigencias minimas nao previstas ncsla norma para ingresso nos cargos publicos, inclusive, 
atribuitpao de pontos, em forma de bonifica^ao, para os cargos que exijam experiencia, atraves 
de efetiva comprova^o, sendo vedada a distinc&o de pessoa ou classes de pessoas.

§ 5°. 0 ingresso do servidor aprovado em concurso publico para nova situate 
aprovcitara o tempo anterior de servi^o para recebimento de adicionais e progressoes.

Art. 17. O provimento dos cargos em comissao e da competencia do Prcfeito 
Municipal ou ao Secretario Municipal a quem aquele delegar, podendo ser de recrutamenlo 
amplo ou limilado.

Se^au 1
Dos Cargos De Provimento Efetivo

Art. 18. Os cargos de provimento efetivo s3o os constantes do Anexo II da
presente lei.

Subse^ao 1
Da Avnliatao Dc Desempcnho

Art. 19. A “Avalia^So de Desempenho” e o instnimento utilizado na aferigao da 
competencia do servidor, sera promovida pela “Comissao de Desenvolvimento Funcional”, e 
tern como objetivos:

I. Aferir as nccessidadcs de capacitate do corpo de servidorcs;
II. Propiciar o desenvolvimento professional no servi9o publico;

III. Premiar o merito atraves dos institutos das progressoes c do adicional por
forma^ao acadcmica;

>

§ 1°. CompetSncia e a capacidade do servidor de mobilizar conhecimcntos, 
habilidadcs e atitudes no contexto dc trabalho, individualmente ou em equipe, visando 
alcan9ar os resultados esperados pela organiza^ao.

§ 2°. A "Avalia^ao de Desempenho” ser^ regulamentada por decreto, que dispora
sobre:

I. Modelo de Boletim dc Avalia^ao de Desempenho, podendo ser mantido o do
Anexo III desta Lei;

II. Normas dc funcionamcnto da "Comissao de Desenvolvimento Funcional”

§ 3°. A avaliavSo de desemnenho abnmgera o periodo avaliativo, que tern inicio 
em primeiro de Janeiro e termino em trinta e urn de dezembro de cada ano, e nao sera aplicada
para servidores que nSo houverem, efetivamente, laborado em ao menos metade do ano.

§ 4°. a “Avalia^o dc Desempenho” tera periodicidade minima anual, e maxima 
bimestral; no caso de ser realizada mais de uma avalia^ao por ano, a nota anual para os fins de 
progressoes c adicional por fomia9&0 academica sera obtida pela media entre as avalia9oes 
realizadas durante o periodo avaliativo; para os fins de exonera9ao por insuficifincia de 
desempenho todas as notas scrao contadas.
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§ 5°. Considerar-se-d aprovado o servidor que obtivcr nota iguai ou superior a 
70% (selenta por cento) na avaiia$So de descmpenho.

Art. 20. A “Avalia^ao de Desempenho” obser\'ard os Rindamentos listados

!

abaixo:
I. Objetividade;

II. Period icidade;
III. Comportamento observavel do servidor cm;

a. Conhccimemos;
b. Habilidades;
c. Atitudcs;
d. Produtividade;
e. Disciplina;
f. Zelo com as instances de trabalho.

IV. Conhecimento previo dos fatorcs de avaliayao pelos servidores;
V. Capacita^ao dos avaliadores.

§ 1°. Conhecimentos sao informa^oes assimiladas pelo servidor, e que Ihc 
permitem identificar o que fazer e porquc fazer, numa dada situa?^© ou contcxto; sao 
adquiridos ao iongo da vida, na cducapao escolar ou trcinamentos formais, estudo, leitura, ou 
atraves da cxperiencia e outras estrategias informais.

i
§ 2°. Habilidades s§o a capacidade do servidor de aplicar o conhecimento no

sentido dc saber como fazer algo para lidor com determinada situavao ou contexto; seja
atraves de uma tarefa fisica, seja atraves de uma tarefa intelectual.

§ 3°. Atitudes sao agdes do servidor, que rcfletem sua predisposi^ao ou motivacao 
a querer fazer algo para lidar com determinada situa^ao ou contexto; sao fruto de sentimentos, 
crenqas e valores.

§ 4°. Produtividade diz respeito a efetiva gera^o de resultados dircitos ou 
indiretos para a sociedade como fruto do trabalho do servidor.

§ 5°. Disciplina diz respeito a assiduidade e pontualidade do servidor ou local de 
trabalho, bem com como o cumprimento de regras da instituipao.

§ 6°. Zelo com as instalayoes de trabalho visa aferir o cuidado do servidor com os
bens publicos colocados sob responsabilidadc do servidor para desenvolvimento dc suas
atribuiyoes, a economia no uso do material e a conservayao dos bens.

§ 7°. 0 servidor tern o direito de conhecer o resultado da sua avaliayao. que Ihe 
sera apresentada fundamentadamente pelo Secretario, a quern incumbe proper piano de 
capacitay5o visando suprir as deficiencias encontradas.

I
!

§ 8°. O servidor ten* direito a vista da avaliaySo pelo prazo minimo de 05 (cinco) 
dias, e podera contestar o resultado da avaliayao, por escrito, neste prazo; cabcndo, a dccisao 
final, a Comissao dc Desenvolvimento Funcional.
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§ 9°. A Sccrelaria de Educapao podera, alraves de portaria, visando cobrir melhor 
as especificidadcs de suas alribui^oes e as condi^des nas quais se da o exercicio das 
atribui?5es por seus servidores:

1. Dar pesos difcrcnciados, de 01 (urn) a 03 (tres), para cada um dos crilerios;
II. Adotar modcio espedfico dc Boletim de Avaliagao de Dcscmpenho, inclusive 

informatizado, observados os requisites minimos.

Art. 21. A Comiss3o de Desenvolvimento Funcional sera constituida por 3(tres)
mcnibros escolhidos entre ser\’idores publicos municipals efotivos c cstdveis, intcgranles do
Quadro do Magisterio, com a atribui^ao de coordenar os procedimentos relatives a avaliagao 
dc desempenho, dc acordo com o disposto ncsta Lei e em Decreto, e terd a forma^ao seguinte:

I. 01 (um) membro indicado pela entidade de classe representativa dos servidores
publicos municipais devidamente registrada c rcconhecida pelo Podcr Publico local.

II. 02 (dois) membros indicados pelo Prefeilo Municipal.

§ 1°. A altemaneia dos membros constituintes da “Comissilo de Desenvolvimento
Funcionalv vcrificar-se-a a cada 3(tres) anos dc participa^ao, observados, para sua 
substitui?ao os criterios fixados no par&grafo anierior, sendo vedada a rccondu<;ao para o 
periodo imediatamente subsequente.

*

§ 2°. Na hipdtese de impedimentos, proceder-se-a a substitui9ao do membro,
conforme criterio fixado no caput do artigo 40.

§ 3°. Compete a “Comissao de Desenvolvimento Funcional":
I. Coordenar os procedimentos relatives & Avalia^ao de Desempenho dos 

servidores com base em elementos constantes do Boletim de Avalia^ao de Desempenho. 
objetivando a aplica^o dos institutos da progressao horizontal e vertical e o adicional por 
forma<;ao academica.

II. Emitir parcccr final sobre a Avalia^ao dc Desempenho Funcional, para tamo 
podendo ratificar ou nao as conclusdcs emitidas pelas autoridades compctentes no Boletim dc 
Avaliavao.

III. Verificar e proper solu^o para situates de conllito funcional, bem como 
indicar as necessidades de capacita^ao e treinamento de servidores, com base na apuravao dos 
resultados da avalia^o de desempenho:

IV. Apreciar e dccidir recursos interpostos por servidores em face de divergcncias 
existentes no ato da avalia<#o tuncional. conforme procedimentos a serem definidos em 
Dccreto Municipal.

§ 4°. Ate que seja publicado o Decreto que rcgulamente esta lei, as decisOcs da 
Comissao de Desenvolvimento Funcional serao tomadas pela maioria absoluta dc seus 
membros.

Art. 22. O servidor sera avaliado pelo Secrctario, com lastro em informa56cs por 
escrito da Chefia imediata do setor em que estiver lotado o servidor, bem como mediante 
info images da Diretoria dc Pessoal quanto as anota^ocs na ficha funcional.

§ 1° O Secretario podera dclegar a avaliado a Chefia Imediata do servidor, 
quando seu contato direto c pessoal for insuficiente para uma avaliado justa e completa.
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§ 2° A Diretoria de Pessoal, depois de verificada a ado?2o dos procedimentos 
legais prcvistos, anotara em ficha individual, por ano, as ocorrencias da vida ftincional de 
cada scrvidor.

§ 3° Excctos os atos que dever&o ser praticados de oficio, a exemplo de faltas ao 
servivo e licen9as, nenhuma anoiayao prejudicial consiar^ da ficha ftincional do servidor sem
a conclusuo do devido proccdiracnto administrative ou sindicancia, garantidos o contraditdrio 
e a ampla defesa.

Subscvao II
Da Progressao Horizontal

Art. 23. A carreira do servidor se cfetiva pela sua progressao horizontal, variando 
das referencias “A” a “O”, com inicio no grau “A” depois de 3(tres anos) dc efetivo exercicio, 
e implica o adicional de 3%(ires por cento) calculado sobre o seu vcncimento basico, se 
aprovado na avalia^ao de desempenho.

§ 1°. Para fazer jus h progressao horizontal, o servidor devera cumulativamenie:
I. Ter cumprido o estagio probatorio;

II. Ter exercido o cargo durante o periodo avaliativo;
III. Ter sido aprovado na avail3980 de desempenho;
IV. Ter cumprido 0 intersticio minimo de l(um) ano de efetivo exercicio no padrSo 

de vencimento em que se encontra.

§ 2°. Para as referenda* seguintes, a progressao horizontal sera aferida
anualmente.

§ 3°. A progressao horizontal implica no adicional de lVo(um por cento) sobre o
vencimento basico cm vigor na data de conccss&o.

§ 4°. 0 Dcpartamento de Pessoal anotara a progressao horizontal em campo
proprio, distinto do vencimcnio, explicitando ao servidor os beneflcios dc seu bom
desempenho ftincional.

§ 5°. Caso seja reprovado na avaliagao de desempenho, o servidor nao recebera 
qualquer adicional, devendo aguardar a afer^ao de seu merito no periodo avaliativo 
subsequente.

§ 6°. A progressao horizontal podera ser cumulada com a progrcssSo vertical c
nao podera, cm hipotese alguma, ser absorvida pelas revisdes ou reajustes concedidos aos 
servidores piiblicos municipals, inclusive aqueles relatives ao salario minimo, devendo ser 
consignada e paga de forma discriminada na folha de pagamento, devendo ser incluida base 
dc calculo para concessiio de quaisquer outras vantagens ao servidor efetivo.

§ 7°. Observar-sc-it, ainda, quanto a avaliagSo de desempenho dc que trata estc 
artigo, o disposto no art. 42, § 2° desta Lei.
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§ 8°. Aos Scrvidores Efetivos da caneira do Magisterio que ja se encontram no 
service publico, no ato de publica^ao c cficacia desla Lei, serao asseguradas todas as 
progressOes horizontals adquiridas na vigencia da Lei Municipal 1.608/2011.

Subse^ao HI 
Da Progressao Vertical

Art. 24. A promo9ao, que corresponde a progressao vertical, a qual varia de nivel 
“I” a “V”, e a passagem do servidor para o nivel imediatamente superior da classe, pclo 
criuSrio de raerecimento, observadas as normas cstabelecidas nesta Lei e mediantc 
atendimento aos seguintes requisitos:

I. Cumprir o intersticio minimo de 5 (cinco) anos dc efetivo exercicio no cargo;
II. Tiver sido aprovado nas avaliasCcs de desempenho funcional em 05 (cinco) 

periodos avaliativos subsequentes;
III. Estiver no efetivo exercicio do seu cargo;

§ 1°. Cada progress^ vertical garantira ao servidor aumento de 5% (cinco por 
cento) sobre o scu vencimento basico.

§ 2°. O Dcpanamento de Pessoal anotar& a progressao vertical em campo proprio. 
distinto do vencimento, explicitando ao servidor os beneficios de seu bom desempenho 
funcional.

§ 3°. Uma vez que verifique que o servidor cumpre todos os requisitos legais para
a progressao vertical, o Departamento de Pessoal fara o lan^amento automatico do bencficio.

§ 4°. A progressflo vertical podcra ser cumulada com a progressao horizontal e 
nao podera, em hipotesc alguma, ser absorvida pelas revisdes ou reajustes concedidos aos 
servidorcs publicos municipals, inclusive aqueles relatives ao salario minimo, devendo ser 
consignada e paga de forma discriminada na folha dc pagamento, devendo ser incluida na 
base de calculo para concessao de quaisquer outras vantagens ao servidor efetivo.

i§ 5C. Observar-se-a, ainda, quanto a avalia^So dc desempenho de que trata este 
artigo, o disposto no art. 42, § 2° desta Lei.

§ 6°. Aos scrvidores efetivos dc carreira que ja se encontram no Quadro do
Magisterio no data de publicagao c cficacia desta lei serd garantido, automaticamentc, o
acesso ao nivel I da classc, desde qut n§o constcm antecedentes funcionais desfavoraveis
comprovados mediantc ccrtidao do setor dc pessoal.

Subseyao IV
Do Adicional por Formayao Academica

Art. 25. O servidor estavel que for aprovado na avaliaydo do desempenho 
funcional e. cumulativamente. possuir um dos certificados ou diplomas a seguir rclacionados
tera direito ao acrescimo sobre o vencimento basico, na forma seguinte:

I. 5%(cinco por cento) para o ocupante de cargo cujo requisite de provimento 
tenha sido o ensino fundamental anos iniciais, e obtiver diploma de ensino fundamental 
completo;
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II. 5%(cinco por cento) para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento 
tenha sido o ensino fundamental complete, c obtiver diploma dc ensino medio;

III. 10%(dez por cento) para os ocupantes de cargos cujo requisito de provimento 
tenha sido o ensino medio, c obtiver diploma de curso de graduate;

IV. Nos percentuais abaixo para os ocupantes de cargos cujo requisito de 
provimento tenha sido o curso de graduate cm nivel superior, e obtiver:

a) Conclusao de curso dc pds-gradua^ao lato sensu com dura^So minima dc 
3<30(trezcntos e sessenta) horas, comprovado por documento legalmente aceito: 
adicional de 10%(dez por cento);

b) Conclusao dc curso de mestrado, comprovado por documento legalmente 
aceito: adicional de 10%(dez por cento);

c) ConclusSo de curso de doutorado, comprovado por documento legalmente 
aceito: adicional de 5%(cinco por cento).

I

§ 1°. Para fazer jus ao incentive, os cursos mencionados no inciso III e IV alineas 
a b e ct do caput, devem ter rela^ao direta com a area de atua^ao e estreita liga^o com as 
atribuiedcs tipicas do cargo ocupado pelo servidor, atestado pelo superior hicr*krquico, assim 
compreendido o Secretario Municipal, c submetido o resultado a avaliacao da Comissao dc 
Desenvolvimenlo Funcional, criada nos termos desta Lei, que emitira decis3o definitiva sobre
o pedido.

§ 2°. Para vcritlca^ao da relate constante do par&grafo anterior sera necessdria a
apresenta<;ao do historico escolar ou documento similar oficial, a fim de se constatar a 
comda^o entre disciplinas do curso e natureza da carreira c as fringes do cargo c lal 
avalia<?ao sera procedida de forma objetiva devendo a decisao que deferir ou indeferir o 
pedido ser devidamente fundamentada.

§ 3°. Caso o superior hierarquico a que se refere o § 1° esteja, por qualquer
motivo, impedido de pronunciar-se sobre a rcla9ao entre o curso de p6s-gradua9ao concluido
pelo servidor e sua area de atuatpao cabera ao Prefeito Municipal faze-lo.

§ 4°. O comprovantc de curso que habilita o servidor a perccp^So do incentive 
mencionado no caput e o diploma ou ccrtificado expedido pela institui^ao formadora, 
registrado na forma da lcgisla<;ao em vigor.

§ 5°. Os certificados ou diplomas de cursos exigidos dos servidores como pre- 
requisito para scu ingresso na parte permanente do quadro de pessoal nao Ihes darao direito ao
beneficio estabelecido no caput.

§ 6°. Para os tins do disposto no caput cada habilita^ao sera considerada uma 
unica vez, podendo scr acumulados pelo servidor efetivo ate 03(tres) dos adicionais de que 
trata este artigo, limitados a 25%(vinte e cinco por cento) no total.

§ 7°. Os efeitos financciros do Adicional dc Forma^ao Academica serflo 
assegurados a partir da data do protocolo do pedido formulado pelo servidor, com a 
documenta92o completa, ainda que a homologa93o pelo Secretario, Comissao dc 
Desenvolvimenlo Funcional ou Departamento Pessoal sc de em data posterior.
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Se^ao II
Dos Cargos De Provimento Km Comissao 

Subsecao I
Disposi^oes Gerais

Art. 26. Os cargos comissionados, descritos no Anexo 1 desta Lei, sao de livre 
nomea^ao c cxoncra9ao pelo Prefeito Municipal, podendo o recrutamento se dar dc forma 
ampla ou limitada. I

§ 1°. O total dos cargos de provimento cm comissao nao ultrapassara 15% (quin/e 
por cento) do total de cargos efetivos.

§ 2°. No minimo 50% (cinquenta por cento) dos cargos em comissao scr2o 
ocupados por servidores de carreira.

§ 3°. 0 nomeado em cargo em comissSo, com recrutamento amplo ou limitado, 
antes da posse, devera declarar por eserito n3o ter rela9ao familiar de parentesco 
consanguinco, em linha reta ou colateral, ou por afinidade, ate o terceiro grau, inclusive, com 
autoridade nomeantc do respectivo Poder, ou de outro Poder, bem como de detentor de
mandate eletivo ou de servidor ocupante de cargo de dire92o, chefia ou assessoramenlo no
ambito de qualqucr Poder do Municipio, sob pena de responsabilidade por improbidade
administrativa do Prefeito, do Diretor de Pcssoal, do respectivo Secretdrio, da Autoridade
Nomeante e do parentc.

Subsecao II
Do Servidor Efetivo Em Cargo Comissionado 

Art. 27. 0 senidor efetivo, uma vez investido na fiin9ao de chefia ou cargo dc
provimento cm comiss5o, devera optar pelo:

I. Vencimento do cargo comissionado; ou
II. Vencimento do cargo efetivo, acrescido de 20% (vinte por cento).

§ 1°. No caso do inciso 1 do caput o servidor recebera a diferen9a entre o 
vencimento do cargo efetivo e o cm comissao a titulo de “Compensa9ao Pelo Exercicio de 
Cargo Comissionado”

§ 2°. No caso do inciso I do caput, os adicionais por progressao horizontal e 
vertical, o adicional por fom^fio acadCmica, bem como as vantagens pessoais devidas ao 
servidor efetivo ocupante de cargo cm comissao, tcnlo como base de calculo o valor do 
vencimento do cargo em que estiver ocupando.

§ 3°. 0 bonus mencionado no inciso 11 do caput sera denominado “Gratifica9ao 
Pelo Exercicio de Cargo Comissionado”

Art. 28. O servidor que subsliluir o titular de um cargo por mais de 30 (trinta) 
dias, em caso de impedimento ou ausSncia, cujo vencimento for maior do que o seu. 
percebera a diferen9a dos vcncimentos a titulo de “Gratifica9ao Por Substitu^ao”.
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sc&o m
Das Outras Gratifica^oes c Bcncficios

Subsegdo I
Da Gratifica^ao Pela DocSncia

Art. 29. Sera eoncedida gratificasao dc 20% (vinte por cento) sobre o vencimento 
basico ao Docente a titulo de “Gratifica^o P/Incentivo a Docencia”.

Paragrafo Unico - A gratificavao de que trata este artigo somente sera conccdida 
ao doccnle que no excrcicio das atribui<;flcs do seu cargo estiver em intcra^ao com o 
educando, nSo integrando base dc calculo para efeito de pagamento dc quaisquer gratificavoes 
ou adicionais.

Subse^ao II
Da Gratifica93o FUNDED

Art. 30. A Administrate Municipal conccderd, aos profissionais da carrcira do 
magistdrio pertencentc a carreira tecnica e docente, gratifica^ao especial correspondentc ao
rateio de valorcs recebidos pclo Municfpio A conta do FUNDED, ou outro Fundo que vier a
ser instituido, os quais nao foram utilizados no pagamento de pcssoal em atendimento ao 
limite minimo de 60% (sessenta por cento).

§ 1°. A gratifica9ao de que trata o caput deste artigo somente serd conccdida se o
percentual minimo de 60% (sessenta po'* cento) para o pagamento de pessoal nOo for atingido.

§ 2°. A gratifica^ao FUNDED nflo integra a remunera95o para qualqucr flm.

Art. 31. A GratiFica^ao FUNDED sera calculada dividindo-sc o valor total 
informado pela tesouraria pclo numero de servidorcs com dircito ao beneflcio, 
proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados no pen'odo aquisitivo.

Paragrafo Unico: No calculo dos dias efetivamente trabalhados, serao 
descontadas todas as faltas e liccn^as, inclusive para tratamento dc saude.

Subsc^ao III
Gratificavoes Circunstanciais

Art. 32. O Docente ainda fara jus ao pagamento das gratificavoes descritas nas 
scguinles circunstancias:

Docencia em classes formadas por alimos com necessidadcs cducacionais
especiais comprovadas por laudo medico de profissional habilitado, correspondente a 15% 
(quinze por cento) de seu vencimento, na hipptese de n3o ser o aluno atendido pelo professor 
de apoio;

I.

11. Docencia na zona rural, onde nao houver transporte educacional publico e o 
deslocamento ficar a cargo do servidor, nas conduces e valor a scr definido cm ato proprio do 
Poder Excculivo, observado o valor por quildmetro vigente no mercado.

Docencia na zona rural, desdc que o tempo entre seu deslocamento e retorno c\ 
residencia ultrapasse cm no minimo 3 (tres) horas dc sua jomada diaria de servico, no 
percentual de 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento.

III.
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IV. Docencia em classes multisseriadas ou multiidadc, no percentual de 5% (cinco 
por cento) de seu vcncimcnto base.

Subsepao IV 
Das Ferias

Art. 33. Os Docentes do Municipio de Turmalina I'arao jus a 30(trinta) dias
consecutivos de ferias.

§ 1°. Os demais profissionais do magisidrio tem suas ferias regulameniadas nos
termos do Estatuto dos Servidores do Municipio, aplicando-sc cste aos Docentes. 
supletivamente. nas omissoes desta lei.

§ 2°. Os servidores docentes do magisterio terao suas ferias concedidas somente
no mes de Janeiro de cada ano; fazendo jus, ainda, aos recessos constantes do calendario
escolar, sem prejuizo de seu vencimento.

§ 3°. Para o primeiro periodo aquisitivo de ferias senio cxigidos 12 (doze) meses
dc efetiva prestatfao de servi^o.

§ 4°. Os servidores efetivos podem acumular ate no mdximo dc 02 (dois) periodos 
de ferias. sendo que, se comprovada a neccssidade excepcional do service, podera ser 
permitido a acumula^ao de mais um; os servidores ocupantes de cargos comissionados nao
poderao acumular periodos dc ferias.

Art. 34. Independcntc de requerimento, sera pago ao servidor, por ocasiao de suas 
ferias, o adicional de 1/3 (um terco) da remuneracao correspondentc ao periodo de ferias 
gozadas.

§ T. 0 adicional dc ferias devido aos servidores efetivos ocupantes de cargo em
comissao bem como aqueies que recebem graiifica^oes. tera como base de calculo o
vencimento do cargo de origem acrescido das vantagens fixas, a proporcionalidade do valor
recebido a lilulo dc difcren9a pelo exercicio do cargo comissionado e a proporcionalidade da
gratificatjao e vantagens temporarias pcrcebidas no periodo aquisitivo.

§ 2°. O adicional de ferias para os cargos efetivos tcr£ como base de cdlculo o
vencimento do cargo, acrescido das vantagens fixas, e a proporcionalidade sobre gratifica^oes
e vantagens de carrier temporario percebido no periodo aquisitivo.

§ 3°. O adicional dc ferias devido aos servidores comissionados que nao possucm
cargo de carreira tem como base de calculo o vencimento fixado para o cargo acrescido da 
proporcionalidade sobre gratificacOes temporarias pcrcebidas no periodo aquisitivo.

Art. 35. 0 pagamento da remuncra^o de ferias podera ser efetuado 
antecipadamente ao inlcio do periodo dc gozo e. correspondera ao valor do vencimento c 
vantagens fixas do cargo acrescido da proporcionalidade das vantagens e gratificagoes 
tempordrias pcrcebidas no periodo computado.
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Paragrafo Unico - Os professores quc (rabalham no regime dc hora/aula terao sua 
remunera^ao de ferias calculada com base na media anual.

CAPITULO IV
DA GESTAO DEMOCRATICA DA ESCOLA

Art. 36. 0 Sistema Municipal de Ensino de Turmalina definird as normas da 
Gestao Democratica do Ensino Publico na Educa»?ao Basica, de acordo com as suas
peculiaridades e conforme os seguintes principios:

I. Participate dos profissionais da educate na elaborate do Projcto 
Pedacogico da cscola;

II. Participate da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentcs.

III. Participafao dos conselhos de acompanhamento social e dos gestores em 
cfetivo exercicio na elaborate das politicas educacionais e direcionamento dos rccursos
vinculados a cduca^ao.

Art. 37. As Escolas Municipals terao Diretores e Vicc-Diretores escolhidos pela 
comunidade escolar, nos seguintes termos:

§ 1°. 0 cargo de Diretor de Unidadc Escolar sera exercido por profissionais de 
ensino, com format© Pcdagogia, Normal Superior ou formato superior na ikea de 
educate, conforme legislate vigente, obedecendo aos seguintes critiSrios:

I. Com format© cm Pcdagogia, format© cm Gestao Escolar, Licenciatura 
Plena, Normal Superior ou curso dc pos-graduato na area de educate;

II. Mi'nimo dc dois anos de experiencia na Rede Municipal de Educato de 
Turmalina, como docente;

Ter um piano dc trabalho definindo metas e ates, o qual devera ser 
apresentado ao corpo docente da escold, atraves de exposito, em reuniao a ser designada
para tal finalidade;

IV. Ter aprovato pclo corpo docente, funcionarios e pais de alunos das unidadcs
escolares municipais atraves dc vota?5o direta e sccrcta, cujo processo sera regulamentado por
decreto do executive, obedecido o seguinte:

a. Na hipOtcsc dc candidatura unica, o candidate concorrente somente podera scr
considcrado eleito se obtiver 50% (cinquenta por cento) dos votes validos mais 
01 (um) veto, em votato secreta.

b. Serao votantes professores, funcionarios das Unidadcs Escolares, pais de 
alunos e alunos com idade igual ou superior aos 16(dezesseis) anos.

III.

§ 2°. A eleito sera coordenada por uma comissao eleitoral composta por 5 
(cinco) membros, sendo l(um) cscolhido dentre os drgSos representatives dos professores; 2 
(dois) pelos colegiados das unidades escolares com mais de 150 (cento e cinquenta) alunos; 2 
representantes da Sccrctaria Municipal de Educato, sendo um destes o Secretario Municipal 
de Educato, o qual presidira referida comissao.

1. O mandate do Diretor e Vice de Unidade Escolar sera de 03(tres) anos com 
direito a 01 (uma) reeleito.
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II. O ocupante do cargo de Vice Diretor serd exercido por profissional de ensino 
que no minimo tenha experiencia de dois anos na Rede Municipal de Educagao de Turmalina, 
como docente e ainda titula^ao minima cm Nivel Superior ou esteja cursando.

§ 3°. Toda escola com numero de alunos igual ou superior a 200 (duzentos) tera 
diret^ao propria eleita, abrangendo os cargos de Diretor de Unidade Escolar e Vice Diretor, a 
saber:

I. A unidade escolar com numero de alunos igual ou superior a 300 (trezentos)
sera coordenada por um Diretor e 2(dois) Vice Diretor;

II. A unidade escolar com numero de alunos igual ou superior a 200 (duzentos) e 
inferior a 300 (trezentos) sera coordenada pelo Diretor e um Vice Diretor.

III. O tempo de servi^o prestado pelo Diretor e Vice Diretor devera scr computado, 
para o calculo de beneficio prcvidenciario, como Regencia de Classe no Ensino Fundamental.

Art. 38. As escolas municipals que nao tiverem numero de alunos em condi^oes
legais para o exercicio da Direcao Escolar democratica atraves de processo eletivo nos termos
desta lei terao seus Diretores ou Vice Dirctores nomeados e exonerados de acordo com o 
criterio da administrate.

Paragrafo Unico: Para a nomca93o direta de Diretor e Vice Diretor serao 
obedecidos os criterios de tempo de service e escolaridade para escolha dos eleitos.

Art. 39. Os sistemas de ensino assegurarSo as unidades escolares publicas de
educate b&sica que os integram progressivos graus de autonomia pedagbgica e
administrativa e de gestao financeira, observadas as normas de direito financeiro publico.

CAPtTULO V
DAS D1SPOSICOES FINALS E TRANSIT6RIAS

Art. 40. No caso de ausencia e impedimento de algum servidor municipal seriio 
adotadas as seguintes normas:

O servidor ausente sera, preferencialmcntc, substitufdo por outro que ocupe o 
cargo de mesmo nivel e atribui^oes assemelhadas;

11. O substituto, se ocupante de outro cargo, fara jus ao vencimento do cargo 
substituido, mantendo-se as vantagens pcssoais e adicionais do cargo de origem.

I.

Art. 41. A posse do candidate aprovado em concurso publico que for nomeado 
dependera de previa inspe9ao mcdica. feita por medico credenciado pelo Municipio, e 
somente sera autorizada se o interessado for julgado apto, fisica e mentalmente, para o 
exercicio do cargo.

Art. 42. Ficam garantidos aos servidores municipals todos os direitos adquiridos 
ate a publica^o desta lei.

§ 1°. A Diretoria de Pessoal adotara medidas para implementor os direitos dos
servidores previstos nesta lei.
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§ 2°. Na hipotcse de nao ser realizada a aval^ito dc desempenho funcional na 
forma do disposto ncsta lei, sera garantida aos servidores progressao horizontal e vertical 
automatica, bem como adicional por forma^ao academica.

Art. 43. Os servidores ocupantes de cargo comissionado que nSo ocupem cargo 
efetivo n3o fazem jus &s progrcssOes, adicionais por forma^ao academica e outras vantagens 
de natureza pessoal.

Art. 44. Para o reenquadramento dos servidores efetivos ncste Plano de Cargos c 
Carrciras, serao consideradas todas as progressdes ja concedidas.

Paragrafo unico - Oconendo a hipotese do veneimento do servidor efetivo ficar
superior aos limitcs cstabclecidos legal c constitucionalmente, sua progressao na carreira 
ficara paralisada ate que esta sc equipare aos padrocs.

Art. 45. Os encargos da presente Lei correrao por dotacoes proprias do or^amento
cm execu^ao.

Art. 46. (Vctado)

Art. 47. Esta Lei emra cm vigor na data dc sua publica^o, ficando revogados os 
artigos 1° a 28, 30 a 39, 43, 47 a 48, 50 a 56, 62, e 65 a 83 da Lei municipal n° 1.608/2011, 
com suas posteriores altera^Ocs, mantendo-se a vigencia dos scus demais dispositivos at6 a 
entrada em vigor do novo Estatuto dos Servidores Publicos do Municfpio de Turmalina.

Turmalina. 25 de outubro de 2017.

Carlinhos Barbosa Xavier 
Prefeito Municipal
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