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LEI N° 330/98                                                  DE 12 DE JANEIRO DE 1998. 

 
 
 
DISPÕE SOBRE O PLANO DE CAR-
REIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGIS-
TÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
CORRELATAS. 
 
 

MATILDO DIAS DA SILVA, Prefeito Constitucional do Município de 
Rondon do Pará Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhe: 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município. 
 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei. 
 

TÍTULO I 
CAPÍTULO ÚNICO 

Das Disposições Preliminares 
 

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a organização das atividades do 
Magistério da Educação Infantil e Ensino Fundamental, inclusive nas 
modalidades de ensino supletivo e especial, e a estruturação das respectivas 
carreiras e remunerações, vantagens, garantias, direitos e obrigações. 
 

Art. 2º Entende-se por atividades do Magistério, para os efeitos da 
presente Lei, as Categorias Funcionais de Docentes e Especialistas, 
caracterizados por efetivo exercício de docência, planejamento, orientação, 
supervisão, inspeção, coordenação e avaliação do ensino e da pesquisa nas 
unidades educacionais ou nos níveis departamentais da Secretaria Municipal 
de Educação. 
 
 

Art. 3 - A Categoria Funcional dos Docentes será integrada pela 
Carreira de ensino formada pelos cargos de Professor Pedagógico, Professor 
de Estudos Adicionais, Professor de Licenciatura Curta e Professor de 
Licenciatura Plena. 
 
Art. 4º - A Categoria Funcional dos Especialistas será composta pelas 
Carreiras de Administração, Supervisão e Inspeção Escolar e de Orientação 
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Educacional e constituir-se-á dos cargos de: Administrador, Inspetor Escolar e 
Orientador Educacional. 
 
Art. 5º - A valorização das atividades do magistério será assegurada: 

I - Pela remuneração condigna dos Professores da Educação Infantil, 
do supletivo, da educação especial e do Ensino Fundamental Público, em 
efetivo exercício no Magistério; 

II - Pela estruturação da carreira prevendo promoção e progressão 
funcional. , 

III - Por incentivo à livre organização em associação para-escolar e em 
entidade sindical da categoria fundamentada nas peculiaridades da comuni-
dade; 

IV - Pela formação continuada e habilitação do profissional de 
educação; 

V - Pela melhoria da qualidade do ensino. 
 

TÍTULO II 
CAPÍTULO I 

Da Carreira do Magistério 
 

Art. 6º - Os Cargos de provimento efetivo da Carreira do Magistério 
serão distribuídos em Grupo Ocupacional específico, desdobrado em 
categorias e referências. 
 

§ 1° - Por Grupo Ocupacional, entende-se o conjunto de categorias 
funcionais, segundo correlação e afinidade entre atividades que guardam 
relação entre si, pela natureza e complexidade do trabalho a ser 
desempenhado, conforme mencionado no artigo 2° deste plano de carreira e 
no artigo 5°, incisos X e XI da Lei 257/93. 
 

§ 2° - Por Categoria Funcional, entende-se o conjunto das atividades 
desdobráveis em classes identificadas pela natureza e pelo grau de conheci-
mento exigível para o seu desempenho. 
 

§ 3° - Por Carreira, entende-se o conjunto de cargos e classes da 
mesma natureza funcional e hierarquizados segundo o grau de 
responsabilidade e complexidade. 
 

§ 4° - Por Cargo, entende-se o conjunto de funções substancialmente 
semelhantes quanto a natureza das atribuições e quanto ao nível de dificuldade 
e responsabilidade, agrupados sob a mesma denominação. 
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§ 5° - Por Classe, entende-se o conjunto de cargos da mesma 

natureza funcional e do mesmo grau de atribuições e responsabilidades. 
 

§ 6° - Por Referência, é a escala de vencimento que indica a posição 
de ocupante de cargo do grupo. 

 
§ 7° - Faixa Salarial é o agrupamento de referências de cada classe do 

cargo e que indicam todo o progresso salarial que o servidor poderá ter na 
classe. 

 
§ 8° - Vencimento - Base, retribuição pecuniária paga o servidor, cujo 

valor corresponde a cada referência da faixa salarial. 
 
§ 9° - Remuneração corresponde ao vencimento base do cargo efetivo 

acrescido das vantagens pecuniárias específicas do cargo. 
 
Art. -7º - O Grupo Ocupacional do Magistério compreende as seguintes 

classes designadas pelo código PMRP-MAG: 
 

I - Professor Pedagógico- MAG-1 
II - Professor com Estudos Adicionais- MAG-2 
III - Professor com Licenciatura Curta - MAG-3 
IV - Professor Licenciatura Plena- MAG-4 
V - Administrador, Supervisor e Orientador Escolar com Licenciatura 

Curta-EE-1 
VI - Administrador, Supervisor e Orientador Escolar com Licenciatura 

Plena - EE-2 
 

CAPITULO II 
Do Provimento 

, 
Art. 8º - O provimento inicial dos cargos efetivos dependerá da prévia 

aprovação em concursos público de provas ou de provas e títulos, obedecida a 
ordem de classificação, cabendo ao chefe do Poder Executivo prover, por 
decreto, os cargos públicos para o preenchimento nos cargos de provimento 
efetivo. 
 

§ 10 - Fica assegurado a participação e fiscalização de entidade de 
classes nas diversas fases do Concurso. 
 

§ 20 - O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado, no máximo, por igual período. 
 

Art. 9º - Para o provimento do cargo efetivo do Grupo Ocupacional de 
Magistério será exigido a seguinte qualificação profissional: 
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I - Professor Pedagógico - graduação específica do Curso de 
Magistério à nível de 2º grau; 

II - Professor com Estudos Adicionais - graduação específica do Curso 
de Magistério à nível de 20 grau, acrescido de Estudos Adicionais; 

III - Professor com Licenciatura Curta - graduação específica em curso 
superior de Licenciatura Curta; 

IV - Professor Licenciatura Plena - graduação específica à nível de 
Licenciatura Plena; 

V - Administrador Escolar - graduação específica em curso superior à 
nível de Licenciatura Plena em Pedagogia-Administração Escolar; 

VI - Supervisor Escolar - graduação específica em curso superior à 
nível de Licenciatura Plena em Pedagogia-Supervisão Escolar; 

VII - Orientador Escolar - graduação específica em curso superior à 
nível de Licenciatura Plena em Pedagogia-Orientação Escolar. 
 

Parágrafo Único: O professor com estudos adicionais para as quatro 
primeiras séries do 10 grau fará, jus a um acréscimo em sua remuneração 
equivalente a 50/0 (cinco por cento). 
 

Art. 10 - Os cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor são de livre 
nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, observando quanto à nomeação o 
disposto nos Arts. 40 e 21 da presente Lei. 
 

I - VETADO  
II - VETADO 

 
CAPÍTULO III 

Do Desenvolvimento na Carreira 
 

Art. 11 - O desenvolvimento na Carreira: 
 

I - Progressão Funcional; 
II - Promoção Funcional. 
 
Art. 12 - A Progressão Funcional é a elevação do servidor à referência 

imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de 
antigüidade e/ou merecimento. 
 

Art. 13 - A Progressão Funcional por antigüidade e/ou merecimento 
far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada 
interstício de 02 (dois) anos, efetivo exercício no cargo. 
 

Art. 14 - A Progressão Funcional por merecimento far-se-á pela 
elevação à referência imediatamente superior mediante a avaliação de 
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desempenho a cada interstício de 02 (dois) anos a contar do primeiro, a partir 
da vigência desta Lei. 

Parágrafo Único - No caso do critério por antigüidade e/ou 
merecimento, estes deverão ser regularmentandos por Lei, no prazo de 60 
(sessenta) dias, garantindo neste processo a participação da Entidade de 
Classe dos servidores. 
 

Art. 15 - A promoção funcional far-se-á pela elevação do servidor do 
cargo da categoria funcional a que pertence para a categoria funcional mais 
elevada, assegurada a permanência na referência em que se encontra ou 
imediatamente superior, contado o tempo de serviço. 
 

Art. 16. A promoção funcional, de cargo do grupo ocupacional a que 
pertence, será feita mediante apresentação dos documentos comprobatórios 
da titulação ou habilitação, em conformidade com o disposto no Art. 67, inciso 
IV, da Lei Federal n° 9.394/96, de 23 de Dezembro de 1996. 

 
Art. 17 - Suprimido 

 
Art. 18 - A Promoção Funcional não interrompe o tempo de serviço, 

que é contado no novo posicionamento da carreira a partir da data da 
publicação do ato que ascender o servidor. 

 
CAPÍTULO IV 

Da Constituição dos Quadros 
 

Art. 19 - Os quadros de pessoal do Magistério Público Municipal serão 
definidos em: 
 

I - Quadro Permanente - que será integrado pelos cargos de 
provimento efetivo que compõem as carreiras do Magistério e pelas funções de 
comissão. , 

II - Quadro Suplementar em Extinção - que será integrado pelos 
cargos do magistério cujos ocupantes são considerados leigos, por não 
possuírem habilitação específica para o exercício das atividades docentes. 
 

§ 1º - Os servidores do quadro em extinção que lograrem a habilitação 
de Magistério necessária ao exercício do cargo, no prazo de 05 (cinco) anos, a 
contar de 01.02.97, terá assegurada a condição para ingresso no quadro 
permanente. 
 

§ 2º - Os servidores que não lograrem a habilitação prevista no 
parágrafo anterior será realocado no quadro de cargos pertinentes a área de 
apoio da Secretaria Municipal de Educação. 
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Art. 20 - Os cargos de provimento efetivo do Plano de Carreira e 
Remuneração ora instituído, estão estruturado conforme o anexo 01 (um) desta 
Lei. 

Art. 21 - As funções correspondentes as atividades de direção de 
unidade de ensino, devendo ser providas, obrigatoriamente, por ocupantes de 
cargo efetivo da Carreira do Magistério, com habilitação específica em 
Pedagogia-Administrativa Escolar, que possua no mínimo 02 (dois) anos de 
experiência docente. 

 
§ 1º - Na hipótese de ausência do profissional exigido por este artigo, o 

Secretário Municipal designará um professor, preferencialmente, com nível de 
3º grau do quadro efetivo. 

 
§ 2º - Na hipótese de ausência do profissional exigido no § 1º deste 

artigo o Secretário Municipal designará um professor, preferencialmente com 
nível de 2º grau. 

 
§ 3º - Para nomeação dos cargos mencionados no "caput" deste 

artigo, observar-se-á o que se estabelece o artigo 189, Parágrafo Único e seus 
incisos da Lei Orgânica Municipal. 
 

§ 4º - Até que o artigo 189 da Lei Orgânica Municipal seja 
regulamentado, na forma da Lei, a nomeação dos cargos que trata o "caput" 
deste artigo, serão efetuados em conformidade com o disposto no artigo 14 da 
Lei Municipal 257, de 28 de maio de 1993 e demais normas pertinentes deste 
plano de carreira. 
 

Art. 22 - A função gratificada de Secretário de Unidade Escolar poderá 
ser exercida por servidor portador do 2º grau e que possua certificado de 
conclusão de secretariado. 
 

Parágrafo Único - Constatando-se a ausência do profissional por este 
artigo, o Secretário Municipal poderá designar um professor com nível de 
2°grau do quadro efetivo. 
 

Art. 23 - Os quantitativos que irão compor o Quadro Permanente do 
Magistério, ficam definidos na forma do anexo 05 (cinco) da presente Lei. 

 
CAPÍTULO V 

Da Capacitação e do Aperfeiçoamento do Servidor 
 

Art. 24 - As atividades de capacitação e aperfeiçoamento do servidor 
do Magistério, como parte integrante do sistema de ensino, serão planejadas, 
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organizadas e executadas de forma integrada e sistêmica pela Secretaria 
Municipal de Educação, assegurada a participação da entidade representativa 
dos professores. 
 

Art. 25. A execução dos programas de Capacitação e 
Aperfeiçoamento, poderá ser atribuída aos Órgãos Setoriais do Sistema de 
Ensino ou ainda, delegada a entidades públicas ou privadas na área de 
Educação, mediante convênios ou contratos, observadas as normas 
pertinentes a matéria. 
 

Art. 26 - O funcionário do magistério em função de sua habilitação 
profissional, fará jus a remuneração condigna, assegurada ainda, todas as 
vantagens e direitos oriundos de sua condição de subordinado a Lei dos 
funcionários públicos municipais, da legislação previdenciária municipal e deste 
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. 
 

Art. 27 -  funcionário do Magistério terá os deveres inerentes ao 
exercício do cargo, determinados pelo presente Plano de Carreira e na Lei 
257/93. 

 
Art. 28 - o funcionário do Magistério público Municipal, em função de 

sua missão de informar e formar, concorrendo para a educação e formação da 
personalidade de seus alunos, crianças e adolescentes, tem como dever 
considerar, permanentemente, a relevância social de suas atribuições, 
prescrevendo os valores morais e intelectuais que representa perante a 
sociedade e assim mantendo conduta adequada ao exercício de suas funções. 

 
Parágrafo Único - Para consecução do disposto neste artigo, o 

funcionário do Magistério deverá: 
 
I - Cumprir e fazer cumprir as determinações oriundas da legislação 

escolar vigente, do Regimento Escolar e da presente Lei; 
II - Ter assiduidade; 
III - Comparecer pontualmente a sua Unidade Escolar ou seu local de 

trabalho; 
IV - Preservar os hábitos de natureza ética; 
V - Cumprir as ordens superiores, salvo se manifestamente ilegais; 
VI - Guardar sigilo sobre assuntos de natureza confidencial que lhe 

tenham sido transmitidos em função da própria natureza de suas atribuições; 
VII - Desempenhar com zelo, presteza e proficiência os trabalhos e 

atribuições que lhe forem acometidos; 
VIII - proceder sempre de forma a dignificar a sua vida profissional e 

pessoal; 
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IX - Manter com os colegas de trabalho cooperação e solidariedade 
constante; 

X - Tratar com o devido respeito e urbanidade a todos que o procurem, 
sem preferências e valorizando sempre pela boa e integral educação das crian-
ças e adolescentes sob sua responsabilidade; 

XI - Zelar pela economia e conservação do material que lhe for 
confiado, e ter espírito de iniciativa e criatividade para atendimento de 
situações imprevisíveis; 

XII - Freqüentar, quando convocado ou convidado, cursos, 
treinamentos seminários, reuniões, solenidades, pertinentes a sua área de 
atividade e da educação. 

XIII - Utilizar processos de ensino, ao seu conhecimento, que 
representem e correspondam aos conceitos atuais de ensino e aprendizagem; 

XIV - Apresentar-se decentemente trajado ao serviço; 
XV - Comparecer às comemorações cívicas e participar das atividades 

extracurriculares; 
XVI - Estimular nos alunos o espírito de solidariedade humana, o ideal 

de justiça e cooperação, o respeito às autoridades constituídas e amor à Pátria; 
XVII - Sugerir medidas que visem a melhoria ou aperfeiçoamento do 

sistema de ensino. 
 

CAPÍTULO I 
Da Jornada de Trabalho 

 
Art. 29 - A jornada de trabalho do Supervisor Escolar, do Orientador 

Escolar, do Administrador Escolar, terá sua carga horária de trabalho fixada em 
40 (quarenta) horas semanais. 
 

Art. 30 - O professor na função docente com exercício nas 04 (quatro) 
séries iniciais do ensino fundamental, classe especial, supletivo e de educação 
infantil, terá seu horário de trabalho sujeito a regime de salário hora-aula com 
carga horária fixada prioritariamente em 20 (vinte) horas e excepcionalmente 
40 (quarenta) horas semanais, para uma relação média de 30 (trinta) alunos 
por professor no sistema de ensino. 

Art.31 - O Professor, na função docente com exercício nas 04 (quatro) 
últimas séries do curso de 1° grau regular ou supletivo e 2° grau, terá seu 
horário de trabalho sujeito a regime de salário hora-aula, prioritariamente, 20 
(vinte) horas e excepcionalmente 40 (quarenta) horas semanais. 
 

Parágrafo Único - Observado a necessidade de serviço, a fixação da 
jornada de trabalho de que trata este artigo dependerá em cada caso, de ato 
expresso do titular da Secretaria Municipal de Educação. 
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Art. 32 - A jornada de trabalho do professor será constituída da 
atividade docente  em sala de aula e atividade fora de classe. 

 
CAPÍTULO II 
Das férias 

 
Art. 33 - Os servidores do Magistério gozarão, obrigatoriamente, por 

ano, 45 (quarenta e cinco) dias de férias. 
 

Art. 34 - As férias serão desdobradas em dois períodos, sendo um de 
30 (trinta) e outro complementar de 15 (quinze) dias, em ambas garantindo-se 
no mínimo um 1/3 (um terço) de adicional conforme Constituição Federal. 
 

Parágrafo Único - As férias do Professor, do Supervisor Escolar, do 
Orientador Escolar e do Administrador Escolar, serão gozadas 
obrigatoriamente no mês de julho e a complementação no recesso escolar. 

 
CAPÍTULO III 

Da Remoção e da Cessão 
 

Art. 35 – A remoção é o deslocamento do servidor do Magistério de 
uma localidade para outra ou de uma parte outro Unidade Escolar no município 
de Rondon do Pará. 
 

Art. 36 - O servidor do Magistério poderá ser removido: 
 

I - Ex-ofício, no interesse e necessidade fundamentada da 
administração; 

II - A pedido, atendida a conveniência do serviço. 
III - Por permuta, a requerimento de ambos os servidores interessados. 
Art. 37 - A remoção a pedido só poderá efetivar-se no período de 

lotação, salvo em casos de mudança de endereço, devidamente comprovada, 
ou por motivo de saúde, uma vez justificadas através de laudo médico pericial 
de órgãos oficiais. 
 

Art. 38 - A remoção far-se-á através de Portaria expedida pelo 
Secretario Municipal de Educação. 

 
Art. 39 – O servidor do quadro efetivo somente será cedido para outro 

órgão ou entidade da União, do Distrito Federal, dos Estados, ou dos 
Municípios fora do âmbito do Magistério, quando para exercício de cargo em 
comissão de direção ou de assessoramento superior. 
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CAPÍTULO IV 
Das Licenças 

Art. 40 - Ao servidor do Magistério, será assegurada as licenças: 
I - Licença Saúde; 
II - Licença Assistência; 
III - Licença Maternidade, será assegurada 120 dias, sem contar o 

período de férias e recesso escolar. 
IV - Licença Paternidade, será assegurado 05 dias úteis. 

 
Parágrafo Único - Fica assegurado aos profissionais do magistério a 

concessão das demais licenças previstas no art. 86 da Lei Municipal n° 259/93 
de 29 de junho de 1993. 

 
Art. 41 - Ao servidor do Magistério, poderão ser concedidas também, 

licenças para: 
 

I - Freqüentar cursos de aperfeiçoamento ou de especialização; 
II - Participar de congressos, simpósios ou promoções similares, no 

país e no exterior, de natureza especificamente profissional. 
 

Parágrafo Único - As licenças ora contempladas neste artigo, somente 
poderão ser concedidas se forem correlatas entre a matéria e as atribuições do 
cargo. 
 

Art. 42 - O servidor do Magistério, cuja licença para freqüentar curso 
de aperfeiçoamento ou especialização tiver sido concedida com ônus para o 
Município, fica o servidor obrigado por força de Lei a permanecer em atividade 
no Município por período equivalente ao do curso, sob pena de ressarciar as 
despesas efetuadas. 

 
TÍTULO IV 

CAPÍTULO ÚNICO 
Da estrutura Salarial 

 
Art. 43 - A estrutura salarial do Magistério, prevista no anexo 01 (um) 

desta Lei, compreende o posicionamento dos vencimentos em 01 (um) nível, 
para cada classe do cargo distribuídos em 1 O (dez) referências. 

 

Parágrafo Único - VETADO 
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Art. 44 - A estrutura salarial é representada no sentido vertical e 
horizontal. 
 

§ 1° - No sentido vertical, estão dispostos os níveis salariais, 
hierarquizados segundo os padrões de experiência e aperfeiçoamento 
profissional exigidos para o desempenho dos cargos. 
 

§ 2°. No sentido horizontal, estão dispostas as referências salariais 
através das quais são valorizados o desempenho e o tempo de serviço do 
servidor. 
 

Art. 45 - A variação dos percentuais da estrutura salarial, ficam assim 
definidos: 

 
I - 3% (três por cento) entre as referências consecutivas dos níveis da 

mesma classe; 
II- 5% (cinco por cento) entre a referência inicial da classe 

imediatamente anterior e a referência inicial da classe subseqüente; 
 

Art. 46 - Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes 
vantagens pecuniárias: 
 

I - O Professor em regência de classe, perceberá a gratificação fixada 
em 25% (vinte e cinco por cento) como hora atividade, sobre o respectivo ven-
cimento base do cargo. 

II - O Professor em regência de classe perceberá a gratificação fixada 
em 10% (dez por cento) como gratificação de Magistério sobre o respectivo 
vencimento base. 

III - Aos Professores portadores de Licenciatura Curta e Licenciatura 
Plena respectivamente, será atribuído a gratificação de 80% (oitenta por cento) 
sobre o respectivo vencimento base como gratificação de nível superior. 

IV - Ao professor, que eventualmente for remanejado para prestar 
efetivo exercício na zona rural do Município, será atribuído a gratificação fixada 
em 20% (vinte por cento) sobre o respectivo vencimento base;. 

V - Ao Professor, que esteja no exercício efetivo em sala de aula, com 
classes multiseriadas e assim entendido atendimento com concomitante ate 
duas ou mais séries 1ª a 4ª série será assegurado gratificação de 15% (quinze 
por cento) sobre o vencimento base. 

VI - Será assegurado a gratificação a ser afixada pelo Poder Executivo 
em cada caso, pelo desempenho eventual em atividades de auxiliar ou membro 
de comissão de provas de concurso público, bem como de professor cursos ou 
treinamento de interesses da Secretaria Municipal de Educação; 
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VII - Ao Professor em regência de classe ou ensino itinerante de 
educação especial, fará jus a gratificação de 10% (dez por cento) sobre o 
vencimento base; 

VIII - Ao Professor em efetivo exercício de regência de classe será 
atribuído a partir da presente Lei, a gratificação de 40% (quarenta por cento) 
como incentivo ao Ensino Fundamental, que será retribuída mediante recursos 
do Fundo de Valorização do Magistério. 

IX - VETADO 
 

X - VETADO 
 

Parágrafo Único - As gratificações de que trata este artigo 
permanecerá nos casos de readaptação de função, com exceção da 
gratificação de incentivo ao Ensino Fundamental. 
 

Art. 47 - Para efeito de remuneração do servidor do Magistério, 
considerar-se-á cada mês constituídos de cinco semanas. 
 

TÍTULO V 
Da Gratificação de Titularidade 

 
Art. 48 - VETADO. 
 
§ 10 - VETADO 
 
§ 20 - VETADO 
 
§ 30 - VETADO 
 
I - VETADO 
II - VETADO 
III - VETADO 
IV - VETADO 
 
§ 4º - VETADO 
 
§ 5º - VETADO 
. 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 

 

Rua Gonçalves Dias nº 400 - Centro - Cep: 68.638-000 - Fone: (94) 3326-1394 –  Rondon do Pará – PA 13

TÍTULO VI 
Das Disposições Gerais e finais 

 
Art. 49 - Em nenhuma hipótese, o servidor terá reduzida a 

remuneração de seu cargo efetivo respeitadas também as vantagens que já 
constituem direito adquirido. 
 

Parágrafo Único - Para o cumprimento do previsto no '''caput'' deste 
artigo, o servidor que for alocado numa referência, cujo vencimento base seja 
inferior ao que já vinha percebendo, será deslocado para outra referência, cujo 
vencimento base seja igualou imediatamente superior. 
 

Art. 50 - Independentemente do cargo ou função, o funcionário deverá 
participar quando convocado dos processos de deliberação coletiva. 

Art. 51 - Não haverá acesso por ascensão funcional do funcionário do 
Grupo do Magistério para outras categorias funcionais administrativas, salvo 
submissão a concurso público. 

Art. 52 - O município poderá firmar convênio com entidades 
particulares filantrópicas, sem fins lucrativos, para suprir as necessidades do 
ensino do 1° grau, de 13 à 83 série e pré-escolar. 
 

Art. 53 - Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do 
Regime Jurídico do Município de Rondon do Pará. 
 

Art. 54 - É assegurado à entidade representativa do pessoal do 
Magistério, como tal reconhecida em Lei, o direito à consignação em folha de 
pagamento das contribuições, mediante prévia autorização do associado, 
observada a legislação pertinente. 
 

Art. 55 - As tabelas do Grupo do Magistério e Funções Gratificadas, 
passa a vigorar de acordo com os Anexos 03 e 04 (três e quatro) desta Lei. 
 

Art. 56 - A Secretaria Municipal de Educação deverá estabelecer 
cronograma anual de provimento de cargos, com a racionalização e a 
continuidade de suas atividades, observada a disponibilidade financeira do 
Município. 

 
Art. 57 - O Poder Executivo baixará os atos regulamentares 

necessários à execução do presente plano, podendo a Secretaria Municipal de 
Educação, expedir atos e instruções necessárias a operacionalização e 
manutenção do Sistema de Ensino.. 

 
Art. 58 - Os casos omissos serão objeto de estudo das Secretarias 

Municipais de Administração e de Educação, com a participação das entidades 
representativas do Magistério Público Municipal. 
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Art. - 59. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à 

conta do orçamento do Município. 
 

Art. 60 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 61 – Ressalvando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
conta julgada, fica revogada a Lei Municipal nº. 266/93, de 08 de novembro de 
1993 e outras disposições em contrario. 
 

Gabinete do Prefeito, em 12 de Janeiro de 1998. 
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ANEXO I 

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO EDUCACÃO BÁSICA    
Categoria 
Funcional Categoria Cargo Classe  Nível 

 
Habilitação Área Atuação 

Professor     1ª a 4ª série do Ensino 
Fundamental. 

 A Mag-1 I        

Nível           

Médio     

2° Grau completo em 
Magistério 
Obtido nas três series. 

      

     
     
 B Mag-2 I  
     

2° Grau completo em 
Magistério Obtido em Quatro 
ou três series acrescida de 
Estudos Adicionais 

1ª a 6ª série do Ensino 
Fundamental e Educação 
Especial 

    
    

A Mag-3 I  
    

Graduação em Nível Superior 
obtido em curso de curta 
duração Licenciatura Curta. 

Ensino Fundamental e 
Educação  

Especial 

Educação 

Docência 
 

Da 
 

Educação 
 
 
 

Básica 

    
Básica      

  

Professor de 
Nível Superior 

B Mag-4 I  

Graduação em nível Superior, 
obtido em curso de 
Licenciatura Plena. 

Ensino Médio, Ensino 
Fundamental e 

Educação Especial 

       

Administração Administração     

Unidade de Ensino Infantil, 
sino En

Fundamental e Educação 
Especial 

Especialista 
Em 

Orientação            
   A EE-1 I        
             
       

Habilitação especifica de grau 
Superior em nível de 
graduação Obtida em curso 
de curta duração 
De Pedagogia - 
Administração, 
Supervisão e Orientação 

Educacional.       
       
 e      

 Supervisão Orientação B EE-2 I  

U
E
Fund
Espec

nidade de Ensino Médio, 
nsino Infantil, Ensino 

amental e Educação 
ial. 

Educação Escolar      

Habilitação Especifica de grau 
Superior em nível graduação 
obtida em curso de 
Licenciatura Plena de 
Pedagogia.       

Básica  e                 

  Supervisão                 

  Escolar                 
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ANEXO II 

 
QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO 

 
Cargo NÍVEL  QUALIFICAÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO 
Professor Leigo QSE-A 5ª série do Ensino 

de Ensino de 1º 
Grau mais intensivo

Ensino de 1º Grau mais 
curso 1ª a 4ª séries 

Professor Regente I 
 

QSE-B 1ª Grau Completo 
ou portadores de 
Diploma de Agente 
do Ensino Primário 

Ensino de 1º Grau mais 
curso 1ª a 4ª séries 

Professor Regente II 
 

QSE-C 2º grau completo 
em área não 
específica 
 

Ensino de 1º Grau mais 
curso 1ª a 4ª séries 
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ANEXO III 
 

TABELA DE VENCIMENTO BASE GRUPO MAGISTÉRIO 
 

Cargo NÍVEL I II III IV V VI VII VII IX X 

 QSE-A 120,00          

 QSE-B 120,00          

 QSE-C 120,00          

Professor MAG-1 161,00 165,00 171,00 176,00 181,00 187,00 192,00 198,00 204,00 210,00 

 MAG-2 169,00 174,00 179,00 185,00 190,00 196,00 202,00 208,00 214,00 221,00

 MAG-3 186,00 192,00 197,00 203,00 209,00 216,00 222,00 229,00 236,00 243,00

 MAG-4  196,00 201,00 207,00 213,00 219,00 226,00 233,00 240,00 247,00 255,00 

Especialista EE-1 
 

372,00 
 

383,00 395,00 406,00 419,00 431,00 444,00 457,00 471,00 485,00 

 EE-2 390,08  402,00 414,00 427,00 439,00 453,00 466,00 480,00  495,00  506,00
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ANEXO IV 
 

TABELA DE VENCIMENTO 
QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 
CARGO CÓDIGO VENCIMENTO R$ 

Diretor de Escola FG-5 281,12 
Chefe de Departamento FG-4 224,89 
Chefe de Divisão FG-3 168,66 
Secretário de Escola FG-2 70,28 
Motorista de Gabinete FG-1 56,22 

 
ANEXO V 

 
QUANTITATIVO DO QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO 

 
CARGO CÓDIGO QUANTIDADE 

Professor MAG-1 130 
Professor MAG-2  
Professor MAG-3  
Professor MAG-4  
Especialista EE-1  
Especialista EE-2  
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