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Ofício nº 038/2022                                Queimada Nova-Piauí, 25 de abril de 2022. 

 

 

Ao Exmo.  

Presidente da Câmara de Vereadores de Queimada Nova-Piauí 

Sr. Gilmar Macêdo de Andrade  

 

 

 

Cumprimentando-o, venho encaminhar o anexo Projeto de Lei que Dispõe sobre 

o Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério Público do Município de 

Queimada Nova – PI e dá outras providências. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_____________________________________________ 

Raimundo Júlio Coelho 

Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 010/2022 DE 25 DE ABRIL DE 2022 

 

Dispõe sobre o Plano de Carreira dos 

Profissionais do Magistério Público do 

Município de Queimada Nova - PI e dá 

outras providencias.  

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI, ESTADO DO PIAUÍ, faz saber que a 

Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a adequação, reestruturação e reorganização do Plano de Carreira 

dos Profissionais do Magistério Público do Município de Queimada Nova - PI, com base nos 

artigos 206 e 211 da Constituição Federal, dos artigos 8º § 1º e 67 da Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 e art. 51 da Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020. 

Art. 2º - O regime jurídico dos profissionais do magistério público é o estatutário, vigente para os 

servidores em geral do município, observadas as disposições específicas desta Lei. 

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I – Profissionais do Magistério: os habilitados e regularmente investidos em cargos para 

o desempenho de funções de magistério. 

II – Funções de Magistério: as de docência e apoio à docência, como planejamento, 

orientação, direção, inspeção, supervisão e avaliação do ensino e da pesquisa nas unidades 

escolares ou nas unidades técnicas dos órgãos responsáveis pelo ensino, atribuídas a professor 

ou pedagogo, titulares de cargo efetivo, no âmbito do Sistema Público Municipal de Ensino, 

conforme qualificação exigida por lei, com vistas a atingir os objetivos da educação. 

III – Carreira: a trajetória profissional caracterizada pelo desenvolvimento do ocupante 

de cargo do magistério em níveis, observando-se os critérios de titulação, e qualificação, de 

modo a permitir a ascensão funcional do servidor, escalonada segundo o grau de 

responsabilidade e complexidade. 

            IV – Nível: o desdobramento do cargo estruturado em linha vertical de acesso, 

identificada pelas letras “A”, “B” e “C”, segundo a habilitação exigida e a natureza do serviço. 

V – Promoção: a passagem do profissional do magistério para outro nível imediatamente 

superior, na respectiva carreira, observada a titulação específica 

VI – Vencimento: a retribuição pecuniária básica de cada cargo, devida pelo Município 

ao profissional do magistério em virtude do regular desempenho das atribuições pertinentes ao 

seu cargo, não incluindo outras vantagens financeiras, tais como gratificações e adicionais. 

VII - Remuneração: a soma do vencimento do cargo acrescido das demais vantagens 

financeiras. 
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VIII - Área de atuação: refere-se à etapa da educação básica em que o professor 

desenvolve suas funções. 

IX – Jornada de Trabalho: lapso de tempo durante o qual o servidor deve ficar à 

disposição da administração pública para exercer as atividades inerentes ao cargo. 

X - Aula: corresponde a toda e qualquer atividade programada com frequência exigível 

e efetiva orientação por professor habilitado, realizada em sala de aula ou outro local adequado 

ao processo de ensino aprendizagem. 

XI – Horário Pedagógico: são as horas destinadas à programação e preparação do 

trabalho didático, à colaboração com as atividades de direção e administração da escola, ao 

aperfeiçoamento profissional e à articulação com a comunidade. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO 

Art. 4º - A carreira dos profissionais do magistério tem como princípios fundamentais: 

I - qualificação profissional exigida para o exercício do magistério através da 

comprovação da titulação específica; 

II - profissionalização do pessoal do magistério por meio da implementação de condições 

e meios que assegurem a formação e o desenvolvimento profissional, a valorização e a 

concentração de seus próprios esforços no campo da educação; 

III - remuneração condigna conforme piso salarial profissional; 

IV – valorização dos profissionais através da progressão funcional e salarial baseada na 

titulação e avaliação; 

V - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento para tal fim; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da Lei Federal nº 9.394/96, artigo 

14; 

VII - garantia de padrão de qualidade do ensino; 

VIII - igualdade de tratamento para efeitos didáticos e técnicos; 

IX - ingresso na carreira exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e 

títulos, na forma do artigo 37 inciso II da CF/88. 

X - integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola; 

XI - medidas de incentivo para que profissionais mais bem avaliados exerçam suas 

funções em escolas de locais com piores indicadores socioeconômicos ou que atendam 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.  

 

CAPÍTULO III 

DO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

Art. 5º – O desenvolvimento funcional dos profissionais do magistério público municipal dar-se-á 

através da promoção, conforme inciso VI, art. 3º desta Lei. 
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CAPÍTULO IV 

DA PROGRESSÃO POR HABILITAÇÃO 

Art. 6º – A progressão por habilitação é a evolução do profissional do 

magistério de seu nível para outra do cargo que ocupa, em função da 

qualificação ou titulação exigida.  

Parágrafo Único – Na progressão por habilitação não muda a vinculação do exercício 

profissional estabelecido no concurso público. 

Art. 7º - Para efeito do caput do artigo anterior, os cargos de profissionais do magistério são 

agrupados em níveis, compreendendo cada um grau determinado pela habilitação ou titulação. 

I - Professor Nível Médio 

II - Professor Nível Superior 

III - Professor Nível Especialista 

a) Professor Nível Médio: é o regularmente investido no cargo de professor, 

cuja titulação pessoal é referente a habilitação específica de formação em 

nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 

20 de dezembro de 1996. 

b) Professor Nível Superior: é o regularmente investido no cargo de professor, 

cuja titulação pessoal é referente a habilitação específica de grau superior, 

obtida em curso de licenciatura plena, feito em instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação. 

c) Professor Nível Especialista: é o regularmente investido no cargo de 

professor, cuja titulação pessoal, além da habilitação de grau superior em 

licenciatura plena, conta com curso de especialização com carga horária 

mínima de 360 horas na área de educação, feito em instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação. 

 

CAPÍTULO V 

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

Art. 8º – O vencimento dos profissionais da educação será fixado observando a qualificação 

exigida para cada nível, estabelecendo-se como referência o servidor com 40 horas semanais, 

proporcional nas demais jornadas, nos termos do anexo desta Lei. 

Art. 9º - O Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica municipal 

será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, conforme política nacional. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 

Art. 10 – Fica estipulada indenização de transporte para o profissional do magistério em exercício 

em escola localizada na zona rural, que realizar despesas com a utilização de meio próprio de 

locomoção para execução do exercício docente ou função administrativa. 

§ 1º. Para efeito de concessão da indenização de transporte, considerar-se-á meio 

próprio de locomoção o veículo automotor ou motocicleta particular utilizado à conta e risco do 

servidor, não fornecido pela administração e não disponível a população em geral.  
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§ 2º. Somente fará jus à indenização de transporte, o servidor que estiver no efetivo 

desempenho das atribuições do cargo ou função, vedado o cômputo das ausências e 

afastamentos, ainda que considerados em lei como de efetivo exercício.  

§ 3º. A indenização de transporte, corresponderá a 0,051% (zero virgula zero cinquenta 

e um por cento), do valor do Piso Salarial Nacional, e será concedida de acordo com a distância 

percorrida em quilômetro, entre o domicílio residencial do servidor, localizado no Município de 

Queimada Nova-PI e a escola, quando esta for superior a dez quilômetros entre ambas.  

§ 4º. É vedada a incorporação do auxílio a que se refere este artigo aos vencimentos, 

remuneração, provento ou pensão.  

Art. 11 - O profissional da educação no exercício das funções de suporte direto a docência, como   

direção de unidade escolar, supervisão, orientação educacional, inspeção, planejamento, 

coordenador de ensino e secretário de unidade escolar perceberá gratificação estabelecida na 

Lei de Organização Administrativa ou outra que verse sobre o assunto. 

Parágrafo único. Na falta de regulamentação própria estabelecida no caput, ficam 

mantidas as gratificações de função já praticadas quando da aprovação desta Lei. 

Art. 12 – Aos professores mais bem avaliados nos termos do art. 16 desta Lei, que optem por 

exercer suas funções em escolas de locais com piores indicadores socioeconômicos ou que 

atendam estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, será assegurada uma gratificação de classe especial, regulamentada por 

Decreto Municipal, a qual poderá equivaler a até 10% de seu vencimento e proporcional ao 

período trabalhado com estes alunos. 

Art. 13 – O adicional de tempo de serviço será equivalente a um ponto percentual por ano de 

efetivo exercício no cargo, observando o limite de trinta pontos percentuais. 

Parágrafo único. O percentual incidirá sobre o vencimento do servidor a partir do mês 

em que completar o quinquênio. 

Art. 14 – Fica estabelecida a Gratificação de Produtividade, destinada aos profissionais do 

magistério que cumprirem com atendimento de metas de desempenho e qualidade do ensino, 

estabelecidas por meio de avaliação de desempenho. 

§ 1º - A gratificação de produtividade será devida ao servidor durante os doze meses 

subsequentes à avaliação, desde que obedecidas as condições, na proporção de 5% sobre seu 

vencimento. 

§ 2º - Findo o prazo do artigo anterior, a continuidade do recebimento da gratificação 

dependerá de nova avaliação de desempenho e aprovação do servidor. 

 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

Art. 15 - A avaliação de desempenho é o instrumento utilizado na aferição do desempenho do 

profissional da educação no cumprimento de suas atribuições, permitindo o seu desenvolvimento 

profissional na carreira, e deverá observar os princípios e regras estabelecidas nesta Lei. 

§ 1º- Para garantia dos princípios da legalidade, moralidade e transparência dos 

processos de avaliação, as regras da avaliação de desempenho deverão ser realizadas por meio 

de edital, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, com ampla divulgação. 

§ 2º- As avaliações de desempenho deverão ser realizadas anualmente. 
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Art. 16 - Na avaliação de desempenho serão adotados modelos que levarão em consideração o 

projeto pedagógico do ensino municipal, a natureza das atividades desempenhadas pelo 

profissional da educação e as condições em que serão exercidas, observadas as seguintes 

características fundamentais: 

I - objetividade, clareza e adequação dos processos e instrumentos de avaliação ao 

conteúdo ocupacional dos cargos; 

II - periodicidade; 

III - comportamento observável do profissional da educação; 

IV - conhecimento prévio dos fatores de avaliação pelos profissionais da educação; 

V - conhecimento do profissional do magistério do resultado da avaliação; 

Art. 17 – Deverão ser consideradas as seguintes formas básicas de avaliação de desempenho: 

I – avaliação de características relacionadas ao desempenho de cargo ou função dos 

profissionais da educação, levando-se em conta os seguintes critérios, sem prejuízo de outras 

em edital: 

a) assiduidade, pontualidade, disciplina, iniciativa, presteza e urbanidade no 

tratamento; 

b) produtividade, eficiência e qualidade dos serviços prestados; 

c) consecução de metas e objetivos estabelecidos; 

d) administração do tempo; 

II – avaliação de características relacionadas à formação e capacitação dos profissionais 

da educação. 

III – avaliação dos alcances de metas educacionais e evolução dos educandos, os quais 

poderão ser aferidos por avaliações externas ou internas. 

Art. 18 – A avaliação de desempenho deverá servir também para a identificação de situações de 

desempenho funcional deficiente, irregular ou insatisfatório, com o propósito de corrigir 

distorções e necessidades de aperfeiçoamento e capacitação profissional.   

Art. 19 – O servidor investido em qualquer dos cargos de profissionais da educação deverá 

frequentar programas de educação inicial e continuada em instituição de ensino superior, 

mediante planejamento apropriado do sistema municipal de ensino. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS FÉRIAS 

Art. 20 - Os ocupantes de cargo de professor gozarão férias regulamentares de 45 dias anuais, 

fixados nos períodos do recesso escolar e de acordo com o interesse da escola, enquanto que 

os profissionais em funções de suporte direto à docência de 30 dias anuais. 

Parágrafo único – Não será permitido acumular férias e nem as transferir para período 

de aulas regulamentares. 

 

CAPÍTULO IX 

DOS DEVERES 

Art. 21 - São deveres do profissional do magistério: 

I - conhecer e respeitar a lei; 
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II - desempenhar as atribuições de seu cargo, de acordo com as descrições 

especificadas nesta Lei; 

III - manter e fazer com que seja mantida a disciplina em sala de aula ou fora dela; 

IV - comparecer as reuniões para as quais for convocado; 

V - promover e participar de atividades comunitárias de caráter cívico-social que atraiam 

os membros da comunidade; 

VI - trabalhar no sentido de promover a valorização da escola na comunidade a que 

serve; 

VII - respeitar as autoridades constituídas, os monumentos e as tradições de nossa 

história; 

VIII - incentivar a preservação do sentimento de nacionalidade e civismo; 

IX - zelar pela economia de material e a conservação do patrimônio público; 

XI - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

X - aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

XI - fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e da 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

XII - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando 

tarefas com eficiência, zelo e presteza; 

XIII - manifestar-se solidário cooperando com a comunidade escolar e com a localidade; 

XIV - apresentar atitudes de respeito e consideração para com os superiores 

hierárquicos e tratar com urbanidade os colegas e os usuários de serviços educacionais; 

XV - zelar pela conservação e bom uso dos recursos do município; 

XVI - zelar pela defesa dos direitos profissionais e por sua reputação; 

XVII - guardar sigilo profissional; 

XVIII - fornecer elementos de sua vida profissional junto aos órgãos da administração. 

XIX - colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a 

comunidade; 

Art. 22 - O profissional da educação tem o dever constante de considerar a relevância social de 

suas atribuições mantendo conduta adequada à dignidade profissional em razão ao que se 

destaca, sendo comuns a todos os deveres de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

II - preservar os princípios ideais e fins da educação brasileira; 

III - elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 

IV - zelar pela aprendizagem dos alunos, no âmbito de suas incumbências; 

V - elaborar e executar os planos e programas de atividades escolares; 

VI - cumprir e fazer com que os alunos cumpram os horários e calendários escolares; 

VII - estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
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VIII - ministrar os dias letivos e aulas, estabelecidos no calendário escolar, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao 

desenvolvimento profissional. 

 

CAPÍTULO X 

DO REGIME DISCIPLINAR 

Art. 23 - Aplicar-se-á ao profissional do magistério o regime disciplinar previsto no regime jurídico 

em vigência no Município, além das normas operacionais estabelecidas em regimento interno da 

escola. 

Art. 24 - O regimento interno da escola, contendo normas operacionais, será elaborado por uma 

comissão constituída por profissionais da educação. 

 

CAPÍTULO XI 

DA JORNADA DE TRABALHO 

Art. 25 - A jornada de trabalho dos profissionais do magistério corresponde a 40 horas semanais, 

permitida a nomeação para cumprimento de 20 horas em casos especiais, se assim definido no 

edital para o concurso público ou de acordo com a necessidade do município, sendo a dos 

docentes constituída de uma parte das atividades de interação com os educandos e outra com 

horário pedagógico. 

Art. 26 – A composição da jornada de trabalho dos profissionais do 

magistério é feita de 1/3 para o horário pedagógico e 2/3 para o 

desempenho das atividades de interação com os educandos. 

Art. 27 – Poderá ocorrer convocação de servidor para atuação em regime 

suplementar, obedecendo critérios de necessidade do ensino, a qual será 

remunerada proporcionalmente ao número de horas adicionais à jornada 

inicial. 

Art. 28 – O servidor poderá ser cedido para outro órgão ou instituição, 

desde que justificada. 

Parágrafo único. A cessão do servidor poderá ser estabelecida com ônus para a 

municipalidade, quando destinada ao interesse da educação, sendo nos demais casos sem 

ônus. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 29 - As despesas decorrentes da aplicação deste plano ocorrerão por conta de dotações 

orçamentarias próprias e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB. 

Art. 30 - Os casos omissos serão disciplinados em normas complementares, utilizando-se 

subsidiariamente o Regime Jurídico dos Servidores Municipais no que não conflitar com esta Lei. 
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Art. 31 – As regras referentes ao ingresso por meio de concurso público, posse, exercício, 

estabilidade, acúmulo de cargos, dentre outros, deverão respeitar as determinações do Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, assim como as regras da Constituição Federal. 

Art. 32 – Fica assegurado aos professores temporários contratados nos termos do inciso IX, art. 

37, da Constituição Federal, o vencimento igual ao Piso Salarial Nacional dos profissionais do 

magistério Público. 

Art. 33 – As licenças e aposentadoria dos profissionais do magistério dar-se-ão conforme as 

disposições em legislação específica. 

Art. 34 – Os efeitos financeiros da presente Lei retroagem a janeiro de 2022. 

Art. 35 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 014/2005.  

 

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Queimada Nova - PI, aos vinte e 

cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois. 

 

 

Raimundo Júlio Coelho 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

Vencimento dos Profissionais do Magistério para carga horária de 40 horas semanais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitação Vencimento  

Nível Médio R$ 3.988,30 

Nível Superior R$ 4.252,50 

Nível Especialista R$ 4.465,12 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DE PLANO 

DE CARREIRA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE QUEIMADA 

NOVA – PI 

 

Excelentíssimos Vereadores, 

 

Como é de conhecimento de V. Exas., durante os últimos anos a 

gestão municipal veio implementando medidas administrativas, visando proporcionar 

uma gestão de excelência, voltada para o bem comum. 

Neste contexto, várias foram as ações na área da educação, o que 

culminou com o reequilíbrio financeiro da pasta, permitindo à municipalidade, por 

conseguinte, valorizar os profissionais do magistério da maneira devida. Esta evolução 

ficou evidenciada, por exemplo, pelo abono salarial pago durante o ano de 2021. 

Por outro lado, como reivindicação antiga da categoria, tem-se a 

necessidade de atualização do plano de carreira dos profissionais do magistério, visto 

que a atual legislação já conta com quase 20 anos, associada também à obrigação fazê-

lo, posto ser uma das determinações da nova Lei do FUNDEB. 

Para tanto, foi realizado estudo de impacto financeiro e viabilidade 

administrativa, chegando a um plano de carreira que atendesse à classe de 

profissionais, mas que também mantivesse o equilíbrio das finanças educacionais. 

Como principais alterações tem-se a aplicação do aumento de 33,24% 

aos profissionais de nível médio e de 37% para os de nível superior e especialistas e a 

substituição da evolução na carreira por classes por uma gratificação de produtividade, 

que agraciará diretamente os bons profissionais. 

As proposições foram apresentadas aos professores durante reunião 

realizada no dia 21 de abril, os quais manifestaram seu apoio ao novo plano.  

Certo da compreensão da importância deste projeto, aguarda 

manifestação desta Augusta Casa quanto a aprovação ou não, para posterior 

publicação. 

 

Raimundo Júlio Coelho 

Prefeito Municipal 

  

 


