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Leis

LEI MUNICIPAL N° 656, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.

EMENTA:
“Dispõe
sobre
a
reestruturação e gestão do Plano de
Carreira
e
Remuneração
dos
Profissionais do Magistério do
Município de Santa Cruz da VitóriaBahia.”

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° - Esta Lei dispõe sobre a reestruturação e gestão do Plano de Carreira e
Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Santa Cruz da Vitória, no Estado
da Bahia, compreendendo que exerce atividades de docência ou suporte pedagógico a
docência.
Parágrafo único – Ao Profissional do Magistério aplicam-se, subsidiária e
complementarmente, as disposições contidas no Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos do Município de Santa Cruz da Vitória e as constantes na Lei Municipal nº 273/98 que
não sejam conflitantes com esta Lei.
Art. 2° - O Plano de que trata esta Lei objetiva promover a valorização, o desenvolvimento
na Carreira e o aperfeiçoamento continuado dos Profissionais da Educação que atuam na Rede
Municipal de Ensino Público de Santa Cruz da Vitória.
Art. 3° - Integram a Carreira do Magistério Público Municipal:
I - Os profissionais da educação que exercem atividades de docência e os que oferecem
nas unidades escolares e demais órgãos da educação suporte técnico pedagógico direto a
docência, incluídas as de Direção ou Administração, planejamento, inspeção, supervisão,
coordenação e orientação educacional;
II - Os profissionais de nível superior de apoio psicossocial educacional e de suporte
técnico educacional;
III - Os servidores que auxiliam o Suporte Administrativo Escolar.
Art. 4° - O Plano de Carreira e Remuneração instituído pela presente Lei objetiva
aumento do padrão de qualidade do ensino, a valorização e a profissionalização dos Servidores
do Magistério, mediante:
I - Ingresso exclusivamente através de concurso público de provas e títulos;
II - Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, escolaridade, na avaliação
de desempenho e no tempo de serviço;
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III - Piso salarial profissional que se constitua em remuneração condigna;
IV - Vantagens financeiras em face do local de trabalho, clientela, condições ambientais e
especiais de trabalho;
V - Estímulo ao trabalho em sala de aula;
VI - Capacitação permanente e garantia de acesso a cursos de capacitação e atualização;
VII - Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária.
Art. 5° - Para os efeitos desta Lei considera-se:
I - Sistema Municipal de Ensino – Conjunto de Instituições e Órgãos que realizam
atividades educacionais pertencentes ao Magistério Público Municipal;
II - Rede Municipal de Ensino - conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades
de Educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação;
III - Magistério Público Municipal - o conjunto de professores, coordenadores e pedagogos
que, ocupando cargo ou funções gratificadas nas unidades escolares e nos demais órgãos que
compõem a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, desempenham atividades docentes
ou especializadas, com vistas a alcançar os objetivos da educação;
IV - Professor - Titular do cargo de Professor da Carreira do Magistério Público Municipal,
com funções de docência;
V - Pedagogo – Funções de magistério de suporte pedagógico aplicadas diretamente à
docência, oferecidas nas Unidades Escolares da Educação Básicas incluídas as de
administração, planejamento, inspeção, coordenação pedagógica;
VI - Coordenador Pedagógico no âmbito da unidade de ensino escolar - Titular do cargo
de Coordenador Pedagógico, da carreira do Magistério Público Municipal, funções de suporte
pedagógico direto a docência, planejamento, coordenação e orientação educacional,
supervisão pedagógica, educacional e escolar;
VII - Classe – agrupamento de professores, pedagogos e coordenadores pedagógicos em
uma faixa de tempo de serviço;
VIII - Nível – agrupamento de professores com a mesma formação acadêmica;
IX - Faixa de Vencimentos – conjunto de valores definidos para cada nível e que compõe
a matriz de vencimentos do Magistério Público Municipal de Santa Cruz da Vitória;
X - Carreira ou Série de Níveis – agrupamento dos diversos níveis e classes dispostos
hierarquicamente, de acordo com a formação acadêmica e tempo de serviço;
XI - Cargo - conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura
organizacional que devem ser cometidas a um Servidor, criadas por lei, com denominação
própria e vencimento pago pelo poder público, para provimento em caráter efetivo em comissão
e/ou temporário;
XII - Referencia – é o conjunto de subclasses ao qual o profissional terá acesso em
promoção vertical, ocupando posição distinta na faixa de vencimento dentro de cada nível, em
função do desempenho, verificado por meio de avaliação;
XIII - Apoio Administrativo Escolar - conjunto de Servidores da Carreira do Magistério
Público Municipal cujas funções são de assessoramento a Secretaria Municipal de Educação e
a Unidade de Ensino na Administração Escolar, no desenvolvimento de tarefas relacionadas à
alimentação escolar, manutenção de infraestrutura e limpeza.
Art. 6º - O Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal é constituído de
cargos, organizados em carreira e funções gratificadas, na forma do Anexo I e II desta Lei.

2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTU5NUI5OEZERUFCNUEWMD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
7 de Outubro de 2022
4 - Ano XVII - Nº 2374

Santa Cruz da Vitória

Capítulo II
DOS CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO
Art. 7° - Na organização administrativa das Unidades de Ensino da Secretaria Municipal
de Educação haverá as seguintes funções gratificadas:
I - Diretor;
II – Vice-Diretor;
III - Coordenador Geral;
IV - Técnico em programas educacionais.
Art. 8º - São atribuições do Diretor Escolar:
I - Administrar e executar o calendário escolar;
II - Elaborar o planejamento Geral da Unidade Escolar, inclusive o Planejamento da
Proposta Pedagógica;
III - Promover a Política Educacional que implique no perfeito entrosamento entre os
corpos docente, discente, técnico pedagógico e administrativo;
IV - Informar ao servidor da notificação, ao Dirigente máximo da secretaria, da
necessidade de apurar o descumprimento dos deveres funcionais, inclusive o não cumprimento
regular da jornada obrigatória de trabalho, tomar a ciência do faltoso ou juntar aos autos a
declaração de duas ou mais testemunhas no caso de recusa do servidor de receber a
informação e dar ciência;
V - Comunicar à SME a necessidade de professores ou outros profissionais de educação,
bem como, a existência de excedentes por área e disciplina;
VI - Acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o
desenvolvimento do sistema e ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos
pedagógicos, administrativo, financeiros, de pessoal e de recursos materiais;
VII - Coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, visando a
correção de desvios no planejamento pedagógico;
VIII - Assegurar a participação do Colegiado Escolar na elaboração e acompanhamento
do Plano de desenvolvimento da escola;
IX - Gerenciar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e
normas educacionais e pelo padrão de qualidade do ensino;
X - Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na Programação Escolar, inclusive
com referências e prazos;
XI - Supervisionar a distribuição da carga horária obrigatória dos servidores da escola.
XII - Emitir certificados, atestados, guias de transferências e demais documentos que
devem ser emitidos pelo dirigente máximo da Unidade escolar;
XIII - Controlar a frequência dos servidores da Unidade Escolar;
XIV - Elaborar e controlar a escala de férias dos servidores e enviar via específica à SME;
XV - Promover ações que estimulem a utilização de espaços físicos da Unidade Escolar,
bem como uso dos recursos disponíveis para a melhoria da qualidade de ensino, como:
biblioteca, salas de leitura, televisão, laboratórios, informática e outros;
XVI - Estimular a produção de materiais didático-pedagógicos nas Unidades Escolares,
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promover ações que ampliem esse acervo, incentivar e orientar os docentes para a utilização
intensiva e adequada dos mesmos;
XVII - Coordenar as atividades administrativas da Unidade Escolar;
XVIII - Convocar os professores para a definição da distribuição das aulas de acordo com
a sua habilitação, adequando-as às necessidades da Unidade Escolar e do Professor;
XIX - Manter atualizadas as informações funcionais dos servidores na Unidade Escolar;
XX - Zelar pelo patrimônio da escola, bem como o uso dos recursos disponíveis para a
melhoria da qualidade de ensino, como: bibliotecas, salas de leitura, televisão, laboratórios,
informática e outros
XXI - Analisar, conferir e assinar o inventário anual dos bens patrimoniais e do estoque do
material de consumo;
XXII - Responder pelo cadastramento e registros relacionados com a administração de
pessoal;
XXIII - Programar, registrar, executar e acompanhar as despesas da Unidade Escolar;
XXIV - Coordenar as atividades financeiras da Unidade Escolar;
XXV - Controlar os créditos orçamentários da Unidade Escolar oriundos dos recursos
Federais, Estaduais ou Municipais;
XXVI - Elaborar e responder pela prestação de contas dos recursos da Unidade Escolar;
XXVII - Registrar e controlar as obrigações a pagar da Unidade Escolar;
XXVIII - Adotar medidas que garantam as condições financeiras necessárias à
implementação das ações previstas no plano de desenvolvimento da Unidade Escolar;
XXIX - Exercer outras atribuições correlatas e afins.
Art. 9º - Ao Vice-Diretor compete:
I - Substituir o Diretor em suas faltas e nos seus impedimentos eventuais;
II - Assessorar o Diretor no gerenciamento do funcionamento da Unidade Escolar,
compartilhando com o mesmo a execução das tarefas que lhes são inerentes e zelando pelo
cumprimento da legislação e normas educacionais;
III - Exercer as atividades de apoio administrativo financeiro;
IV - Acompanhar o desenvolvimento das tarefas da Secretaria escolar e do pessoal de
apoio;
V - Controlar a frequência do pessoal docente e Técnico Administrativo encaminhando
relatório ao Diretor para as providências;
VI - Zelar pela manutenção e limpeza no estabelecimento no seu turno;
VII - Supervisionar e controlar o serviço de reprografia e digitação;
VIII - Executar outras atribuições correlatas e afins determinadas pela direção.
Art.10 - A designação para as funções gratificadas de Diretor e Vice-Diretor será
precedida de critérios e procedimentos disciplinados através de Decreto do chefe do Executivo,
mediante processo eletivo com a participação da comunidade escolar, composta pelos
estudantes a partir de 14 anos de idade, com frequência regular, pais ou responsáveis por
alunos com frequência regular, os professores, pedagogos, coordenadores pedagógicos e
demais servidores da administração pública municipal em efetivo exercício na Unidade Escolar.
Art. 11 – O mandato dos Diretores e Vice-Diretores terá duração de 02 (dois) anos, com
direito a recondução por uma vez ao cargo, sendo que as eleições serão realizadas sempre no
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mês de novembro com posse no mês de dezembro.
Art. 12 - O exercício das funções gratificadas de Direção e Vice Direção de Unidade de
Ensino é reservado aos integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal, que deverá
contar com o mínimo de 05 (cinco) anos de atividade de Magistério, com formação em
Pedagogia ou outra licenciatura na área de educação, além de possuir o curso de gestão
escola
Capítulo III
Da Carreira do Magistério
Seção I
DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS
Art. 13 – As categorias funcionais que abrangem a Carreira do Magistério Municipal estão
compreendidas pelos profissionais que exercem atividades de docência, Atividades de Suporte
Pedagógico, composta pelos seguintes cargos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Professor;
Pedagogo (cargo em extinção);
Coordenador Municipal de Educação (cargo em extinção);
Coordenador Pedagógico;
Psicólogo,
Professor do Atendimento Educacional Especializado- AEE;
Auxiliar de Secretaria;
Secretário Escolar;
Auxiliar do Desenvolvimento Infantil e
Assistente Social

Art. 14 – As categorias funcionais que abrangem o Grupo Ocupacional de Apoio
Administrativo são compostas pelos seguintes cargos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Merendeira;
Auxiliar de Serviços Gerais;
Agente de Portaria;
Auxiliar de Biblioteca Escolar;
Motorista;
Monitor de transporte escolar;
Censor;
Contínuo;
Técnico em informática;
Técnico administrativo;
Seção II
DOS CARGOS

Art. 15 – O quadro do Magistério Público Municipal de Santa Cruz da Vitória é constituído
de:
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I – Professor - da categoria funcional de Professor Municipal;
II – Pedagogo - da categoria funcional de suporte técnico à docência (cargo em extinção)
Funções gratificadas de Diretor e Vice-Diretor.
III – Coordenador Pedagógico da categoria funcional de suporte técnico a docência;
IV - Coordenador Municipal de Educação – Da categoria funcional de suporte técnico
(cargo em extinção);
V - Coordenador Geral - da categoria funcional de suporte técnico a docência;
VI – Coordenador Técnico Pedagógico;
VII- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil da categoria funcional de suporte técnico a
docência.
VIII – Servidores de Apoio Administrativo da categoria funcional de suporte administrativo.
Art. 16 – Ao Professor compete, além das atribuições definidas no Regimento da Unidade
Escolar devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Educação:
I. Participar da elaboração da proposta pedagógica e do Plano de Desenvolvimento da
Unidade Escolar;
II. Elaborar e cumprir plano de trabalho e de aula segundo a proposta da Unidade de
Ensino;
III. Zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV. Estabelecer estratégias de aprendizagem e de recuperação dos alunos de menor
rendimento;
V. Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas, além de participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
VII. Atuar em projetos pedagógicos especiais desenvolvidos e aprovados pela Secretaria
Municipal de Educação;
VIII. Exercer outras atribuições correlatas e afins e as demais especificadas no Regimento
da Unidade Escolar.
Art. 17 - O Pedagogo e o Coordenador Pedagógico terão seus vencimentos equiparados,
cujas atribuições no âmbito da Unidade Escolar são:
Parágrafo único. A equiparação prevista no caput terá como parâmetro remuneratório o
maior vencimento básico entre os dois cargos de funções equivalentes:
I. A coordenação do processo didático, quanto aos aspectos de planejamento, controle e
avaliação;
II. A cooperação com as atividades dos docentes;
III. A participação na elaboração da proposta pedagógica da Escola;
IV. Participação nas reuniões de conselho de classe e nas reuniões de pais e alunos;
V. A orientação para o trabalho individual ou em grupo;
VI. O aconselhamento e o encaminhamento de alunos em sua formação geral;
VII. Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na Unidade de
Ensino;
VIII. Articular a elaboração participativa do Projeto Político Pedagógico da Escola;
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IX. Acompanhar o processo de implementação das diretrizes da Secretaria Municipal de
Educação relativas à avaliação da aprendizagem e dos currículos, orientando e intervindo junto
aos Professores e alunos quando solicitados e/ou necessário;
X. Avaliar os resultados obtidos na operacionalização das ações pedagógicas visando a
sua reorientação;
XI. Coordenar e acompanhar as atividades dos horários de atividade complementar na
Unidade de Ensino, viabilizando a atualização pedagógica em serviço;
XII. Estimular, articular e participar da elaboração de projetos especiais junto à Comunidade
Escolar;
XIII. Elaborar, acompanhar e avaliar, em conjunto com a Direção da Unidade de Ensino, os
planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento da Escola, em relação aos
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiro, de pessoal e de recursos materiais;
XIV. Promover ações que aperfeiçoem as relações interpessoais na Comunidade Escolar;
XV. Divulgar e analisar, junto à Comunidade Escolar, documentos e projetos do órgão
central, buscando implementá-los na Unidade Escolar, atendendo às peculiaridades da Escola;
XVI. Analisar os resultados de desempenho dos alunos, visando a correção de desvios no
planejamento pedagógico;
XVII. Identificar, orientar e encaminhar, para serviços especializados, alunos que apresentam
necessidades de atendimento diferenciado;
XVIII. Promover e incentivar a realização de palestras, encontros e similares, com grupos de
alunos e Professores sobre temas relevantes para a Educação preventiva integral e cidadania;
XIX. Propor, em articulação com a Direção, a implantação e implementação de medidas e
ações que contribuam para promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar
dos alunos;
XX. Organizar e coordenar a implantação e implementação do Conselho de Classe numa
perspectiva inovadora de instância avaliativa do desempenho dos alunos;
XXI. Promover reuniões e encontros com os pais, visando a integração escola/família para
promoção do sucesso escolar dos alunos;
XXII. Estimular e apoiar a criação de associações de pais, de grêmios estudantis, Conselhos
Escolares e outros que contribuam para o desenvolvimento e a qualidade da Educação;
XXIII. Exercer outras atribuições correlatas e afins.
Art. 18 – Ao Coordenador Geral de Educação compete:
I. Acompanhar e assessorar direto à coordenação pedagógica das escolas;
II. Participar no processo de criação e implantação do Projeto Político Pedagógico da
escola;
III. Articular junto a Secretaria Municipal de Educação apoio e incentivo para o bom
desenvolvimento das atividades das Unidades Escolares visando o alcance das metas
projetadas pelo IDEB;
IV. Promover reuniões com a equipe para desenvolver projetos que visem a melhoria da
qualidade de ensino e o sucesso da comunidade escolar;
V. Promover junto a SME a implantação de capacitações, seminários, palestras e outros
que favoreçam a formação continuada dos integrantes do Plano de Carreira do Magistério
deste município;
VI. Acompanhar junto a coordenação pedagógica de cada unidade escolar o
aproveitamento dos alunos, propondo iniciativas para o alcance das metas previstas;
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VII. Acompanhar junto ao coordenador pedagógico a alimentação dos programas do
Sistema Municipal de Educação.
Art. 19 – Ao Coordenador Municipal de Educação compete:
I. Avaliar junto a Coordenação Geral de Educação o rendimento dos alunos e o processo
de ensino aprendizagem para traçar metas a serem alcançadas junto ao Secretário Municipal
de Educação;
II. Acompanhar a implementação e execução das ações previstas no Plano Municipal de
Educação;
III. – Acompanhar a execução e avaliar as ações do PDE Escola de cada Unidade de
Ensino;
IV. Executar junto ao Coordenador Geral ações para implantação dos programas nas
escolas da rede;
V. Acompanhar o fluxo do processo de avaliação e enquadramento decorrente da
implantação do PCR junto ao Secretário Municipal de Educação;
VI. Identificar as possíveis causas dos índices de abandono e repetência, para elaboração
de projetos que visem a redução e eliminação dos mesmos;
VII. Assessorar o Secretário Municipal de Educação no processo de acompanhamento das
vantagens inerentes aos profissionais do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério
(férias, terço de férias, décimo terceiro, licenças, adicionais e outros).
Art. 20 – Ao Coordenador Técnico Pedagógico compete:
I. Elaborar, executar e alimentar os programas e projetos que integram o Sistema
Municipal de Educação junto ao Secretário Municipal de Educação;
II. Participar de cursos, seminários, reuniões, palestras, sobre a implantação e manutenção
de programas no âmbito da ME, tornando-se um multiplicador no município;
III. Divulgar na comunidade escolar os índices e resultados obtidos nos programas/ projetos
implantados no Sistema Municipal de Educação;
IV. Coordenar em cada unidade escolar o processo da matrícula realizando as ações do
censo escolar, bem como, o acompanhamento e avaliação do Projeto Presença da Bolsa
Família e outro
Art. 21 – Ao Auxiliar de Desenvolvimento Infantil compete:
I – Auxiliar e apoiar as atividades didáticas na docência de Educação Infantil e classes
exclusivas de alunos Portadores de Necessidades Educativas Especiais
Art. 22 – Auxiliar de Secretaria:
I. Participar ativamente da gestão escolar, contribuindo para a melhoria dos serviços
prestados pela Secretaria Escolar, atendendo com qualidade a diretoria, os alunos, pais,
professores e pessoal técnico-administrativo;
II. Realizar procedimentos administrativos de Secretaria Escolar, atendendo a
disponibilidade das informações, autenticidade e a guarda dos documentos relativos à vida
escolar dos alunos, reconhecendo-se como agente educacional;
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III. Comprometer-se profissionalmente, considerando os princípios da ética, da cidadania
da qualidade da educação ofertada.
Art. 23 - Secretários Escolares:
I. Participar ativamente da gestão escolar contribuindo para a melhoria dos serviços
prestados pela Secretaria Escolar atendendo com qualidade a diretoria, os alunos, pais,
professores e pessoais técnicos administrativos;
II. Realizar procedimentos administrativos de Secretaria Escolar, atendendo a Legislação
educacional e as normas internas da Instituição de modo a garantir o registro e a
disponibilidade das informações e autenticidade e a guarda dos documentos relativos à vida
escolar dos alunos, reconhecendo-se como Agente Educacional;
III. Comprometer-se profissionalmente, considerando os princípios da ética, da cidadania e
da qualidade da educação ofertada;
IV. Assinar diplomas, certificados, histórico escolar, atestado e outras atividades
correlatas. Os Secretários Escolares participam do processo de gestão e pedagógico da
Unidade Escolar.
Seção III
DA ESTRUTURA DA CARREIRA
Art. 24 - Para ingresso no cargo de Professor, além dos requisitos estabelecidos em
legislação específica, exigir-se-á diploma de Professor, expedido por estabelecimento oficial ou
reconhecido, devidamente registrado em órgão competente, observando-se, para o exercício
nos diversos níveis de ensino, a seguinte formação mínima:
I - Ensino superior completo de graduação em Pedagogia ou Normal Superior, para
docência na Educação Infantil e do 1° ao 5º ano do Ensino Fundamental;
II - Formação superior em curso de licenciatura em graduação plena com habilitação
especifica em área correspondente ou complementação nos termos da legislação vigente, para
a docência em áreas específicas do 6° ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Art. 25 - Para ingresso no cargo de Pedagogo e Coordenador Pedagógico além dos
requisitos estabelecidos em outros diplomas legais, exigir-se-á habilitação específica em curso
superior de graduação em Pedagogia.
Art. 26 – O profissional da Educação nomeado para cargo de provimento efetivo ao entrar
em exercício, fica sujeito ao Estágio Probatório por prazo ininterrupto de 03 (três) anos,
podendo ser contemplado com mudança de nível, visto que mesmo estando em Estágio
Probatório os direitos são para todos.
Art. 27 - A Carreira do Grupo Ocupacional do Magistério do Quadro Permanente está
estruturada em quatro níveis. E cada nível será subdividido em dez referências, designadas
pelos números 1 (1 dia até 3 anos), 2 ( 3 anos e um dia a 6 anos), 3 ( 6 anos e um dia a 9
anos), 4 (9 anos e um dia a 12 anos), 5 (de 12 anos e um dia a 15), 6 (15 anos e um dia a 18
anos), 7 (18 anos dia), e um dia a 21 anos), 8 ( 21 anos e um dia a 24), 9 (24 e um dia a 27) e
10 ( a partir de 27 anos estabelecidos em regulamentação do processo de avaliação de

9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTU5NUI5OEZERUFCNUEWMD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
7 de Outubro de 2022
11 - Ano XVII - Nº 2374

Santa Cruz da Vitória

desempenho, na forma estabelecida no Anexo I desta Lei.
Art. 28 – A Carreira do Grupo Ocupacional do Magistério do Quadro Permanente está
estruturada em quatro níveis. E cada nível será subdividido em seis classes, designadas pelas
letras A, B, C, D, E e F, considerando o tempo de efetivo Exercício, na forma estabelecida no
Anexo I desta Lei.
Art. 29 – Os avanços obtidos nos artigos 27 e 28 desta Lei serão incorporados ao salário
base do servidor referente a cada nível e atualizado anualmente obedecendo a Lei nº
11.738/2008.
§1° – Os níveis de que trata este artigo são:
I - Nível 1: Professor com habilitação específica em nível de licenciatura plena, graduação
em Pedagogia, Normal Superior, ou formação superior em área correspondente com
complementação nos termos da legislação vigente; Coordenador Pedagógico / Pedagogo
(cargo em extinção) com graduação em Pedagogia;
II - Nível 2: Professor com habilitação específica em nível de licenciatura plena,
graduação em Pedagogia, Normal Superior ou formação superior em área correspondente com
complementação nos termos da legislação vigente, acompanhado de curso de pós-graduação
(lato sensu), na área de educação; Coordenador Pedagógico/Pedagogo com graduação em
Pedagogia, acompanhado de curso de pós-graduação (lato sensu), na área específica.
III - Nível 3: Professor com habilitação específica em nível de licenciatura plena,
graduação em Pedagogia, Normal Superior, ou formação superior em área correspondente com
complementação nos termos da legislação vigente, acompanhado de curso de Mestrado;
Coordenador Pedagógico/Pedagogo com graduação em Pedagogia acompanhado de curso de
Mestrado.
IV - Nível 4: Professor com habilitação específica em nível de licenciatura plena,
graduação em Pedagogia, Normal Superior, ou formação superior em área correspondente com
complementação nos termos da legislação vigente, acompanhamento de curso de Doutorado;
Coordenador Pedagógico/Pedagogo,
com graduação em Pedagogia acompanhada de
curso de Doutorado.
§2° – Os cursos de Pós-Graduação deverão oferecer no mínimo 05 (Cinco) encontros
presencias como complementação de carga horária, com duração mínima de 12 meses para
que sejam válidos para cômputo de mudança de nível e de Adicional de Aperfeiçoamento
Profissional.
Art. 30 - Fica criado o Quadro Suplementar do Grupo Ocupacional do Magistério Público
de Santa Cruz da Vitória- BA, composto por professores que não tenham a formação ou
qualificação mínima para o exercício da atividade de docência exigida por esta Lei, mas que
encontra-se em efetivo exercício quando da sua aprovação.
Art. 31 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de diferença do Quadro
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Permanente em relação ao nível 01, calculados sobre o salário base referência do servidor, de
cada nível, sendo a ele incorporado:
I – Do nível Especial 1 (Magistério – Em extinção) para o nível 1 (Graduação) – 15%
(quinze por cento.).
II - Do nível 1 para o nível 2 (Pós Graduação) -15% (quinze por cento)
III - Do nível 02 para o nível 3 (Mestrado) - 20% (vinte por cento)
IV - Do nível 03 para o nível 4 (Doutorado) - 25% (.vinte e cinco por cento).
Art. 32 - A carreira do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo Escolar, está
estruturada em dois níveis, subdivididos em referências na forma estabelecida no Anexo II
desta Lei.
Parágrafo Único - Os níveis de que trata este artigo são os seguintes:
I - Nível 01 – Servidor do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo Escolar com
formação em Nível Fundamental e Médio;
II - Nível 02 – Servidor do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo Escolar com
formação superior em área correspondente.
Art. 33 - Fica estabelecido o seguinte percentual de diferença entre os níveis em que trata
o artigo anterior desta Lei:
I - Do nível 01 para o nível 02 - 15% (quinze por cento)
Seção IV
DO DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA
Art. 34 - Aos Professores, Pedagogos, Coordenadores Pedagógicos, Coordenadores
Municipais, integrantes da Carreira do Magistério é assegurado à promoção funcional na
carreira, por Nível, em virtude de obtenção de titulação, comprovada através de diploma ou
certificado acompanhado do histórico escolar, devidamente registrados por órgão competente e
o curso reconhecido por instituição oficial, por Classe mediante tempo de serviço e por
Referência mediante avaliação de desempenho.
Art. 35 – Aos Servidores do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo Escolar é
assegurado à promoção funcional na carreira, por nível e referência mediante avaliação de
desempenho.
Art. 36- A progressão funcional por nível, em razão da titulação, dar-se-á sempre a
requerimento do interessado a qualquer época do ano, por ato do Prefeito Municipal, após a
apreciação do Secretário Municipal de Educação que determinará o apostilamento competente.
Parágrafo Único - A percepção dos benefícios e vantagens decorrentes da mudança de
Nível é devida a partir da data do seu requerimento, desde que comprovada à titulação.
Art. 37 – A progressão funcional por referência dar-se-á mediante avaliação de
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desempenho, levando em conta os seguintes fatores:
I - Interstício de 03 (três) anos na referência em que se encontra;
II - Frequência regular, assim considerada a inexistência de falta ao serviço;
III - Aperfeiçoamento funcional, assim considerado a demonstração, pelo servidor, da
capacidade para melhor desempenhar as atividades do cargo que ocupa adquirida em cursos
regulares inerentes as atividades realizadas em instituições credenciadas pelo MEC;
IV - Dedicação exclusiva no cargo da rede pública de ensino;
V - Avaliações periódicas de aferição de conhecimento na área curricular em que o
servidor exerça docência de conhecimentos pedagógicos e nas áreas de atuação;
VI - Apreciação favorável do Conselho Escolar de cada unidade de ensino quanto a
qualidade do trabalho, iniciativa, colaboração, ética profissional e compreensão dos deveres,
consideradas as efetivas condições de trabalho;
VII – Pontualidade;
VIII - Comprometimento com a educação pública e com a prática pedagógica;
IX - Participação em educação continuada quando ofertada pela Secretaria Municipal de
Educação, ou cursos oferecidos por outras instituições, desde que credenciadas e
reconhecidas por órgão competente.
§ 1ª – Na apreciação do aperfeiçoamento funcional, a pesquisa e produção intelectual
realizadas no exercício do magistério serão avaliadas pela qualidade, e relevância de seus
resultados e pela sua contribuição ao processo de ensino e aprendizagem.
§ 2ª – A avaliação de desempenho é compreendida como um processo global e
permanente de análise das atividades de ensino, administração escolar, supervisão,
coordenação, orientação educacional, apoio administrativo e apoio educacional pedagógico e
será efetuada em conformidade com os critérios e normas constantes dessa Lei, a ser
complementada mediante regulamentação especifica.
§ 3ª – O processo de avaliação será conduzido e supervisionado por Comissão designada
pelo Secretário Municipal de Educação, constituída de 08 (oito) membros dois dos quais
indicados pelos Professores da rede de ensino, com reconhecida competência na área de
conhecimento, dois da unidade escolar do funcionário a ser avaliado, sendo Coordenador e
Diretor, dois representantes da Secretaria Municipal de Educação, dois representantes da
APLB através de regulamentação estabelecida mediante Decreto pelo Poder Executivo.
§ 4ª – O processo de avaliação de desempenho deverá considerar os resultados
apresentados pelas escolas, medidos nacionalmente através do IDEB, PROVA BRASIL e
SAEB, ou sistemas de avaliações próprios do Município, sendo estes pontuados com menor
peso em relação aos critérios individuais dos profissionais do magistério, além de permitir a
análise das condições ambientais e estruturais inerentes à escola na qual está inserido o
profissional;
§ 5ª – Os profissionais que não tiverem ainda sido submetidos ao processo de avaliação,
iniciarão na referência “A” constante progressão funcional por referência;
§ 6ª – Caberá a Comissão de Gestão de Carreira e Condições de Trabalho acompanhar
semestralmente o processo de Avaliação de Desempenho, visando a sua efetiva
implementação.
Capítulo IV
DA JORNADA DE TRABALHO
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Art. 38 - Os Professores, Pedagogos, Coordenadores Pedagógicos, Coordenadores
Municipais e Coordenador Geral da Carreira do Magistério estão sujeitos a jornada de trabalho
de 20 (vinte) horas semanais em regime de tempo parcial, e 40 (quarenta) horas semanais, em
regime de tempo integral. A jornada de trabalho do profissional do magistério no exercício da
docência será composta de atividades de interação com estudantes, atividades extraclasse
sem a interação com estudantes.
§ 1º Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 11.738/2008 e observando as
recomendações do Conselho Nacional de Educação CNE a composição da jornada de trabalho
docente será:
I - horas-aula
II - horas-atividade.
§ 2º 13 (treze) horas-aula para a jornada de 20 horas é o período de tempo efetivamente
destinado à docência de atividades de interação com estudantes e 26 (Vinte e seis) horas-aula
para a jornada de 40 horas;
§ 3º 03 (Três) horas-atividade é o período dedicado pelo docente prioritariamente no
recinto escolar, para:
I - planejar, preparar e avaliar o trabalho didático; II - colaborar com a administração da
escola;
II - participar de reuniões pedagógicas e da articulação com a comunidade; IV aperfeiçoar seu trabalho profissional.
Art. 39 - A hora-atividade/Atividade Complementar corresponde a 30% (trinta por cento)
da jornada de trabalho.
§ 1º O professor cuja jornada for equivalente a 40 (quarenta) horas semanais terá a horaatividade calculada em 1/3 (um terço) com base no mesmo percentual referido no caput deste
artigo.
§ 2º Eventuais jornadas entre o mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 40 (quarenta) horas
semanais observarão a mesma proporção entre horas-aula e horas-atividade;
§ 3º Terão direito à hora-atividade todos os professores da rede municipal em efetivo
exercício em sala de aula.
§ 4º - É obrigatória a participação de todos os professores em efetiva regência de classe
na parcela das atividades complementares em dia e hora determinados pela coordenação
pedagógica da Unidade de Ensino, sem prejuízo da carga horária destinada.
Art. 40 - A forma do exercício da hora-atividade, nos termos do disposto no § 3º do caput
anterior, será definida na proposta pedagógica da unidade escolar ou da instituição de
educação básica, respeitadas as diretrizes a serem fixadas pela Secretaria Municipal de
Educação, sendo obrigatoriamente 04 horas-aula na Escola e 03 horas–aula de livre escolha.
Art. 41 – Os Professores e Coordenadores Pedagógicos do Magistério submetidos à
jornada de 20 (vinte) horas, somente poderão alterar a citada jornada de trabalho na
dependência de vagas e observados critérios de assiduidade, antiguidade, dedicação,
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desempenho, verificação do impacto financeiro nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e caracterizada necessidade da rede de ensino.
§ 1º Entende-se por vaga real a existente nas Unidades Escolares pertencentes à rede
regular de ensino do Município decorrente de:
I - Ampliação da rede escolar;
II - Falecimento do Professor;
III - Aposentadoria;
IV - Exoneração;
V - Perda do cargo por decisão judicial;
VI - Readaptação funcional definitiva;
VII- Ampliação da Matriz Curricular.
§ 2º O requerimento da alteração da jornada de trabalho de 20 (vinte) para 40 (quarenta)
horas deverá ser formalizado até 60 (sessenta) dias antes do termino do ano letivo.
§ 3º – O professor que permanecer pelo período ininterrupto de 05 (cinco) anos, em
efetiva Regência de Classe, que tiver 20 (vinte) horas por Concurso e 20 (vinte) horas por
Contrato, lhe seja incorporada as 40 (quarenta) horas, mediante avaliação da comissão.
Art. 42 – Nas hipóteses de licenças, afastamentos e demais situações em que se faça
necessário suprir eventuais carências no município o Secretário de Educação, poderá atribuir
ao Professor em função de docência submetido ao regime de 20 horas, a pedido deste, um
acréscimo de até o máximo de 20 (vinte) horas, a título de regime diferenciado de trabalho,
assegurando-lhes os direitos e vantagens inerentes à nova situação.
Parágrafo Único - Cessando os motivos que determinaram a atribuição do regime
diferenciado de trabalho o Professor retornará automaticamente à sua jornada normal.
Art. 43 – Quando o número mínimo de horas-aulas, não puder ser cumprido apenas em
uma unidade escolar ou, em apenas um turno, em razão de especificidades da disciplina, a
jornada do professor será complementada em outro turno ou estabelecimento conforme sua
disponibilidade.
Art. 44 – O Professor será convocado para ministrar aulas sempre que houver
necessidades de reposição ou complementação de carga horária anual, exigida por Lei.
Art. 45 - Os Pedagogos, Coordenadores Municipais de Educação, Coordenador Geral, e
Coordenadores Pedagógicos cumprirão respectivamente o regime de trabalho de 40 (quarenta)
e 20 (vinte) horas, em jornada de 8(oito) e 4(quatro) horas.
Parágrafo Único – Nas Unidades Escolares de Grande Porte (Padrão A), os
Coordenadores Pedagógicos/Pedagogos, em face das especificidades das atribuições
assumidas, cumprirão jornada especial de 25 (vinte e Cinco) horas, em único Turno, sem
prejuízo de seus vencimentos.
Art. 46 - Será concedido horário especial ao Servidor do Magistério Público Municipal,
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estudante, quando comprovada a incompatibilidade de horário escolar com o da Unidade de
Ensino, sem prejuízos do exercício do cargo compatibilizado dentro da Secretaria Municipal de
Educação, desde que não resulte ônus para o Município.
Parágrafo Único. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de
horários da Unidade de Ensino, respeitando a duração da jornada de trabalho semanal.
Art. 47 - A distribuição de carga horária do Professor em sala de aula obedecerá,
prioritariamente, à sua formação profissional, considerando a modalidade de ensino da Unidade
Escolar e à seguinte ordem de preferência:
I - Nível mais alto de enquadramento no quadro de Magistério Público Municipal;
II – Maior tempo de serviço em efetiva regência de classe na Unidade Escolar;
III – Assiduidade;
IV – Pontualidade;
V- Produtividade.
Art. 48 – A jornada de trabalho de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas do pedagogo e do
Coordenador pedagógico será cumprida em Unidade de ensino ou em Unidade técnica da
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 49 - Os ocupantes das funções gratificadas do Magistério ficam sujeitos as seguintes
jornadas de trabalho:
I - Diretor de Unidade de Ensino: 40 (quarenta) horas semanais;
II - Vice-Diretor: 20 (vinte) horas semanais;
III–Coordenador Pedagógico: 40 (quarenta) horas semanais;
IV – Coordenador Geral: 40 (quarenta) horas;
V - Coordenador Técnico Pedagógico: 40 (quarenta) horas semanais.
Capítulo V
DA REMOÇÃO
Art. 50 – A remoção é a passagem do exercício do profissional da educação de uma para
outra das Unidades Escolares, preenchendo vagas sem que se modifique a situação funcional.
§ 1º - A remoção referida neste artigo só poderá ser feita pelo integrante do quadro
próprio dos profissionais da educação após ter cumprido o estágio probatório;
§ 2º - A remoção, a pedido, dar-se-á mediante a comprovação de vagas, obedecendo
critérios de prioridade, no caso do número de candidatos ser superior ao de vagas existentes,
através de ato da Secretaria Municipal de Educação;
§ 3º- A remoção por permuta poderá ser realizada desde que os interessados ocupem
atribuições de iguais níveis e habilitação, preservados os interesses educacionais, através de
ato da Secretaria Municipal de Educação;
§ 4º - A remoção de ofício processar-se-á a determinação do titular da Secretaria
Municipal de Educação, exclusivamente por imperiosa necessidade do serviço, devidamente
fundamentada em exposição de motivos e justificativas num prazo de 05(cinco) dias.
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§ 5º - Quando ocorrer o pedido de remoção, o servidor deverá ser comunicado por escrito,
pelo diretor da unidade de ensino no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas, após
avaliação do pedido.
Art. 51 – Para efeito da remoção a pedido, os candidatos serão escolhidos obedecendose aos seguintes critérios de prioridade:
I - Motivo de saúde, comprovada através de laudo médico;
II - Proximidade da residência à Unidade de Ensino pleiteada;
III - Maior tempo de serviço público efetivo no Magistério Municipal;
IV - Maior tempo de serviço público efetivo prestado ao Município;
V - Ordem cronológica do pedido de remoção.
Art. 52 – Serão consideradas, para efeito de preenchimento de vaga por remoção, as
vagas originadas do afastamento do titular em decorrência de:
I - Exoneração;
II - Demissão;
III - Recondução;
IV - Aposentadoria;
V - Falecimento;
VI - Perda do cargo ou decisão judicial;
Capítulo VI
DO AFASTAMENTO
Art. 53 - Fica assegurado aos integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal, o
direito ao afastamento para capacitação, qualificação e/ou atualização profissional, na forma a
seguir indicada:
I - o afastamento dar-se-á mediante a comprovação de matrícula em Instituição
devidamente autorizada por órgão competente em curso na área de educação ou de atuação
do profissional;
II - o afastamento só será permitido se o Profissional não tiver nenhuma ocorrência
funcional ou cadastral com números excessivos de faltas assim consideradas, atrasos acima da
tolerância ou saídas antecipadas do seu local de trabalho sem prévia autorização da chefia
imediata;
III - o afastamento consiste em atualizar o Profissional e só será permitido mediante a
comprovação de incompatibilidade do horário de trabalho com o horário da frequência ao curso,
não podendo ainda estar o servidor em estágio probatório;
IV - O afastamento para cursar Mestrado ou Doutorado será de dois e três anos
respectivamente, prorrogável por mais seis meses para mestrado e um ano para doutorado,
com a obrigatoriedade de comprovação efetiva no curso a cada semestre;
V - A liberação do profissional para um novo afastamento, dar-se-á somente após
decorrido igual período do 1º afastamento;
VI - O Profissional integrante do Quadro do Magistério Público Municipal, beneficiado com
o afastamento disposto no caput deste artigo quando reassumir o exercício do seu cargo não
lhe será concedido exoneração, licença para tratar de interesses particulares, ou para novo
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curso, antes de decorrido o período igual ao do afastamento anterior, ressalvada a hipótese do
ressarcimento das despesas correspondentes;
VII - O município será ressarcido pelo Profissional na hipótese dele pedir exoneração, ou
ser demitido, pelo valor correspondente às despesas com o profissional referente ao período do
seu afastamento;
VIII- Não será autorizado o afastamento do Profissional para cursar Mestrado ou
Doutorado durante o período de estágio probatório;
IX– o afastamento obedecerá a critérios estabelecidos em regulamentação própria
mediante situações atípicas não contempladas nesta Lei, devidamente regulamentado por
Decreto do Executivo.
Art. 54 - O Chefe do Executivo regulamentará o afastamento de que trata o Artigo
anterior, no prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação desta Lei.
Art. 55 – Fica assegurado ao Servidor da Carreira do Magistério Público Municipal os
seguintes direitos e garantias:
I – Licença Gestante de 180 (cento e oitenta) dias
II - No caso de nati-morto decorridos 30 dias do evento a servidora será submetida a
exame médico e se julgada apta, reassumirá o exercício;
III - No caso de aborto atestado por médico, a servidora terá direito a 30 dias de repouso.
IV – Licença sem vencimento por 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual período. O
funcionário que obtiver essa licença poderá retornar as suas funções, mediante requerimento,
antes de vencer o período da licença. O servidor só terá direito a nova licença após decorrido o
mesmo período da licença.
V – Afastamento para auxílio doença por quinze dias na forma da Legislação
Previdenciária;
VI - Afastamento por acidente de trabalho na forma da Legislação Previdenciária.
VII - Por motivo de falecimento do cônjuge ou companheiro (a), filho(a), pai, mãe e irmãos
por 08 (oito) dias decorridos.
VIII - Licença paternidade por 20 (vinte) dias úteis;
IX - Por 05 (cinco) dias úteis para tratamento de saúde dos pais e cônjuge ou
companheiro (a) se não tiver outra pessoa para assistir e para filho menor ou não, de acordo
com a necessidade e comprovação médica. Em caso de internação hospitalar o afastamento
dar-se-á por 15 (Quinze) dias, podendo ser renovado por igual período. Podendo ainda em
casos especiais, o servidor recorrer ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos.
X - Licença prêmio de 90 (noventa) dias, no decorrer de 05 (cinco) anos de efetivo
exercício mediante requerimento direcionado a SME, que concederá o pleito de acordo com
cronograma formulado para fins de manutenção das ações essenciais nas Unidades Escolares,
não podendo exceder a 1/3 (um terço) do pessoal em exercício, resguardados os critérios da
Lei 263/98 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipal.
XI - Licença para mandato sindical nos casos previstos neste Plano de Carreira e
remuneração do Magistério sem nenhum prejuízo nos vencimentos.
XII - Os ocupantes de cargos permanentes de Professor do Magistério Público Municipal
que estejam em efetiva regência de classe e que tenham adquirido o direito a licença prêmio
com fundamento no Caput deste artigo, poderão fruir desse direito ou converter em pecúnia os
períodos ainda não gozados na forma disciplinada desta Lei;
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§ 1º - As licenças para tratamento de saúde, por acidente em serviço, gestante e lactente
serão precedidas de inspeção médica.
§ 2º - Para que possa ser concedida a conversão em pecúnia, dos períodos de licença
prêmio não fruídos, deverá ficar devidamente comprovado no respectivo processo
administrativo o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos:
I – O professor deve estar em efetiva regência de classe em Unidade Escolar da Rede
Municipal;
§ 3º - É assegurado ao servidor integrante da Carreira do Magistério Público Municipal o
direito a licença para desempenho de mandato de dirigente sindical ao limite de um servidor por
entidade, sem prejuízo de sua remuneração ou perdas de direitos, com duração igual ao
mandato, podendo ser prorrogada em caso de reeleição.
Capítulo VII
DA READAPTAÇÃO

Art. 56 – Readaptação é a investidura do servidor estável em função compatível com sua
capacidade física ou mental na área de atuação respeitada a habilitação exigida para a função.
Parágrafo Único - é garantido a gestantes atribuições compatíveis com seu estado físico,
nos casos em que houver recomendação clínica, sem prejuízo dos seus direitos e vantagens e
da sua remuneração.
Art. 57 – Comprovada, através de laudo médico, ter contraído doenças por conta de suas
atividades, o servidor será afastado daquela função que gerou o problema sem nenhum
prejuízo dos seus direitos e vantagens, colocando-o em processo de readaptação funcional.
§1° – Caso seja constatada a incapacidade de readaptação profissional o servidor será
encaminhado ao setor competente para fins de aposentadoria
§2°- Caso o problema do servidor seja crônico a readaptação deverá ser definitiva, sem
perdas dos seus vencimentos, respeitando sua carga horária do cargo de origem.
Capítulo
VIII DAS FÉRIAS
Art. 58 – O período de férias anuais dos docentes em exercício de regência de classe nas
Unidades de Ensino será de no mínimo 30 (trinta) dias consecutivos, considerando-se como de
recesso escolar os dias excedentes a este prazo em que de acordo o calendário da respectiva
Unidade Escolar, não haja exercício de atividade docente.
§ 1º - Quando em exercício da Unidade Técnica da SME nomeado para cargo em
comissão ou designado para a função gratificada, o servidor integrante da carreira do
magistério público Municipal fará jus a 30 (trinta) dias de férias anualmente;
§ 2º - Durante as férias escolares, os docentes podem ser convocados para participar de
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atividades relacionadas com sua função, sem prejuízo de desfrutar no mínimo 30 (trinta) dias
contínuos de suas férias anuais.
Capítulo IX
DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS
Art. 59 - Os valores dos vencimentos da categoria profissional de Professor em função de
docência e da categoria profissional do suporte pedagógico integrante da Carreira do
Magistério Público Municipal são fixados segundo os níveis, classes e referências a que
pertençam e de acordo com o regime de trabalho a que estiverem submetidos.
Parágrafo Único. Os valores dos vencimentos de que trata o caput deste artigo são
fixados nos Anexos desta Lei.
Art. 60 - Os vencimentos dos Profissionais do Magistério serão reajustados no dia 1º de
janeiro, na forma da legislação vigente, em especial obedecendo ao valor mínimo fixado
anualmente para o Piso Nacional constante da Lei Federal nº 11.738/08 tendo como data base
o do reajuste instituído pelo piso Nacional.
Art. 61 - O Professor enquanto no exercício de regime diferenciado de trabalho a que se
refere o Art. 38 desta Lei, será remunerado proporcionalmente ao número de horas adicionais a
sua jornada normal de trabalho.
Art. 62 - Os Profissionais do Magistério Público Municipal, além do vencimento e das
demais vantagens conferidas em lei farão jus às seguintes vantagens especificas:
§1° - GRATIFICAÇÕES:
I - Pelo exercício de Direção ou Vice-Direção de Unidade de Ensino;
II - Pela regência de classe exercício em escola situada na área rural;
III - Pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades educativas
especiais;
IV - Pela regência de classe;
V - Pelo estímulo ao aperfeiçoamento profissional.
§2° - ADICIONAIS:
I - por tempo de serviço
II - noturno;
III - Sexta-Parte;
IV - Insalubridade;
V – Periculosidade.
§3° - AUXÍLIO:
I - Por exercício em escola situada no meio rural.
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Art. 63 - Os percentuais das gratificações pelo exercício de Direção e Vice Direção de
Unidade de Ensino são atribuídos obedecendo aos critérios da Lei nº 443/2008, Lei de
Estrutura Administrativa do município de Santa Cruz da Vitória:
Art. 64 - Os valores das gratificações de diretor e vice-diretor serão devidos nas
proporções a seguir indicadas:
§1º - Padrão A – Unidade Escolar com mais de 10 salas/turmas - 45% (quarenta e cinco
de gratificação sobre o salário base do Professor para diretor, e 20% (vinte) para vice-diretor.
Os secretários escolares e auxiliares de secretaria em efetivo exercício em escola de grande
porte receberão uma gratificação de 10% (dez por cento) sobre o salário base da categoria.
§2º - Padrão B – Unidade Escolar com 04 a 09 salas de aula/turmas - 35% de gratificação
sobre o salário base do Professor
§3º - Padrão C – Unidade Escolar com menos de 04 salas de aula/turmas - 25% de
gratificação sobre o salário base do professor
Art. 65 - A gratificação pela docência de alunos com deficiência (PCD) é devida aos
professores que atuem em salas especificas de Educação Especial e/ou exercem suas
atividades em Centros (ou Núcleos) específicos existentes para tal finalidade no Município, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do vencimento básico do Professor, elevando para
10% (dez por cento) caso o professor possua curso de qualificação de habilitação específica
para educação especial, mediante requerimento do professor e comprovação de cursos
reconhecidos pelo MEC, sendo vedada a acumulação.
§ 1º - A gratificação de que trata o presente artigo será concedida aos professores que
trabalham com alunos especiais conforme comprovação de laudo médico;
§ 2º - A definição de necessidade educacional especial são aquelas determinadas pela
Resolução CNE/CEB n.º 02, de 11 de setembro de 2001.
§ 3º - A gratificação, proposta deste artigo não têm o objetivo de somente socializar os
alunos com deficiência em sala de aula, mas também valorizar os profissionais.
§ 4º- O professor em sala de aula regular também terá direito a 3% (três) por cento
quando tiver aluno com deficiência com devida comprovação por laudo médico.
§ 5º - Para o efetivo deferimento e manutenção da gratificação constante neste artigo os
profissionais do magistério deverão propor anualmente um trabalho pedagógico diferenciado,
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, específico para cada tipo de deficiência
com o apoio e acompanhamento de Profissionais da área : Psicólogos e Psicopedagogos, que
ofereçam as condições necessárias para o progresso acadêmico e social desses alunos, com
avaliação periódica semestralmente a ser apresentada nas unidades escolares.
Art. 66 – A gratificação de incentivo à regência de classe (GRC) é uma vantagem de
ordem pecuniária concedida ao professor em efetivo exercício em sala de aula, que atue na
Educação Infantil, no Ensino Fundamental (1ª ao 9° ano), na Educação Especial, e na
Educação de Jovens e Adultos (nivelamento/alfabetização), em razão do trabalho realizado,
equivalente a:
I - de 15% (quinze por cento) do valor do vencimento básico para os docentes em
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atividade em sala de aula.
§ 1º - A GRC será suspensa quando o servidor se afastar das atividades inerentes ao seu
cargo, exceto para:
I - licença para tratamento de saúde;
II - licença por motivo de doença em pessoa da família;
III - licença para repouso à gestante;
IV - licença paternidade;
V - licença prêmio;
VI - férias;
VII - licença especial de direção junto à entidade sindical representativa da categoria;
Art. 67 - A Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional será concedida aos
profissionais do Magistério Público da educação básica que desempenham as atividades de
docência ou as de suporte pedagógico à docência, bem com as categorias que abrangem o
Grupo Ocupacional de apoio Administrativo exercidas no âmbito das unidades escolares da
educação básica.
Art. 68 - Para ter direito à Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, os
profissionais que abrangem a carreira do magistério público Municipal e a categoria que
abrange o Grupo Ocupacional de apoio Administrativo exercidas no âmbito da unidades
escolares da educação básica, deverão atender cumulativamente os seguintes requisitos:
I - existência de correlação direta entre o curso e a respectiva habilitação ou área de
atuação do servidor;
II - aproveitamento no curso, mediante apresentação de diploma ou certificado;
III - cumprimento da carga horária mínima e integralizada em um único curso;
IV - curso promovido por instituição pública ou privado, nacional ou estrangeiro,
devidamente credenciado pelo Ministério da Educação – MEC, ou validados pela Secretaria da
Educação do Município;
V- Curso à distância promovido por Instituições públicas ou privadas nacional ou
estrangeira devidamente credenciada pelo MEC e que tenha duração de no mínimo de 06
(seis) meses abrangendo no máximo 180 horas (cento e oitenta horas) para cursos de
aperfeiçoamento profissional. Salvo os curso oferecidos pelas autarquias municipal, estaduais
ou federias .
Parágrafo Único - O curso já computado pelo servidor para auferir qualquer benefício,
seja a título de progressão funcional por nível ou para percepção de qualquer outra vantagem já
incorporada aos seus vencimentos, não poderá ser considerado para a concessão da
gratificação disciplinada neste artigo.
Art. 69 - Para a concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional
somente poderão ser valorados os cursos que tenham sido concluídos a partir de janeiro de
2010.
Art. 70 - A Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional será concedida nos
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seguintes percentuais:
I - 5% (cinco por cento) aos portadores de certificado de curso com duração mínima de
120 (cento e vinte) e máxima de 220 (duzentas e vinte) horas;
II - 8% (oito por cento) aos portadores de certificado de curso com duração mínima de 221
(duzentos e vinte e uma) horas e máxima de 359 (trezentos e cinquenta e nove) horas;
III - 10% (dez por cento) aos portadores de certificado de curso com duração mínima a
partir de 360 (trezentos e sessenta) horas;
§ 1º As concessões de novos percentuais de gratificações serão permitidas por meio de
atos de ofícios com cópias de novas certificações a partir da data de requerimento.
§ 2º - Somente poderá ocorrer a concessão de novo percentual de gratificação após o
interstício mínimo de 03 (três) anos.
§ 3º - É permitida a percepção cumulativa dos percentuais previstos neste artigo, desde
que decorrentes de cursos diferentes e limitado ao percentual máximo de 50% (cinqüenta por
cento).
§ 4º- Publicar no Diário Oficial do município ou outro meio de informação escolhido pela
Secretaria Municipal de Educação- SME as gratificações concedidas.
Art. 71 - A concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional darse-á por ato do Secretário Municipal da Educação, a requerimento do interessado.
§ 1º - O servidor deverá instruir o requerimento com cópia do diploma ou certificado
autenticado comprovando a data de conclusão do curso e o cumprimento da carga horária.
§ 2º - O recurso do servidor contra a decisão denegatória da gratificação disciplinada
neste artigo deverá ser protocolado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação
da decisão no Diário Oficial.
§ 3º - A concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional poderá
ser programada para o ano seguinte, caso a receita não cubra estas despesas, porém o
funcionário fará jus ao pagamento desde a data da entrada do requerimento, quando cumprir as
exigências desta Lei.
Art. 72 - Em caso de faltas ou penalidades aplicadas, que impliquem em dedução do
vencimento ou salário básico, esta atingirá, na mesma proporção, a Gratificação de Estímulo ao
Aperfeiçoamento Profissional.
Art. 73 - A constatação de irregularidades nos procedimentos que originaram a concessão
da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional e Mudança de Nível implicará em
apuração de responsabilidades e devolução, pelo beneficiário, dos valores recebidos
indevidamente, calculados pelo valor do vencimento básico vigente na data da devolução.
Art. 74 - A Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional não servirá de base
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de cálculo para qualquer outra parcela remuneratória.
Art. 75 - O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento) do
vencimento básico a partir do quinto ano de efetivo exercício, acrescentado de 1% (um por
cento) a cada ano a partir do sexto ano, observado ainda o limite máximo de 30% (trinta por
cento).
Art. 76 - O adicional noturno é aquele serviço prestado pelo Servidor da Carreira do
Magistério, entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte e será
concedida a razão de 20% (vinte por cento) do valor correspondente à hora trabalhada.
Art. 77 – O adicional sexta-parte é vantagem pecuniária correspondente a 1/6 (um sexto)
do vencimento básico dos Profissionais do Magistério definidos nesta Lei após ter completado
efetivamente 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, tendo a
sua concessão efetuada de forma automática.
Art. 78 – O valor do Auxílio ao professor pelo exercício em escolas da zona rural, será
calculado sobre o vencimento básico, no percentual de 15% (quinze por cento).
Art. 79 – O Adicional de insalubridade é devido no percentual e forma de concessão a ser
regulamentado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Lei para os
Servidores integrante do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo Escolar.
§1° - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à
saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do
agente e do tempo de exposição aos seus efeitos;
§2° - Não basta à constatação de insalubridade por meio de laudo pericial para que o
servidor tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação de atividade
insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, na forma no Anexo 14, da
Norma Regulamentar 15 (do Ministério do Trabalho);
§3° - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegurará ao servidor a percepção de Adicional
Insalubridade de respectivamente 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez
por cento) da remuneração do trabalhador, segundo se classifiquem nos graus máximos, médio
e mínimo;
§4° - São ainda consideradas atividades insalubres as que estejam acima dos limites de
tolerância nas atividades que envolvam ruído contínuo ou intermitente, ruídos de impacto,
exposição ao calor, radiações ionizantes, agentes químicos, poeiras minerais, nas atividades
sob pressões hiperbáricas, agentes químicos específicos, agentes biológicos, atividades de
radiações não ionizantes, de vibrações, de frio e de umidade, comprovadas através de laudo de
inspeção do local de trabalho.
Art. 80 - A eliminação ou neutralização da Insalubridade determinará a cessação do
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pagamento do adicional insalubridade, podendo a eliminação ou neutralização ocorrer das
seguintes formas:
I - com a adoção de medidas de ordem geral, que conservem o ambiente de trabalho
dentro dos limites de tolerância;
II - com a utilização de equipamento de proteção individual;
III - no caso do servidor deixar de trabalhar em atividades insalubres;
IV - no caso do servidor negar-se a usar o equipamento de proteção Individual.
Parágrafo único - A eliminação ou neutralização da Insalubridade ficará caracterizada
através de avaliação pericial, por órgão competente, ou empresa habilitada que comprove a
inexistência de risco à saúde do trabalhador.
Art. 81 - O Adicional de Periculosidade é devido no percentual e forma de concessão a
ser regulamentado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta lei para
os Servidores integrante do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo Escolar.
Parágrafo único - São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou
métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em
condições de risco acentuado, mediante Laudo a ser elaborado por profissional habilitado.
Capítulo X
DA COMISSÃO DE GESTÃO DE CARREIRA E CONDIÇÕES DE TRABALHO
Art. 82 - Será instituída a Comissão de Gestão de Carreira e Condições de Trabalho, com
o objetivo de promover, coordenar e supervisionar os processos decorrentes da implantação
deste plano.
§1° - A Comissão estabelecida no caput deste artigo será composta de 07 (sete)
membros, conforme segue:
I – 02 (dois/duas) representantes da Secretaria Municipal de Educação, Designados (as)
pela Administração Municipal;
II - 01 (um/a) representante da Secretaria Municipal de Administração/Órgão responsável
pela Gestão do Ambiente de Recursos Humanos ou equivalente;
III - 01 (um/a) representante do Conselho Municipal de Educação;
IV - 01 (um/a) representante da Câmara do FUNDEB;
V - 02 (dois/duas) representantes dos(as) profissionais do Quadro do Magistério,
efetivos(as) do município, contemplados(as) nesta Lei, Indicados (as) pelo Sindicato dos
Trabalhadores em educação do Município de Santa Cruz da Vitória.
§2º - A CGC deve ser instituída no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis após publicação
desta Lei, tendo como finalidade inicial acompanhar todo o processo de enquadramento dos
servidores municipais do magistério;
§3º - Não perceberão remuneração específica para essa atividade os membros da
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Comissão a que refere o §1º deste artigo, considerando-se, porém como serviço público
relevante prestado ao Município;
§4º - A comissão estabelecida no caput deste artigo deverá ser homologada pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal e coordenada pela Secretaria de Educação.
Art. 83 - Compete à Comissão de Gestão de Carreira:
I - Acompanhar e avaliar, periodicamente, a implantação deste Plano;
II - Propor ações para o aperfeiçoamento do Plano de Carreira, considerando a
necessidade contínua de adequação à dinâmica própria da Administração Municipal;
III - Acompanhar a operacionalização do processo de Avaliação de Desempenho dos
Servidores municipais, em conformidade com o Sistema de Avaliação de Desempenho;
IV - Acompanhar os Recursos Administrativos referentes à Progressão Funcional por nível
e Progressão Funcional por Referência encaminhada pelos servidores.
§1º - Os membros que comporão a Comissão serão liberados de suas funções, durante o
período em que estiverem prestando serviços a esta, em reuniões, visitas, assembleias, outros
eventos, sendo resguardadas suas cargas horárias de trabalho e remuneração, bem como o
retorno às respectivas lotações de origem.
§2º - O mandato dos membros desta comissão será de 01 (um) ano, permitida uma única
recondução.
Capítulo XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 84 - Os atuais Professores e profissionais de suporte pedagógico à docência, titulares
de cargos efetivos, serão enquadrados na data da publicação desta lei, nos níveis de acordo
com a titulação.
Art. 85 – O enquadramento ou progressão funcional por referência dar-se-á na forma
prevista do artigo 33 desta Lei.
Art. 86 - Serão enquadrados neste plano os servidores relacionados no artigo 3º desta
Lei.
Art. 87 - Os integrantes da Carreira do Magistério Publicam Municipal de Santa Cruz da
Vitória-Ba, exercentes de cargos comissionados ou Agentes Políticos poderão optar pelo
vencimento máximo da Carreira ou pelo vencimento da função em que ocupa.
Art. 88 - É fixado o valor ao Salário Base de Referência das categorias funcionais
relacionadas no artigo 13 desta Lei, para uma carga horária de 20 Horas, sendo que a jornada
ampliada de 40 Horas de acordo com a Tabela Anexa I desta Lei.
Art. 89 - É fixado o valor do Salário Base de Referência das categorias funcionais
relacionadas no artigo 14 desta Lei de acordo com a Tabela Anexa I desta Lei.
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Art. 90 - O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da Carreira do Magistério
Público Municipal será obtido pela aplicação dos coeficientes, constante do Anexo II, Anexo III
dessa Lei, sobre o vencimento básico da carreira.
Art. 91 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta dos recursos
consignados no orçamento vigente, ficando o chefe do Poder Executivo autorizado a promover
as transposições, transferências e remanejamento de recursos e a abertura de créditos
suplementares ou especiais no limite das dotações autorizadas no orçamento para o exercício,
conforme o disposto na Constituição Federal, artigo 167, incisos V e VI.
Art. 92 – Os casos omissos a esta Lei serão analisados e julgados pela Secretaria
Municipal de Educação e disciplinados pelo Executivo.
Art. 93 – Este Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério do
Município de Santa Cruz da Vitória/Ba, está fundamentado na Constituição Federal de 1988,
artigo 212; pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB, no seu artigo 67; pelo
Plano Nacional da Educação- PNE, metas 17 e 18; pela Resolução/MEC Nº 07/2012; pela Lei
do Piso Nacional do Magistério, Nº 11.738/2008; pela Lei do Novo FUNDEB Nº 14.113/2020 e
pela Portaria Interministerial Nº 003/2020 e Nº 11/2021.
Art. 94 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação e publicação revogadas
disposições contrárias.

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Santa Cruz da Vitória/BA, 27 de setembro de
2022.

MAURÍCIO LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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ANEXO I - REGIME 20 HS. - CATEGORIAS FUNCIONAIS CONSTANTES DO ARTIGO 13º

REFERÊNCIAS
NÍVEIS

A

Nível 1 - (Em extinção)
Nivel 1 - Graduação
Nível
2
PósGraduação
Nível 3 - Mestrado
Nível 4 - Doutorado
ANOS

B

C

D

E

F

5 a 10

10 a 15

15 a 20

20 a 25

25 a 30

REFERÊNCIAS
NÍVEIS
ANEXO I - REGIME 40 HS.- CATEGORIAS FUNCIONAIS CONSTANTES DO ARTIGO 13º
A B
C
D
E
F
Nível 1 - (Em extinção)
Nível 1 - Graduação
Nível
2
PósGraduação
Nível 3 - Mestrado
Nível 4 - Doutorado
ANOS

5 a 10

10 a 15

15 a 20

20 a 25

25 a 30

ANEXO II - REGIME 40 HS. - CATEGORIAS FUNCIONAIS CONSTANTES DO ARTIGO 14º

NÍVEIS
Nível
1
Médio
Fundamental
Nivel 2 - Graduação
ANOS

A B

C

D

REFERÊNCIAS
E
F

/

5 a 10

10 a 15 15 a 20

20 a 25

25 a 30
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ANEXO I REGIME 20H – CATEGORIAS FUNCIONAIS CONSTANTES DO ARTIGO 13º
CLASSE
NÍVEIS
A
B
C
D
E
F
Nível 1 (em extinção)
Nível 1 Graduação
Nível
2
PósGraduação
Nível 3 Mestrado
Nível 4 Doutorado
Anos
5 a 10
10 a 15
15 a 20
20 a 25
25 a 30
REFERÊNCIA
1
2
3

NÍVEIS

4

5

6

7

8

9

10

Nível
1 (em
extinção)
Nível
1
Graduação
Nível
2 PósGraduação
Nível 3 Mestrado
Nível 4 Doutorado
1dia/
3ano
s

Anos

3 a
6a9
6

9 a 12 a 15 a 18 a 21 a 24 a
> 27
12
15
18
21
24
27

REGIME 40H – CATEGORIAS FUNCIONAIS CONSTANTES DO ARTIGO 13º
CLASSE
NÍVEIS
A
B
C
D
E
F
Nível 1 (em extinção)
Nível 1 Graduação
Nível
2
PósGraduação
Nível 3 Mestrado
Nível 4 Doutorado
Anos
5 a 10
10 a 15
15 a 20
20 a 25
25 a 30
REFERÊNCIA
1
2
3

NÍVEIS

4

5

6

7

8

Nível
1 (em
extinção)
Nível
1
Graduação
Nível
2 PósGraduação
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Nível 3 Mestrado
Nível 4 Doutorado
Anos

1dia
/3an 3 a 6
os

6a9

9 a 12 a 15 a 18 a 21 a 24 a
> 27
12
15
18
21
24
27
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