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LEI Nº 1070, DE 09 DE SETEMBRO DE 2010.

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE
PIÊN/PR.

Origem: Projeto de Lei nº 021/2010. 

GILBERTO DRANKA, Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, faz saber a toda a população do
Município, que a Câmara Municipal decretou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Capítulo I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º  A presente Lei dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério
Público Municipal, nos termos das Leis Federais 9.394/96, 11.494/07, 11.738/08 e da Resolução
CNE/CEB nº 02/2009. 

Art. 2º  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I - Rede Municipal de Ensino, o conjunto de instituições educacionais e órgãos que realizam
atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação; 

II - Instituições Educacionais, os estabelecimentos mantidos pelo Poder Público Municipal em que
se desenvolvem atividades ligadas à educação infantil, ao ensino fundamental e às modalidades de
ensino, aí incluídas a educação especial e a educação de jovens e adultos; 

III - Secretaria Municipal de Educação, a parte central da administração pública do Município,
responsável pela gestão da rede municipal de ensino; 

IV - Magistério Público Municipal, o conjunto de profissionais do magistério, titulares dos
cargos de Professor e de Professor de Educação Infantil da rede municipal de ensino, com funções
de magistério; 

V - Professor, o titular de cargo da Carreira do Magistério Público Municipal, com atuação na
educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental; 



VI - Professor de Educação Infantil, o titular de cargo da Carreira do Magistério Público
Municipal, com atuação exclusiva na educação infantil; 

VII - Funções de magistério, as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à
docência, aí incluídas as de direção ou administração, planejamento, assessoria, supervisão,
orientação e coordenação educacionais, exercidas nas instituições educacionais, na Secretaria
Municipal de Educação e em outras unidades a ela vinculadas. 

Parágrafo Único. As atribuições para o exercício das funções dos profissionais do magistério
estão definidas nos Anexos V e VI, desta Lei. 

 
Capítulo II 

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 

 
SEÇÃO I 

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS 

Art. 3º  A Carreira do Magistério Público Municipal tem como princípios básicos: 

I - profissionalização que pressupõe qualificação e aperfeiçoamento profissional; 

II - condições adequadas de trabalho; 

III - remuneração condigna, com vencimento inicial nunca inferior ao valor correspondente ao
Piso Salarial Profissional Nacional, nos termos da Lei Federal nº 11.738/08; 

IV - gestão democrática do ensino público municipal; 

V - desenvolvimento funcional baseado na habilitação ou titulação, no desempenho, na
qualificação e no tempo de efetivo exercício em funções de magistério, nos termos desta Lei; 

VI - garantia, aos profissionais no exercício da docência, de período reservado a estudos,
planejamento e avaliação do trabalho didático, incluído em sua carga horária de trabalho; 

VII - participação dos profissionais do magistério no planejamento, elaboração, execução e
avaliação do Projeto Político-Pedagógico da instituição educacional e da rede municipal de
ensino; 

VIII - movimentação dos profissionais entre as instituições educacionais, por meio de critérios
objetivos tendo como base os interesses da aprendizagem dos educandos; 

IX - mobilidade que permite aos profissionais do magistério, nos limites legais vigentes, a
prestação de serviços educacionais de excelência. 

 
SEÇÃO II 

DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

 
SUBSEÇÃO I 

DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA 



Art. 4º  A Carreira do Magistério Público Municipal é integrada pelos cargos de provimento
efetivo de Professor, Professor de Educação Infantil e Atendente de Creche, estruturada em
Níveis, cada um deles composto por 15 (quinze) Classes, conforme os Anexos I, II, III e IV,
parte integrante desta Lei. 

Art. 5º  Para efeitos desta Lei entende-se por: 

§ 1º Cargo, o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto de
atribuições com estipêndio específico, denominação própria e remuneração pelo Poder Público, nos
termos da lei. 

§ 2º Carreira, o conjunto de Níveis e Classes que definem a evolução funcional e remuneratória
do profissional do magistério, de acordo com a complexidade de atribuições e grau de
responsabilidade. 

§ 3º Nível, a divisão da Carreira segundo a habilitação ou titulação. 

§ 4º Habilitação ou Titulação, a formação em nível médio na modalidade normal, a licenciatura
plena, a graduação com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, a especialização, o
mestrado e o doutorado. 

§ 5º Classe, a divisão de cada Nível em unidades de progressão funcional. 

§ 6º Interstício, o lapso de tempo estabelecido como mínimo necessário para que o profissional
do magistério se habilite à progressão funcional dentro da Carreira. 

Art. 6º  A Carreira do Magistério Público Municipal abrange a educação infantil, os anos iniciais
do ensino fundamental e as modalidades de ensino. 

Art. 7º  A Carreira do Magistério Público Municipal estrutura-se em: 

I - Quadro Permanente. 

II - Quadro Suplementar. 

§ 1º O Quadro Permanente do Magistério Público Municipal éconstituído pelos cargos permanentes
de Professor e de Professor de Educação Infantil, de natureza efetiva, com número de vagas
definido conforme Anexo VII, parte integrante desta Lei. 

§ 2º O Quadro Suplementar do Magistério Público Municipal é constituído: 

I - pelo cargo efetivo de Professor cuja habilitação é inferior à exigida para ingresso no
Quadro Permanente; 

II - pelo cargo de Atendente de Creche. 

§ 3º Os cargos estabelecidos nos incisos I e II do parágrafo 2º deste artigo, serão extintos na
medida em que vagarem, assegurando-se aos ocupantes dos mesmos, todos os benefícios previstos
nesta Lei. 

 
SUBSEÇÃO II 

DAS CLASSES E DOS NÍVEIS 



Art. 8º  As Classes constituem a linha de promoção da Carreira dos profissionais do magistério e
são designadas pelos números de 1 (um) a 15 (quinze). 

Art. 9º  Os Níveis, referentes à habilitação ou titulação dos profissionais do magistério,
detentores de cargo de Professor, são: 

Nível B - formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena ou outra
graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação
pedagógica, nos termos da legislação vigente; 
Nível C - formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena ou outra
graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação
pedagógica, nos termos da legislação vigente, acompanhada da formação em nível de pós-graduação,
Lato Sensu, na área da educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; 
Nível D - formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena ou outra
graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação
pedagógica, nos termos da legislação vigente, acompanhada da formação em nível de pós-graduação,
Stricto Sensu, em cursos de mestrado ou doutorado na área de educação; 

§ 1º O profissional do magistério, titular de cargo de Professor, com formação em nível médio,
na modalidade normal, integrará o Nível A, em extinção, conforme estabelecido no Anexo II, parte
integrante desta Lei. 

§ 2º O profissional de que trata o parágrafo anterior, mudará para o Nível B após obter a
formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena ou outra graduação
correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos
termos da legislação vigente, conforme disposto nos arts. 36 e 37 desta Lei. 

Art. 10.  Os Níveis, referentes à habilitação ou titulação dos profissionais do magistério,
detentores de cargos de Professor de Educação Infantil e de Atendente de Creche, são: 

Nível A - formação em nível médio, na modalidade normal; 
Nível B - formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena ou outra
graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação
pedagógica, nos termos da legislação vigente; 
Nível C - formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena ou outra
graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação
pedagógica, nos termos da legislação vigente, acompanhada da formação em nível de pós-graduação,
Lato Sensu, na área da educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; 
Nível D - formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena ou outra
graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação
pedagógica, nos termos da legislação vigente, acompanhada da formação em nível de pós-graduação,
Stricto Sensu, em cursos de mestrado ou doutorado na área de educação. 

 
SEÇÃO III 

DO PROVIMENTO E DO CONCURSO PÚBLICO 

Art. 11.  As condições essenciais para o provimento nos cargos de Professor e de Professor de
Educação Infantil são: 

I - ser brasileiro ou estrangeiro, nos termos da legislação pertinente; 



II - ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da nomeação; 

III - estar em dia com as obrigações militares e eleitorais previstas em lei; 

IV - estar em pleno gozo de seus direitos políticos; 

V - possuir a habilitação ou titulação exigida para o exercício do cargo; 

VI - possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo, constatada mediante laudo
pericial. 

Parágrafo Único. Além dos requisitos previstos no caput deste artigo, a nomeação depende da
prévia verificação da inexistência de acumulação de cargos vedada pela Constituição Federal. 

Art. 12.  O provimento nos cargos de Professor e de Professor de Educação Infantil somente será
efetivado após aprovação e classificação em concurso público de provas e títulos. 

Art. 13.  O concurso público terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez
por igual período, a critério da Administração Pública Municipal. 

Art. 14.  Comprovada a existência de vagas no quadro do magistério e a inexistência de candidatos
anteriormente aprovados, realizar-se-á, mediante necessidade e verba orçamentária, concurso
público de ingresso para suprimento definitivo das vagas. 

Art. 15.  Admitir-se-á outras formas de seleção e contratação pública, nos termos da lei e em
caráter excepcional, para suprir necessidades de: 

I - provimento temporário; 

II - substituição emergencial de titulares do cargo. 

Parágrafo Único. lei de que trata este artigo, disporá sobre a contratação por tempo determinado
para atender as necessidades de substituição temporária dos titulares de cargos de Professor e
de Professor de Educação Infantil, quando excedida a capacidade de atendimento com a adoção do
disposto no art. 58 desta Lei. 

Art. 16.  O número de vagas a serem preenchidas, o componente curricular, a etapa da educação
básica e/ou área de atuação, para provimento de profissionais do magistério, serão definidos no
respectivo edital de concurso público. 

 
SUBSEÇÃO IV 
DO INGRESSO 

Art. 17.  O ingresso na Carreira do Magistério Público Municipal dar-se-á por Concurso Público de
Provas e Títulos. 

Art. 18.  Constitui requisito para ingresso na Carreira, no cargo de Professor, a formação: 

I - para atuação multidisciplinar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental: 

a) em nível superior, em curso de graduação em pedagogia com habilitação ao magistério da



educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental; ou 
b) em curso normal superior; ou 
c) em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, precedida de formação de
magistério em nível médio, na modalidade normal. 

II - para atuação em campos específicos do conhecimento ou componente curricular: 

a) em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena específica; ou 
b) outra graduação correspondente às áreas do conhecimento específicas do currículo, com
formação pedagógica, nos termos da legislação vigente. 

Art. 19.  Constitui requisito para ingresso na Carreira, no cargo de Professor de Educação
Infantil, a formação: 

I - em nível médio, na modalidade normal; ou 

II - em nível superior, em curso de graduação em pedagogia com habilitação ao magistério da
educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental; ou 

III - em curso normal superior. 

Art. 20.  O ingresso na Carreira dos profissionais do magistério, dar-se-á na Classe inicial do
respectivo cargo da Carreira, no Nível correspondente à habilitação ou titulação do candidato
aprovado. 

 
SEÇÃO V 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 21.  O profissional do magistério, nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito
ao estágio probatório, com duração de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da
nomeação. 

Parágrafo Único. O estágio probatório ficará suspenso nas seguintes hipóteses: 

I - para exercer atividades estranhas às funções previstas para o cargo ou não estabelecidas
nesta Lei; 

II - para exercer cargo eletivo; 

III - após iniciado o processo administrativo disciplinar de que trata o art. 27 desta Lei. 

Art. 22.  Durante o período de estágio probatório, o profissional do magistério será submetido a
avaliações periódicas, de acordo com as normas estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Piên. 

Art. 23.  Durante o estágio probatório serão proporcionados aos profissionais do magistério meios
para o desenvolvimento de suas potencialidades em relação ao interesse público. 

Parágrafo Único. Cabe à Secretaria Municipal de Educação garantir os meios necessários para
acompanhamento e avaliação de desempenho dos profissionais em estágio probatório. 

Art. 24.  Concluídas as avaliações do estágio e sendo considerado apto para o exercício das
funções de magistério, o profissional será confirmado no cargo e considerado estável no serviço



público. 

Art. 25.  O profissional do magistério, cumprido o estágio probatório, cujas avaliações
concluíram pela sua estabilidade no serviço público municipal, será imediatamente posicionado na
Classe 2 (dois), no Nível correspondente à sua habilitação ou titulação. 

Parágrafo Único. O reflexo financeiro, decorrente da mudança de Classe do profissional de que
trata este artigo, deverá ocorrer no mês subsequente à conclusão do período do estágio
probatório. 

Art. 26.  O período de estágio probatório não impede, ao profissional do magistério, a mudança de
Nível, observado o que dispõe os arts. 35 e 36 desta Lei. 

Art. 27.  Constatado pelas avaliações que o profissional do magistério não preenche os requisitos
necessários para o desempenho de suas funções, caberá à autoridade competente, sob pena de
responsabilidade, iniciar o processo administrativo, assegurando ao servidor o direito de ampla
defesa. 

 
SEÇÃO VI 

DO EXERCÍCIO 

Art. 28.  O exercício profissional dos profissionais do magistério será vinculado à área de
atuação ou componente curricular para o qual tenha prestado concurso público, ressalvado o
exercício, em caráter excepcional, quando habilitado para o magistério em outra área de atuação
e indispensável para o atendimento de necessidade do serviço. 

Art. 29.  Os profissionais do magistério poderão exercer, de forma alternada ou concomitante com
a docência, funções de suporte pedagógico, atendidos os seguintes requisitos: 

I - formação em pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação específica para o exercício 
das funções de planejamento, assessoria, supervisão e orientação educacional; 

I - formação em pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação na área de educação, para o
exercício das funções de planejamento, assessoria, supervisão e orientação educacional; (Redação
dada pela Lei nº 1347/2018) 

II - formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena ou em nível de 
pós-graduação na área da educação, para o exercício da função de coordenação educacional; 

II - formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena ou em nível de
pós-graduação na área da educação, para o exercício da função de coordenação
educacional; (Redação dada pela Lei nº 1347/2018) 

III - formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, com pós-
graduação, lato sensu, específica para o exercício da função de direção em instituições 
educacionais. 

III - formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, com pós-
graduação na área de educação, para o exercício da função de direção em instituições
educacionais; (Redação dada pela Lei nº 1347/2018) 

IV - formação em pedagogia com pós-graduação específica em psicopedagogia clínica para
assessoria/orientação aos alunos com dificuldade de aprendizagem. (Redação acrescida pela Lei nº
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1347/2018) 

Art. 30  O exercício de funções de suporte pedagógico, estabelecidas nesta Lei, tem como pré-
requisito, a experiência docente de no mínimo, 3 (três) anos, adquirida em qualquer nível ou 
sistema de ensino, público ou privado. 

Art. 30  O exercício de funções de suporte pedagógico, estabelecidas nesta Lei, será exercido por
profissionais integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal, que não estejam em
período de estágio probatório. (Redação dada pela Lei nº 1347/2018) 

Art. 31  A função de direção nas instituições educacionais será exercida por profissionais 
integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal, que não estejam em período de estágio 
probatório, e ocorrerá em cada instituição educacional, por meio de consulta a um colegiado, a 
cada 2 (dois) anos no mês de novembro. (Regulamento aprovado pelo Decreto nº 116/2010) 

Art. 31  A função de direção nas instituições educacionais será exercida por profissionais
integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal, que não estejam em período de estágio
probatório, e ocorrerá em cada instituição educacional, por meio de consulta a um colegiado, a
cada 3 (três) anos no mês de dezembro. (Redação dada pela Lei nº 1347/2018) 

§ 1º O colegiado de que trata este artigo, será composto por: 

I - servidores efetivos da instituição educacional; 

I - servidores efetivos da instituição educacional, sendo facultativo para aqueles que estiverem
afastados legalmente; (Redação dada pela Lei nº 1347/2018) 

II - membros da diretoria da Associação de Pais, Mestres e Funcionários; 

III - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação, indicados pelo Dirigente da
Educação Municipal; 

IV - 2 (dois) representantes do Poder Executivo, nomeados pelo Prefeito Municipal. 

§ 2º A função de direção nas instituições educacionais será exercida por um período de 2 (dois) 
anos, com direito a uma recondução. 

§ 2º A função de direção nas instituições educacionais será exercida por um período de 3 (três)
anos, com direito a uma recondução. (Redação dada pela Lei nº 1347/2018) 

§ 3º O profissional investido na função de direção de instituição educacional poderá ser
exonerado: 

I - a pedido; 

II - de ofício, por ato motivado, mediante processo administrativo. 

§ 4º Em caso de impedimento, licença de qualquer natureza por mais de 30 dias, vacância,
dispensa ou desistência da função de direção, o Dirigente da Educação Municipal designará novo
diretor, entre aqueles que satisfaçam os requisitos para ocupar a função (Redação acrescida pela
Lei nº 1347/2018) 

Art. 32.  As funções de suporte pedagógico, aí incluídas as de planejamento, supervisão,
orientação e coordenações educacionais nas instituições educacionais será exercida por
profissionais integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal e ocorrerá por meio de
escolha entre os pares, com anuência da direção. 
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§ 1º A função de suporte pedagógico de que trata este artigo será exercida por um período de 2 
(dois) anos, com direito a uma recondução. 

§ 1º A função de suporte pedagógico de que trata este artigo será exercida por um período de 3
(três) anos, com direito a uma recondução. (Redação dada pela Lei nº 1347/2018) 

§ 2º O profissional investido na função de que trata este artigo poderá ser exonerado: 

I - a pedido; 

II - de ofício, por ato motivado, mediante processo administrativo. 

§ 3º Em caso de impedimento, licença de qualquer natureza por mais de 30 dias, vacância,
dispensa ou desistência da função de suporte pedagógico, o Dirigente da Educação Municipal
designará novo diretor, entre aqueles que satisfaçam os requisitos para ocupar a função.
(Redação acrescida pela Lei nº 1347/2018) 

Art. 33.  O profissional do magistério, titular de cargo de Professor de Educação Infantil, só
poderá exercer funções de suporte pedagógico, aí incluídas as de direção, planejamento,
assessoria, supervisão, orientação e coordenação educacionais, em instituições exclusivas de
educação infantil ou na Secretaria Municipal de Educação. 

 
SEÇÃO VII 

DA PROGRESSÃO NA CARREIRA 

Art. 34.  Promoção é o mecanismo de progressão funcional do profissional do magistério e dar-se-á
por meio de avanço vertical e horizontal. 

 
SUBSEÇÃO I 

DO AVANÇO VERTICAL 

Art. 35.  Entende-se por avanço vertical a passagem de um Nível de habilitação ou titulação para
outro imediatamente superior. 

§ 1º A promoção vertical dar-se-á por habilitação ou titulação, através do critério exclusivo de
formação do profissional do magistério, para elevação ao Nível imediatamente superior. 

§ 2º O profissional do magistério promovido, ocupará Nível superior na Classe correspondente
àquela que ocupava no Nível anterior. 

§ 3º A promoção vertical é automática e vigorará no mês subsequente àquele em que o interessado
apresentar comprovante da nova habilitação ou titulação. 

§ 4º O profissional do magistério com acumulação legal de cargos, prevista em lei, poderá usar a
nova habilitação ou titulação em ambos os cargos. 

Art. 36.  Os profissionais o magistério que estiverem em período de estágio probatório e
concluírem curso de formação que os habilite à promoção para o Nível superior, terão direito ao
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avanço vertical. 

 
SUBSEÇÃO II 

DO AVANÇO HORIZONTAL 

Art. 37.  Por avanço horizontal entende-se a progressão de uma Classe para outra imediatamente
superior, dentro do mesmo Nível, mediante acréscimo de 4% (quatro por cento) para cada Classe,
de forma cumulativa. 

Art. 38  O avanço horizontal dar-se-á aos integrantes da Classe que tenham cumprido o interstício 
de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício, mediante critérios devidamente pontuados e 
decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação e os conhecimentos do 
profissional do magistério. 

Art. 38.  O avanço horizontal dar-se-á aos integrantes da Classe que tenham cumprido o
interstício de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício, mediante critérios devidamente
pontuados e decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação e a assiduidade
do profissional do magistério. (Redação dada pela Lei nº 1203/2014) 

Art. 39  A avaliação de desempenho e a avaliação de conhecimentos serão realizadas anualmente, 
enquanto a pontuação de qualificação a cada 2 (dois) anos. 

Art. 39.  A avaliação de desempenho e a avaliação da assiduidade serão realizadas anualmente,
enquanto a pontuação de qualificação a cada 2 (dois) anos.(Redação dada pela Lei nº 1203/2014) 

Art. 40  A avaliação de conhecimentos deve: 
I - abranger conteúdos específicos para o exercício da função do profissional do magistério; 
II - estar associada unicamente à formação continuada ou capacitação, promovidas ou oferecidas 
pela Secretaria Municipal de Educação de forma a atender o disposto no inciso anterior; 
III - ocorrer imediatamente após a formação continuada ou capacitação, promovidas ou oferecidas 
pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 40.  A avaliação da assiduidade consiste no comparecimento regular e permanência do
profissional do magistério na unidade de trabalho, abrangendo as apresentações de atestados e
faltas. (Redação dada pela Lei nº 1203/2014) 

Art. 41.  As avaliações serão realizadas de acordo com os critérios definidos no Regulamento de
Promoções do Magistério Público Municipal. (Regulamento aprovado pelo Decreto nº 126/2010) 

Art. 42.  Os profissionais do magistério não poderão ser promovidos por meio de avanço horizontal
enquanto permanecerem em qualquer uma das seguintes situações: 

I - em estágio probatório; 

II - à disposição de outro órgão, em exercício de atividades estranhas ao magistério ou não
estabelecidas nesta Lei; 

III - no exercício de funções não previstas para o cargo; 

IV - em licença para tratar de assuntos particulares; 

V - afastado por motivo de saúde por um período superior a 180 (cento e oitenta) dias,
consecutivos ou alternados; 
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VI - outras condições previstas no Regulamento de Promoções. 

 
SEÇÃO VIII 

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Art. 43.  A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a
progressão na Carreira, será assegurada através de cursos de formação, aperfeiçoamento ou
especialização, em instituições credenciadas, de programas de aperfeiçoamento em serviço e de
outras atividades de atualização profissional, observados os programas prioritários. 

§ 1º A Secretaria Municipal de Educação oferecerá um mínimo de 80 (oitenta) horas anuais de
cursos de formação, programas de aperfeiçoamento e capacitação para todos os profissionais do
Magistério Público Municipal. 

§ 2º Os cursos a que se refere o caput deste artigo serão considerados títulos para efeito de
concurso público ou promoção na Carreira, nos termos do edital ou do regulamento. 

Art. 44.  O profissional do magistério será liberado de suas funções para a qualificação
profissional por meio de autorização, convite ou convocação do Dirigente da Educação Municipal. 

 
SEÇÃO IX 

DA LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Art. 45.  Os profissionais do magistério poderão, no interesse do ensino e sem prejuízo do mesmo,
a cada quinquênio de exercício em funções de magistério, licenciar-se do cargo efetivo, com o
respectivo vencimento e vantagens de caráter permanente, pelo prazo máximo de 3 (três) meses,
para participar de cursos de qualificação profissional. 

Parágrafo Único. A Licença para Qualificação Profissional, de que trata o caput deste artigo,
consiste no afastamento do profissional do magistério de suas funções, computado o tempo de
afastamento para todos os fins de direito, e será concedida para frequência a cursos de
formação, aperfeiçoamento ou especialização, em instituições credenciadas, observando-se sempre
o interesse do ensino da rede municipal. 

Art. 46.  O critério para concessão da Licença para Qualificação Profissional será de acordo com
a classificação do profissional do magistério na instituição educacional onde estiver atuando. 

§ 1º Como critério de quantificação das vagas, será levado em consideração o total de cargos de
Professor e de Professor de Educação Infantil estáveis no dia 01 de janeiro de cada ano, devendo
ser disponibilizadas para a licença de que trata o caput deste artigo, não mais do que 1 (um)
profissional por instituição educacional, no mesmo período da concessão da licença. 

§ 2º A concessão da Licença para Qualificação Profissional nas condições estabelecidas nesta
Lei, obedecerá à seguinte prioridade: 

I - profissional do magistério com atuação exclusiva na rede municipal de ensino; 

II - profissional do magistério com maior tempo de exercício ininterrupto na rede municipal de
ensino; 



III - profissional do magistério que apresentar a melhor justificativa para o seu afastamento,
considerada relevante para a educação pública municipal. 

§ 3º A concessão da licença de que trata este artigo não é automática ou obrigatória, devendo o
profissional do magistério interessado e relacionado na prioridade, requerer a sua concessão. 

Art. 47.  Cabe à Secretaria Municipal de Educação e à Comissão de Gestão do Plano de Carreira,
proceder à análise do mérito processual objetivando a concessão da Licença para Qualificação
Profissional. 

Parágrafo Único. Autorizada a concessão da licença de que trata este artigo, pelo Chefe do Poder
Executivo, o profissional do magistério assumirá o compromisso de enviar à Secretaria Municipal
de Educação: 

I - documento comprobatório da matrícula; 

II - atestado de frequência e documentos comprobatórios de aproveitamento do curso. 

Art. 48.  O profissional do magistério ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, para
usufruir da Licença para Qualificação Profissional deverá retornar ao cargo efetivo, solicitando
a exoneração do cargo em comissão ou da função gratificada, a partir do início da concessão da
licença. 

Art. 49.  O profissional do magistério que estiver prestando serviço fora da rede municipal de
ensino, somente poderá concorrer à licença após o seu retorno à mesma. 

Art. 50.  Fica vedado ao profissional do magistério em gozo da Licença para Qualificação
Profissional assumir outro vínculo ou atividade remunerada durante o período da licença. 

Art. 51.  Ocorrendo o não cumprimento do previsto no art. 50 desta Lei ou a desistência antes do
término do curso, o profissional do magistério deverá devolver os valores das remunerações
recebidos durante o período de afastamento da licença, devidamente corrigidos pelos mesmos
índices de reajustes, reposições ou atualizações salariais concedidas aos servidores públicos
municipais. 

Parágrafo Único. O ressarcimento previsto neste artigo não anula outras sanções legais ou
disciplinares. 

Art. 52.  Fica vedada a liberação da Licença para Qualificação Profissional ao profissional do
magistério que, no período de 5 (cinco) anos que antecedem ao requerimento da licença: 

I - tiver recebido qualquer penalidade disciplinar administrativa; 

II - contar com mais de 60 (sessenta) dias de licença não remunerada; 

III - tiver mais de 10 (dez) faltas, justificadas ou não; 

IV - tiver mais de 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde; 

V - não ter sido aprovado na avaliação de desempenho. 

Art. 53.  O tempo de afastamento para gozo da Licença para Qualificação Profissional será contado
como efetivo exercício para fins de: 

I - adicional por tempo de serviço; 



II - aposentadoria; 

III - avaliação de desempenho. 

Art. 54.  Os períodos de Licença para Qualificação Profissional não são acumuláveis e o prazo de
fruição terá início a partir da data da publicação desta Lei. 

 
SEÇÃO X 

DA JORNADA DE TRABALHO 

Art. 55.  A jornada de trabalho dos profissionais do magistério corresponderá a: 

I - 20 (vinte) horas semanais para o cargo de Professor; 

II - 30 (trinta) horas semanais para o cargo de Professor de Educação Infantil. 

Art. 56.  A jornada de trabalho dos profissionais do magistério em função docente, será dividida
proporcionalmente à sua duração, em uma parte para o desempenho de atividades de interação com
os alunos e outra parte de atividades complementares ao exercício da docência. 

Parágrafo Único. As atividades complementares ao exercício da docência deverão ser desenvolvidas
de acordo com a proposta pedagógica da instituição educacional e compreendem: 

I - planejamento e avaliação do trabalho didático; 

II - atividades de preparação das aulas; 

III - avaliação da produção dos alunos; 

IV - colaboração com a administração da instituição educacional; 

V - participação em reuniões pedagógicas; 

VI - articulação com a comunidade escolar; 

VII - formação continuada. 

Art. 57  As horas destinadas aos profissionais do magistério, para atividades complementares ao 
exercício da docência, não poderão ser inferiores a 20% (vinte por cento) da jornada de 
trabalho. 

Art. 57.  As horas destinadas aos profissionais do magistério, para atividades complementares ao
exercício da docência, não poderão ser inferiores a 33% (trinta e três por cento) da jornada de
trabalho. (Redação dada pela Lei nº 1203/2014) 

Art. 58  Os profissionais do magistério, detentores dos cargos de Professor e de Professor de 
Educação Infantil, poderão prestar serviço em regime suplementar, para o exercício de funções de 
docência e de suporte pedagógico, por necessidade do ensino e enquanto persistir esta 
necessidade até o máximo de: 

Art. 58  O profissional do magistério, detentor do cargo de Professor ou de Professor de Educação
Infantil, desde que não esteja exercendo a função de suporte pedagógico ou direção, poderá
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prestar serviço em regime suplementar, para o exercício de funções de docência, por necessidade
do ensino e enquanto persistir esta necessidade até o máximo de:  (Redação dada pela Lei nº
1347/2018) 

I - 20 (vinte) horas semanais para o cargo de Professor; 

II - 10 (dez) horas semanais para o cargo de Professor de Educação Infantil. 

§ 1º Na jornada em regime suplementar, de que trata o caput deste artigo, deverá ser resguardada
a proporção entre horas de atividades de interação com os alunos e de atividades complementares
ao exercício da docência. 

§ 2º A jornada em regime suplementar não se constitui em horas extras e por ser de cunho
eventual e transitório, extingue-se automaticamente pelo decurso de seu prazo de exercício, não
se incorpora aos vencimentos, não gera estabilidade ou direito de conversão em cargo efetivo. 

§ 3º A interrupção da jornada em regime suplementar de que trata o caput deste artigo ocorrerá: 

I - a pedido do interessado; 

II - quando cessada a razão determinante da jornada em regime suplementar; 

III - a critério da Secretaria Municipal de Educação, por ato motivado. 

Art. 59.  A designação de jornada em regime suplementar, aos profissionais do magistério, para o
exercício das funções de docência, deverá obedecer a seguinte ordem de prioridade: 

I - profissional do mesmo estabelecimento de ensino e que esteja no outro turno em turma do
mesmo ano ou série a ser designada; 

II - profissional do mesmo estabelecimento de ensino e que tenha sido titular de turma do mesmo
ano ou série a ser designada, em pelo menos em um dos 3 (três) últimos anos; 

III - profissional de outro estabelecimento de ensino e que esteja atuando em outro turno, em
turma de ano ou série a ser designada. 

§ 1º Havendo mais de um profissional do magistério nas mesmas condições estabelecidas em cada um
dos incisos do caput deste artigo, terá prioridade o profissional com mais tempo de serviço no
magistério público municipal. 

§ 2º Não havendo profissionais do magistério nas condições estabelecidas nos incisos I, II e III
do caput deste artigo, respeitar-se-á a seguinte ordem de prioridade: 

I - profissional com maior tempo de experiência na série ou ano a ser designado; 

II - profissional com maior tempo de serviço na instituição educacional; 

III - profissional com maior tempo de serviço na rede municipal de ensino; 

IV - profissional com maior habilitação ou titulação. 

Art. 60.  Não poderá ser designado para jornada em regime suplementar o profissional do
magistério: 

I - que estiver sendo submetido a processo administrativo disciplinar ou sindicância; 
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II - que tiver mais de 2 (duas) faltas injustificadas; 

III - que tiver mais de 2 (dois) atestados médicos; 

IV - que tiver mais de 10 (dez) dias de afastamento justificados; 

V - que tenha menos de 90% (noventa por cento) de participação nos cursos de formação continuada
ou capacitação, ofertados pela Secretaria Municipal de Educação. 

Parágrafo Único. Para aplicação das normas estabelecidas nos incisos II, III, IV e V deste
artigo, considerar-se-á o período compreendido entre o início do ano letivo do ano anterior e a
data da designação. 

Art. 61.  A Secretaria Municipal de Educação deverá comunicar antecipadamente ao Setor de
Recursos Humanos, o profissional do magistério designado para o exercício da jornada em regime
suplementar, indicando as condições funcionais do profissional e o período de início e término
da jornada em regime suplementar. 

 
SEÇÃO XI 

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

 
SUBSEÇÃO I 

DO VENCIMENTO 

Art. 62.  Considera-se Vencimento Básico da Carreira, o fixado para a Classe 1 (um), no Nível
mínimo de habilitação ou titulação, de acordo com o cargo do profissional do magistério,
observado o Quadro Permanente e respectiva Tabela de Vencimentos. 

Art. 63.  Considera-se Vencimento Inicial da Carreira, o fixado para cada Nível de habilitação ou
titulação, correspondente a Classe 1 (um) na Tabela de Vencimentos. 

Art. 64.  Considera-se Vencimento Básico do Profissional do Magistério o fixado para o Nível e
Classe em que se encontra na Tabela de Vencimentos, estabelecida: 

I - nos Anexos I e II, para os titulares de cargo de Professor com jornada de 20 (vinte) horas
semanais; 

II - no Anexo III, para os titulares de cargo de Professor de Educação Infantil com jornada de
30 (trinta) horas semanais; 

III - no Anexo IV, para os titulares de cargo de Atendente de Creche, em extinção, com jornada
de 30 (trinta) horas semanais. 

Art. 65.  O Poder Executivo atualizará, obrigatoriamente, no mesmo percentual, as Tabelas de
Vencimentos dos profissionais do magistério, todas as vezes que houver majoração do Vencimento
Básico da Carreira ou do Profissional do Magistério. 

Art. 66.  Os reajustes dos vencimentos dos profissionais do magistério e data de sua aplicação,
obedecerão às disposições da legislação federal, específica para a categoria. 

 
SUBSEÇÃO II 



DA REMUNERAÇÃO 

Art. 67.  A remuneração dos profissionais do magistério corresponde ao vencimento relativo à
Classe e ao Nível de habilitação ou titulação em que se encontre, acrescido das vantagens
pecuniárias a que fizer jus. 

 
SUBSEÇÃO III 

DA REMUNERAÇÃO PELA JORNADA EM REGIME SUPLEMENTAR 

Art. 68.  A jornada, em regime suplementar, será remunerada proporcionalmente ao número de horas
adicionadas à jornada de trabalho do profissional do magistério e será baseada no Vencimento
Inicial da Carreira, correspondente ao Nível de habilitação ou titulação do profissional. 

Parágrafo Único. A remuneração para a jornada em regime suplementar, integrará proporcionalmente
o cálculo para efeitos de concessão do 13º (décimo terceiro) salário e 1/3 (um terço) de férias,
observando-se o tempo de serviço no período aquisitivo. 

 
SEÇÃO XII 

DAS VANTAGENS 

Art. 69.  Além do vencimento do cargo, os profissionais do magistério poderão receber as
seguintes vantagens: 

I - gratificações; 

II - adicional por tempo de serviço; 

III - adicional de incentivo funcional; 

IV - prêmio assiduidade. 

 
SUBSEÇÃO I 

DAS GRATIFICAÇÕES 

Art. 70.  Os profissionais do magistério farão jus às seguintes gratificações: 

I - pelo exercício da função de direção nas instituições educacionais; 

II - pelo exercício de funções de suporte pedagógico nas instituições educacionais, aí incluídas
as de supervisão, orientação e coordenação educacionais; 

III - pelo exercício de funções de suporte pedagógico na Secretaria Municipal de Educação, aí
incluídas as de planejamento, assessoria, supervisão, orientação e coordenação educacionais; 

IV - pelo exercício da função de docência em turmas multisseriadas. 



Art. 71  A gratificação pelo exercício da função de direção nas instituições educacionais será 
proporcional ao número de alunos matriculados, classificadas em: 
I - Porte I: de 30 (trinta) a 100 (cem) alunos; 
II - Porte II: de 101 (cento e um) a 200 (duzentos) alunos; 
III - Porte III: de 201 (duzentos e um) a 300 (trezentos) alunos; 
IV - Porte IV: de 301 (trezentos e um) a 400 (quatrocentos) alunos; 
V - Porte V: com mais de 400 (quatrocentos) alunos. 
Parágrafo Único. As instituições educacionais com oferta da educação em tempo integral, terão 
para efeito exclusivo da definição do Porte, contado em dobro o número de alunos matriculados em 
regime de tempo integral. 

Art. 71  A gratificação pelo exercício da função de direção e suporte pedagógico nas instituições
educacionais será proporcional ao número de alunos matriculados, classificadas em: 

I - Porte I: de 30 (trinta) a 100 (cem) alunos; 

II - Porte II: de 101 (cento e um) a 150 (cento e cinquenta) alunos; 

III - Porte III: de 151 (cento e cinquenta e um) a 200 (duzentos) alunos; 

IV - Porte IV: de 201 (duzentos e um) a 300 (trezentos) alunos; 

V - Porte V: de 301 (trezentos e um) a 400 (quatrocentos) alunos; 

VI - Porte VI: com mais de 400 (quatrocentos) alunos. 

§ 1º As instituições educacionais com oferta da educação em tempo integral, terão para efeito
exclusivo da definição do Porte, contado em dobro o número de alunos matriculados em regime de
tempo integral. 

§ 2º Para o exercício da função de direção nas instituições educacionais de ensino fundamental
ou educação infantil classificadas nos incisos II, III, IV, V e VI do art. 71, o profissional do
magistério deve ocupar 2 (dois) cargos de Professor no município. 

§ 3º Para o exercício da função de direção nos Centros Municipais de Educação Infantil
classificadas nos incisos II, III, IV, V e VI do art. 71, o profissional do magistério deve
ocupar o cargo de Professor, Professor de Educação Infantil ou Atendente de Creche. 

§ 4º Para o exercício da função de suporte pedagógico nas instituições educacionais
classificadas no inciso III do art. 71, o profissional do magistério deve ocupar o cargo de
Professor. 

§ 5º Para o exercício da função de suporte pedagógico nos Centros Municipais de Educação
Infantil classificada no inciso III do art. 71, o profissional do magistério deve ocupar o cargo
de Professor. 

§ 6º Para o exercício da função de suporte pedagógico nos Centros Municipais de Educação
Infantil classificadas nos incisos IV, V e VI do art. 71, o profissional do magistério deve
ocupar o cargo de Professor de Educação Infantil ou Atendente de Creche. 

§ 7º Para o exercício da função de suporte pedagógico nas instituições educacionais
classificadas nos incisos IV, V e VI do art. 71, o profissional do magistério deve ocupar o
cargo de Professor. 

§ 8º Para o exercício da função de suporte pedagógico ou coordenação educacional na Secretaria



de Educação, o profissional do magistério deve ocupar o cargo de Professor, Professor de
Educação Infantil ou Atendente de Creche. (Redação dada pela Lei nº 1347/2018) 

Art. 72  As gratificações, aos profissionais do magistério, estabelecidas no art. 70 desta Lei, 
terão como base de cálculo o valor do Vencimento Básico da Carreira, estabelecido no Nível B, 
Classe 1 (um), do Quadro Permanente da Tabela de Vencimentos do cargo de Professor, Anexo I 
desta Lei, e serão pagas para cada jornada de 20 (vinte) horas semanais ou proporcionalmente à 
carga horária de trabalho do profissional na respectiva função, correspondendo a: 
I - 30% (trinta por cento) pelo exercício da função de direção em instituições educacionais de 
Porte I; 
II - 35% (trinta e cinco por cento) pelo exercício da função de direção em instituições 
educacionais de Porte II; 
III - 40% (quarenta por cento) pelo exercício da função de direção em instituições educacionais 
de Porte III; 
IV - 50% (cinquenta por cento) pelo exercício da função de direção em instituições educacionais 
de Porte IV; 
V - 55% (cinquenta e cinco por cento) pelo exercício da função de direção em instituições 
educacionais de Porte V; 
VI - 30% (trinta por cento) pelo exercício da função de suporte pedagógico nas instituições 
educacionais; 
VII - 40% (quarenta por cento) pelo exercício da função de suporte pedagógico na Secretaria 
Municipal de Educação; 
VIII - 10% (dez por cento) pelo exercício da função de docência em turmas multisseriadas. 

Art. 72  As gratificações, aos profissionais do magistério, estabelecidas no art. 70 desta Lei,
será de: 

I - R$ 460,37 (quatrocentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) pelo exercício da função
de direção em instituições educacionais de Porte I; 

II - R$ 997,47 (novecentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) pelo exercício da
função de direção em instituições educacionais de Porte II; 

III - R$ 1.227,66 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) pelo
exercício da função de direção em instituições educacionais de Porte III; 

IV - R$ 1.381,12 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e doze centavos) pelo exercício da
função de direção em instituições educacionais de Porte IV; 

V - R$ 1.534,58 (um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) pelo
exercício da função de direção em instituições educacionais de Porte V e VI; 

VI - R$ 460,37 (quatrocentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) pelo exercício da função
de suporte pedagógico nas instituições educacionais de Porte III ou pelo exercício da função de
suporte pedagógico nas instituições educacionais de Porte IV, V e VI, para o Professor com 1
(um) padrão em exercício nesta função; 

VII - R$ 920,74 (novecentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) pelo exercício da função
de suporte pedagógico nas instituições educacionais de Porte IV, V e VI, para o Professor com 2
(dois) padrões em exercício nesta função; 

VIII - R$ 1.227,66 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) pelo
exercício da função de suporte pedagógico ou coordenação educacional na Secretaria Municipal de
Educação, para o professor com 2 (dois) padrões em exercício nesta função; 

IX - R$ 613,83 (seiscentos e treze reais e oitenta e três centavos) pelo exercício da função de
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suporte pedagógico ou coordenação educacional na Secretaria Municipal de Educação ou pelo
exercício da função de assessor/orientador de alunos com dificuldade de aprendizagem, para o
Professor com 1(um) padrão em exercício nesta função; 

X - R$ 920,74 (novecentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) pelo exercício da função de
suporte pedagógico ou coordenação educacional na Secretaria Municipal de Educação, para o
Profissional do Magistério ocupante de cargo de Professor de Educação Infantil ou Atendente de
Creche; 

XI - R$ 306,91 (trezentos e seis reais e noventa e um centavos) pelo exercício da função de
Professor regente em turmas multisseriadas do ensino fundamental; 

XII - R$ 153,45 (cento e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos) pelo exercício da
função de Professor regente em turmas multisseriadas da educação infantil. 

§ 1º As gratificações previstas neste artigo serão pagas apenas para o cargo mais antigo ocupado
pelo profissional do magistério. 

§ 2º O Poder Executivo Municipal atualizará anualmente, por Lei, os valores das gratificações
estabelecidas neste artigo, com base na variação estimada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), considerando os índices de março do ano anterior à fevereiro do mesmo ano.
(Redação dada pela Lei nº 1347/2018) 

Art. 73.  Aos profissionais do magistério, que fizerem jus às gratificações estabelecidas nos
incisos I, II, III e IV do art. 70 desta Lei, é vedado o lançamento a título de pagamento de
horas extras, quando em atividades inerentes à função que gerou a respectiva gratificação. 

Art. 74.  As gratificações por funções, previstas nesta Lei, não se incorporam aos vencimentos. 

 
SUBSEÇÃO II 

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

Art. 75.  O adicional por tempo de serviço dos profissionais do magistério será equivalente a 1%
(um por cento) do seu Vencimento Básico, a cada ano completo de exercício, em cargo de
provimento efetivo no serviço público municipal de Piên, observado o limite de 35% (trinta e
cinco por cento). 

Parágrafo Único. O adicional de que trata este artigo será devido a partir do primeiro dia do
mês subsequente em que completar o anuênio. 

 
SUBSEÇÃO III 

DO ADICIONAL DE INCENTIVO FUNCIONAL 

Art. 76.  Aos profissionais do magistério que atingirem a última Classe de seu Nível, na Tabela
de Vencimentos e não estiverem aptos ao benefício de aposentadoria, será concedido adicional de
incentivo funcional de 4% (quatro por cento) sobre o Vencimento Básico, a cada interstício de 24
(vinte e quatro) meses até o limite de 12% (doze por cento). 

§ 1º Para fazer jus ao adicional de que trata este artigo, o profissional do magistério deverá
ter cumprido o interstício de 24 (vinte e quatro) meses na última Classe e estará sujeito ao
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mesmo processo de avaliação determinada para o avanço horizontal, conforme estabelecido nos
arts. 37, 38, 39, 40 e 41 desta Lei. 

§ 2º Ao profissional do magistério que se tornar apto ao benefício da aposentadoria, será
suspenso o adicional previsto neste artigo. 

§ 3º Aplica-se também aos profissionais de que trata este artigo, as regras estabelecidas no
art. 42 desta Lei. 

§ 4º O adicional de que trata o caput deste artigo incorpora-se ao vencimento do profissional do
magistério. 

 
SUBSEÇÃO IV 

DO PRÊMIO ASSIDUIDADE 

(Regulamento aprovado pelo Decreto nº 35/2011) 

Art. 77.  Ao profissional do magistério, em efetivo exercício de suas funções, que durante o mês
letivo, não apresentar atrasos, faltas injustificadas ou justificadas, não sofrer penalidade
disciplinar, não estiver afastado ou em gozo de licenças não amparadas por esta Lei, conceder-
se-à o Prêmio Assiduidade. 

Art. 78.  Não perderá o direito ao Prêmio Assiduidade o profissional do magistério que afastar-se
do exercício do cargo em decorrência de: 

I - luto, a contar do falecimento de cônjuge, companheira, filhos ou enteados, pais, madrasta ou
padrasto, irmãos ou irmãs e menor sob guarda ou tutela, até 8 (oito) dias consecutivos; 

II - luto, a contar do falecimento de sogros, avós, tios, primos e sobrinhos, até 2 (dois) dias
consecutivos; 

III - convocação para júri; 

IV - participação em comissões, conselhos ou em outros eventos na área da educação,
estabelecidos por lei ou expressamente convocados pelo Dirigente da Educação Municipal, Prefeito
Municipal ou Poder Judiciário; 

V - serviço eleitoral. 

Art. 79.  O valor mensal do Prêmio Assiduidade corresponderá a: 

I - para cada cargo de Professor, 2% (dois por cento) do Vencimento Básico da Carreira
estabelecido no Nível B, Classe 1 (um), do Quadro Permanente da Tabela de Vencimentos do cargo
de Professor, Anexo I desta Lei; 

II - para cada cargo de Professor de Educação Infantil, 2,6% (dois vírgula seis por cento) do
Vencimento Básico da Carreira estabelecido no Nível A, Classe 1 (um), do Quadro Permanente da
Tabela de Vencimentos do cargo de Professor de Educação Infantil, Anexo III desta Lei. 

Art. 80.  O Prêmio Assiduidade será calculado mensalmente, acumulado e pago em uma única parcela
na folha de pagamento do primeiro trimestre do ano subsequente, limitado a 10 (dez) meses. 

§ 1º Para cada mês não computado, por não atender o disposto no art. 77 desta Lei, reduzir-se-à
em 20% (vinte por cento) o valor total acumulado do Prêmio Assiduidade, por cargo. 
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§ 2º O mês de julho e dezembro, comporão, para efeitos da aplicação do Prêmio Assiduidade, o
equivalente a 1 (um) mês letivo. 

Art. 81.  O valor do Prêmio Assiduidade não é passível de incorporação, não integra o cálculo das
férias, 13º (décimo terceiro) salário ou qualquer outra vantagem devida ao profissional do
magistério. 

Art. 82.  As direções das instituições de ensino ficarão responsáveis pela comunicação à
Secretaria Municipal de Educação sobre a ausência do profissional do magistério, mediante
preenchimento de boletim de ocorrência devidamente assinado pela direção e pelo profissional e
entregue até o quinto dia útil do mês subsequente. 

§ 1º Caso o profissional do magistério falte, sem prévia comunicação ou não justifique
imediatamente sua ausência ao serviço, permanecendo a dúvida sobre a quebra ou não da
assiduidade para fins do direito ao Prêmio, a direção da instituição educacional deverá
registrar a ausência no respectivo ponto do profissional. 

§ 2º Caso o profissional do magistério apresentar qualquer das justificativas previstas no art.
78 e seus incisos, desta Lei, para a manutenção do Prêmio, ser-lhe-á desconsiderado o registro
da ausência. 

Art. 83.  A falta de marcação no livro ponto, intencional ou não, visando elidir a verificação de
assiduidade, bem como a conivência com esta prática por parte dos superiores hierárquicos,
constitui falta disciplinar, punível em conformidade com o Regime Disciplinar dos Servidores
Públicos Municipais, previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piên. 

 
SEÇÃO XIII 
DAS FÉRIAS 

Art. 84.  O período de férias anuais dos profissionais do magistério, em efetivo exercício no
cargo, será de 30 (trinta) dias consecutivos, segundo o calendário escolar. 

Parágrafo Único. Os profissionais do magistério, no exercício da função de docência, além das
férias previstas neste artigo, poderão usufruir um recesso remunerado de até 15 (quinze) dias,
contabilizados preferencialmente nos períodos de recessos escolares, observado o calendário
anual de atividades, de forma a atender as necessidades didáticas e administrativas da
instituição educacional e as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 85.  No gozo de férias anuais remuneradas, os profissionais do magistério terão direito a
1/3 (um terço) a mais do que sua remuneração mensal, de acordo com o período fixado no caput do
art. 84, desta Lei. 

 
Capítulo III 

DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO 

 
SEÇÃO I 

DA LOTAÇÃO 



Art. 86.  Os profissionais do magistério terão sua lotação nas instituições educacionais. 

Art. 87.  O profissional do magistério, após a aprovação em concurso público e obedecida a ordem
de classificação, terá direito de escolher, no ato de contratação, dentre as instituições
educacionais que possuem vagas, o local de lotação. 

Art. 88.  O profissional do magistério, quando convocado para exercer atividades ou funções
inerentes ao cargo, em local diverso do seu local de lotação, terá direito de retorno à
instituição educacional de origem, após cessado o motivo que originou a convocação. 

 
SEÇÃO II 

DA REMOÇÃO E DA PERMUTA 

Art. 89.  Processo de remoção ou permuta é a movimentação dos profissionais do magistério de uma
para outra instituição educacional na rede municipal de ensino, sem que se modifique sua
situação funcional. 

Art. 90.  A concessão de remoção ou permuta, dos profissionais do magistério, de uma instituição
educacional para outra, atenderá prioritariamente aos interesses do ensino e da educação
municipal, observado o princípio da equidade. 

§ 1º Os pedidos de remoção por permuta serão feitos no mês de novembro. 

§ 2º A remoção de que trata o caput deste artigo só poderá ocorrer após cumprido o período de
estágio probatório. 

§ 3º Os critérios para concurso de remoção referente a uma mesma vaga, na existência de 2 (dois)
ou mais candidatos, seguirá a seguinte ordem de prioridade: 

I - o que contar com maior tempo de efetivo exercício na instituição educacional; 

I - o que contar com maior tempo de efetivo exercício na instituição educacional em que está
exercendo suas funções; (Redação dada pela Lei nº 1347/2018) 

II - maior tempo de efetivo exercício em funções de magistério na rede municipal de ensino de 
Piên; 

II - maior tempo de efetivo exercício em funções de magistério na rede municipal de ensino de
Piên, não podendo ser computada a contratação temporária; (Redação dada pela Lei nº 1347/2018) 

III - maior habilitação ou titulação; 

IV - maior idade; 

V - casado(a). 

§ 4º Compete ao Dirigente da Educação Municipal publicar no início do ano letivo o resultado dos
pedidos de remoção e permuta. 

Art. 91.  Quando, pela redução do número de alunos de uma instituição educacional, houver
necessidade da remoção de profissionais do magistério para outra instituição educacional,
deverão ser observados os seguintes critérios, aplicados de forma decrescente para a remoção do
profissional: 
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I - o que contar com menor tempo de efetivo exercício na instituição educacional; 

II - o que contar com menor tempo de exercício em funções de magistério na rede municipal de
ensino; 

III - o que tiver menor idade; 

IV - o que for solteiro. 

Parágrafo Único. Os profissionais do magistério removidos, em virtude do que dispõe o caput
deste artigo, terão direito de retorno quando houver vaga na instituição educacional de origem,
observando-se para o seu retorno, a ordem inversa da classificação estabelecida para a remoção. 

 
SEÇÃO III 

DA CEDÊNCIA OU CESSÃO 

Art. 92.  Cedência ou cessão é o ato pelo qual o profissional do magistério é posto à disposição
de entidade, entes federados ou órgão não integrante da rede municipal de ensino. 

§ 1º A cedência de que trata o caput deste artigo só poderá ocorrer após cumprido o período de
estágio probatório. 

§ 2º A cedência ou cessão será sem ônus para o ensino municipal e será concedida pelo prazo
máximo de 1 (um) ano, renovável anualmente segundo o interesse e a conveniência da Secretaria
Municipal de Educação. 

§ 3º Em casos excepcionais, a cedência ou cessão poderá dar-se com ônus para o ensino municipal: 

I - quando se tratar de instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação
exclusiva em educação especial; 

II - quando o profissional for cedido para desenvolver atividades em programas ou projetos
específicos na área da educação, voltados ao desenvolvimento da educação infantil ou do ensino
fundamental, em órgãos públicos ou instituições privadas sem fins lucrativos; 

III - quando a entidade, ente federado ou órgão solicitante, compensar a rede municipal de
ensino com profissional habilitado para o exercício de funções de magistério ou com serviço de
valor equivalente ao custo anual do cedido. 

§ 4º A cedência ou cessão para exercício de atividades estranhas ao magistério ou não
estabelecidas nesta Lei, interrompe o interstício para a promoção horizontal. 

 
Capítulo IV 

DA DISTRIBUIÇÃO DE AULAS E/OU TURMAS 

Art. 93  A distribuição de aulas e/ou turmas aos profissionais do magistério, nas instituições 
educacionais, obedecerá à seguinte ordem de prioridade: 
I - maior tempo de efetivo exercício no magistério público municipal na instituição educacional; 
II - maior tempo de efetivo exercício no magistério público municipal de Piên; 
III - maior tempo de efetivo exercício na série ou ano a ser designada. 



Art. 93.  A distribuição de aulas e/ou turmas aos profissionais do magistério, nas instituições
educacionais, obedecerá à seguinte ordem de prioridade: 

I - participação no curso de alfabetização do PNAIC - Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade
Certa; 

II - maior tempo de efetivo exercício no magistério público municipal na instituição
educacional; 

III - maior tempo de efetivo exercício no magistério público municipal de Piên; 

IV - maior tempo de efetivo exercício na série ou ano a ser designada. 

Parágrafo Único. O critério estabelecido no inciso I deste artigo aplicar-se-á apenas para a
regência nas turmas do ciclo de alfabetização, compreendendo o 1º, 2º e 3º ano. (Redação dada
pela Lei nº 1189/2013) 

 
Capítulo V 

DOS DIREITOS E DOS DEVERES 

 
SEÇÃO I 

DOS DIREITOS 

Art. 94.  São direitos dos profissionais do magistério, além de outros previstos nesta Lei e no
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piên: 

I - ter acesso às informações educacionais, bibliografia, materiais didáticos e outros
instrumentos, bem como contar com orientação pedagógica que auxilie e estimule a melhoria de seu
desempenho profissional e ampliação de seus conhecimentos; 

II - ter oportunidade de frequentar cursos de formação, atualização e especialização
profissional; 

III - ter ambiente de trabalho, condições, instalações e materiais técnicos pedagógicos
suficientes e adequados para que possa desenvolver com eficiência e eficácia suas funções; 

IV - receber remuneração de acordo com a classe, nível de habilitação ou titulação, tempo de
serviço, formação profissional continuada e jornada de trabalho; 

V - receber ajuda de custo e manutenção quando convocado para participar de cursos ou encontros
educacionais representando a Secretaria Municipal de Educação, fora do município de Piên; 

VI - participar do processo de planejamento do Projeto Político-Pedagógico da instituição
educacional ou da Secretaria Municipal de Educação; 

VII - participar de programas permanentes e regulares de formação continuada. 

 
SEÇÃO II 

DOS DEVERES 
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Art. 95.  O profissional do magistério tem o dever constante de considerar a relevância social de
sua profissão em razão da qual, além das obrigações previstas em outras normas, deverá: 

I - preservar os princípios estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

II - reconhecer e respeitar as diferenças culturais, sociais, religiosas dos alunos e da
comunidade escolar, valorizando os diferentes saberes e culturas, combatendo a exclusão e a
discriminação; 

III - participar da elaboração da proposta pedagógica de sua instituição educacional; 

IV - participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino; 

V - participar de programas, projetos, reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de
trabalho, buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional, bem como a
qualidade do ensino, no âmbito de sua atuação; 

VI - participar dos eventos voltados à formação profissional; 

VII - participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de
problemas junto aos alunos da rede municipal de ensino; 

VIII - participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade da frequência
escolar das crianças do Município; 

IX - participar do Censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares na rede municipal
de ensino; 

X - participar da realização de pesquisas na área de educação; 

XI - participar da organização de festividades, feiras e outros eventos destinados a divulgar a
arte, a ciência e a cultura local e nacional no âmbito de sua atuação; 

XII - participar da organização de eventos destinados a comemorar datas significativas
nacionais, estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação; 

XIII - participar de reuniões de grupos de trabalho e/ou outras ações destinadas a assegurar o
pleno desenvolvimento da criança, a proteção integral aos seus direitos, o seu preparo para o
exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; 

XIV - participar da organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; 

XV - organizar, planejar e ministrar aulas, com conteúdos anteriormente definidos nos planos de
aula; 

XVI - orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa, leitura e
utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; 

XVII - aplicar diferentes instrumentos de avaliação em variadas situações de aprendizagem para
possibilitar o desenvolvimento das capacidades dos alunos; 

XVIII - adequar o processo de ensino e aprendizagem de forma a atender as necessidades dos



alunos; 

XIX - monitorar continuamente o progresso dos alunos; 

XX - cumprir plano de trabalho, segundo o Projeto Político-Pedagógico da instituição
educacional; 

XXI - elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser
utilizado; 

XXII - elaborar material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da
Constituição Federal, art. 206, II; 

XXIII - elaborar material destinado à conscientização dos alunos para preservação do patrimônio
artístico, histórico, cultural e ambiental do País, Estado e Município; 

XXIV - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, ministrando aulas nos
dias letivos e horas aulas estabelecidos, além de participar, integralmente, dos períodos
dedicados às atividades complementares ao exercício da docência; 

XXV - colaborar com a organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; 

XXVI - prestar assistência, suporte, informações ou denúncia quando couber, aos órgãos
encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

XXVII - manter em classe e/ou na instituição educacional, documentos relacionados a vida
escolar, controle de frequência e demais registros oficiais dos alunos. 

 
Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
SEÇÃO I 

DA COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA 

Art. 96.  É instituída a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal,
com a finalidade de: 

I - orientar a sua implantação e operacionalização; 

II - acompanhar, avaliar e propor medidas necessárias à sua execução; 

III - participar da elaboração de suas normas reguladoras; 

IV - participar do processo de enquadramento dos profissionais do magistério, conforme
disposições estabelecidas no Plano de Carreira. 

Parágrafo Único. A Comissão de Gestão do Plano de Carreira será presidida pelo Dirigente da
Educação Municipal e integrada por representantes dos órgãos municipais de Administração, do
Financeiro, do Jurídico, da Educação e, paritariamente, de representantes do Magistério Público
Municipal, indicados por seus pares. 



Art. 97  A alternância dos membros representantes do Magistério Público Municipal na Comissão de 
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, verificar-se-á a cada 2 (dois) anos 
de participação, observados, para substituição de seus participantes, os critérios dispostos no 
parágrafo único do art. 96, desta Lei. 

Art. 97  A alternância dos membros representantes do Magistério Público Municipal na Comissão de
Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, verificar-se-á a cada 4 (quatro)
anos de participação, observados, para substituição de seus participantes, os critérios
dispostos no parágrafo único do art. 96, desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 1347/2018) 

Art. 98.  A Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério reunir-se-á ordinariamente, em
época a ser definida em regulamento específico e, extraordinariamente, por convocação do
Prefeito Municipal ou pelo Dirigente da Educação Municipal. 

Art. 99.  As regulamentações previstas nesta Lei serão elaboradas com a participação da Comissão
de Gestão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal. 

Parágrafo Único. As regulamentações de que trata este artigo só poderão sofrer alterações com a
aprovação da maioria dos membros da Comissão de Gestão. 

 
SEÇÃO II 

DO ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARREIRA 

Art. 100.  O provimento dos cargos da Carreira do Magistério Público Municipal dar-se-á com os
titulares de cargos efetivos de profissionais do magistério, atendida a exigência mínima de
habilitação ou titulação específica para cada cargo. 

Art. 101.  O enquadramento dos profissionais do magistério, detentores de cargo de Professor,
neste Plano de Carreira, dar-se-á com base nos seguintes critérios: 

I - na Tabela de Vencimentos do cargo de Professor, Anexo I desta Lei; 

II - no Nível correspondente à sua habilitação ou titulação devidamente comprovada; 

III - na Classe 1 (um), para aqueles que se encontram em estágio probatório e para os demais, na
Classe correspondente ao nível imediatamente superior ao ocupado no Plano de Carreira vigente
até a aprovação desta Lei. 

Parágrafo Único. Se o novo vencimento básico do profissional do magistério, decorrente do
provimento neste Plano de Carreira, for inferior ao vencimento até então percebido, o
enquadramento dar-se-á no Nível correspondente à sua habilitação ou titulação e na Classe cujo
valor seja igual ou imediatamente superior ao seu Vencimento Básico. 

Art. 102.  Os profissionais do magistério, titulares de cargo de Professor, com formação em nível
médio na modalidade normal, serão enquadrados: 

I - no Nível A, em extinção, na Tabela de Vencimentos, Anexo II desta Lei; 

II - na Classe 1 (um), para aqueles que se encontram em estágio probatório e para os demais, na
Classe correspondente ao nível imediatamente superior ao ocupado no Plano de Carreira vigente
até a aprovação desta Lei. 

§ 1º O Nível A se extinguirá na medida em que não houver mais profissionais nele incluídos. 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2018/134/1347/lei-ordinaria-n-1347-2018-altera-a-redacao-da-lei-n-1070-de-09-de-setembro-de-2010-que-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-carreira-e-remuneracao-do-magisterio-publico-municipal-de-pien-pr


§ 2º Os profissionais do magistério de que trata o caput deste artigo, mudarão para o Nível B,
nos termos dos arts. 35 e 36 desta Lei, após obter a formação em nível superior, em curso de
licenciatura, de graduação plena ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento
específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente. 

Art. 103.  Fica considerado em extinção, permanecendo com a mesma nomenclatura, o cargo de
Atendente de Creche, na medida em que vagar, assegurando-se para aqueles que se encontram em
exercício: 

I - tratamento e direitos iguais aos estabelecidos aos profissionais do magistério, detentores
de cargo de Professor de Educação Infantil, inclusive as gratificações previstas no art. 70
desta Lei; 

II - desenvolvimento na Carreira nos termos desta Lei. 

Art. 104.  O enquadramento dos atuais ocupantes de cargo de Atendente de Creche, neste Plano de
Carreira, dar-se-á com base nos seguintes critérios: 

I - na Tabela de Vencimentos do cargo de Atendente de Creche, do Quadro Suplementar, Anexo IV,
desta Lei; 

II - no Nível correspondente à sua habilitação ou titulação devidamente comprovada; 

III - na Classe 1 (um), para aqueles que se encontram em estágio probatório; 

IV - na Classe 2 (dois), para aqueles que possuírem tempo de efetivo exercício em funções de
magistério, superior a 3 (três) anos. 

Art. 105.  Os atuais ocupantes de cargo de Atendente de Creche, serão enquadrados neste Plano de
Carreira, desde que cumpram obrigatoriamente as seguintes condições: 

I - tenham ingressado, por concurso público, no cargo de Atendente de Creche; 

II - possuam formação para o exercício de funções de magistério na educação infantil, nos termos
do art. 62 da Lei 9394/96. 

Art. 106.  Os profissionais do magistério que se encontrarem, à época de implantação do presente
Plano de Carreira, em licença sem vencimentos para tratar de assuntos de interesse particular,
serão enquadrados por ocasião da reassunção, nos termos desta Lei. 

Art. 107.  Os profissionais do magistério que ocuparem cargo em comissão junto à rede municipal
de ensino, com atividades voltadas à educação, serão, por ocasião da reassunção, reenquadrados
neste Plano de Carreira pelos mesmos critérios aplicados aos demais profissionais do magistério,
computando-se também, para efeito do reenquadramento, o tempo de serviço no cargo em comissão. 

 
SEÇÃO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 108.  As normas previstas neste Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério
Público Municipal têm caráter suplementar e específico, aplicando-se aos integrantes do Quadro
Próprio do Magistério, as normas constantes no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Piên, naquilo que não conflitar. 



Art. 109.  O Município poderá conceder prêmios e diplomas de Mérito Educacional, aos
profissionais do magistério que se destaquem em decorrência do desenvolvimento de trabalho
pedagógico considerado de real valor para a elevação da qualidade de ensino. 

Art. 110.  Os profissionais do magistério em efetivo exercício na data da publicação desta Lei
serão enquadrados no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal,
num prazo máximo de 30 (trinta) dias, observados, entre outros, os direitos adquiridos, as
exigências de habilitação ou titulação profissional e critérios de enquadramento estabelecidos
nesta Lei. 

Art. 111.  O valor dos vencimentos correspondentes aos Níveis da Carreira do Magistério Público
Municipal para o cargo de Professor será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes, sobre
o valor do Vencimento Básico da Carreira: 

Nível B .................................................1,00; 
Nível C..................................................1,10; 
Nível D .................................................1,20. 

Art. 112.  O valor do vencimento do Nível A, em extinção, será obtido pela aplicação do
coeficiente 0,80 ao Vencimento Básico da Carreira do cargo de Professor, estabelecido no Nível
B, Classe 1 (um), da Tabela de Vencimentos do Quadro Permanente. 

Art. 113.  O valor dos vencimentos correspondentes aos Níveis da Carreira do Magistério Público
Municipal para o cargo de Professor de Educação Infantil e o cargo de Atendente de Creche em
extinção, será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes, sobre o valor do Vencimento
Básico da Carreira: 

Nível A ................................................1,000; 
Nível B.................................................1,250; 
Nível C ................................................1,375; 
Nível D ................................................1,500. 

Art. 114.  Os profissionais do magistério no exercício de funções de suporte pedagógico que não
possuem formação específica conforme estabelecido no caput e incisos do art. 29 da presente Lei,
terão o prazo de 4 (quatro) anos, a partir da publicação desta Lei, para atenderem ao requisito
de habilitação ou titulação necessária. 

Art. 115.  Para os efeitos desta Lei, só terão validade os cursos de pós-graduação Stricto Sensu
- Mestrado ou Doutorado, autorizados e reconhecidos pelos órgãos competentes, ou, quando
realizados no exterior, devidamente validado por instituição brasileira pública, competente para
este fim. 

Art. 116.  Aos profissionais do magistério, detentores de cargo de Professor, em exercício na
rede municipal de ensino, que concluírem Programa Especial de Formação em Serviço para o
Exercício da Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e/ou Educação Infantil,
devidamente autorizado pelo Órgão Normativo do respectivo Sistema Estadual ou Nacional de
Ensino, respeitadas as normas por eles emanadas, fica garantido o direito de posicionamento na
Tabela de Vencimentos e avanço na Carreira correspondente a habilitação ou formação auferida. 

Parágrafo Único. São considerados também válidos, para efeitos de posicionamento na Tabela de
Vencimentos e avanço na Carreira, os cursos de especialização, em nível de pós-graduação, com
carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, concluídos com fundamento no Programa
que tiver equivalência à licenciatura plena. 

Art. 117.  O adicional por tempo de serviço, denominado quinquênio, e o adicional denominado



anuência, percebidos até a aprovação desta Lei, ficam, aos profissionais do magistério,
transformados em anuênios, aplicados na forma estabelecida no art. 75 desta Lei. 

Art. 118.  Os profissionais do magistério, integrantes da Carreira do Magistério Público
Municipal, poderão perceber outras vantagens pecuniárias devidas aos servidores municipais,
quando não conflitantes com o disposto nesta Lei. 

Art. 119.  Fica, a partir da aprovação desta Lei, extinto o cargo de Educador Infantil, criado
pela Lei Municipal nº 1.058, de 22 de abril de 2010. 

Art. 120.  Fica, a partir da aprovação desta Lei, criado o cargo de Professor de Educação
Infantil, com número de vagas especificadas no Anexo VII, parte integrante desta Lei. 

Art. 121.  Os proventos de aposentadoria e pensões dos profissionais do magistério, alcançados
pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, serão revistos na mesma proporção e data em que se
modificar o Vencimento Básico da Carreira dos profissionais em atividade. 

Art. 122.  As disposições desta Lei aplicam-se, no que não for peculiar da Carreira por ela
instituída, aos integrantes do Magistério Público Municipal nela não incluídos. 

Art. 123.  As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta dos recursos
consignados no orçamento. 

Art. 124.  O Poder Executivo aprovará o Regulamento de Promoções do Magistério Público Municipal
no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta Lei. 

Art. 125.  Integram a presente Lei os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. 

Art. 126.  O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal será
implantado de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei, revogando-se as disposições em
contrário e em especial a Lei Municipal nº 964, de 11 de outubro de 2007 e suas alterações
posteriores. 

Art. 127.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos
financeiros do vencimento básico do profissional do magistério, conforme estabelecido no art. 64
desta Lei, a partir de 1º de maio de 2010. 

Piên/PR, em 09 de setembro de 2010. 

Gilberto Dranka 
Prefeito Municipal 

Publique-se e registre-se. 

GISELI MARIA FORTESKI DRANKA 
Secretária de Administração 

ANEXO I 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: PROFESSOR 
JORNADA: 20 HORAS SEMANAIS 
QUADRO PERMANENTE 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2010/105/1058/lei-ordinaria-n-1058-2010-reorganiza-o-quadro-de-pessoal-efetivo-da-administracao-direta-municipal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2007/96/964/lei-ordinaria-n-964-2007-dispoe-sobre-o-regime-estatutario-e-o-plano-de-carreira-do-magisterio-publico-municipal


ANEXO I 

TABELA DE VENCIMENTOS 

CARGO: PROFESSOR 
JORNADA: 20 HORAS SEMANAIS 

QUADRO PERMANENTE 

ANEXO I 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: PROFESSOR 
JORNADA: 20 HORAS SEMANAIS 
QUADRO PERMANENTE 

  _______________________________________________________________________________________________________________

______________________ 

|      |                                                            CLASSES  

| 

|------|------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----

---+--------+--------| 

|NÍVEIS|  1   |  2   |  3   |  4   |   5    |   6    |   7    |   8    |   9    |   10   |   11   |   12   |   13  

|   14   |   15   | 

|======|======|======|======|======|========|========|========|========|========|========|========|========|=====

===|========|========| 

|B     |720,00|748,80|778,75|809,90|  842,30|  875,99|  911,03|  947,47|  985,37|1.024,78|1.065,78|1.108,41|1.15

2,74|1.198,85|1.246,81| 

|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----

---|--------|--------| 

|C     |792,00|823,68|856,63|890,89|  926,53|  963,59|1.002,13|1.042,22|1.083,91|1.127,26|1.172,35|1.219,25|1.26

8,02|1.318,74|1.371,49| 

|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----

---|--------|--------| 

|D     |864,00|898,56|934,50|971,88|1.010,76|1.051,19|1.093,24|1.136,97|1.182,44|1.229,74|1.278,93|1.330,09|1.38

3,29|1.438,62|1.496,17| 

|______|______|______|______|______|________|________|________|________|________|________|________|________|_____

___|________|________|

   ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

|              |                                                                       CLASSES  

| 

|    NÍVEIS    |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------

--+---------+---------+---------+---------+---------| 

|              |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10  

|    11   |    12   |    13   |    14   |    15   | 

|==============|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=======

==|=========|=========|=========|=========|=========| 

|B             | 1.436,75| 1.494,22| 1.553,99| 1.616,15| 1.680,79| 1.748,03| 1.817,95| 1.890,66| 1.966,29| 2.044,

94| 2.126,74| 2.211,81| 2.300,28| 2.392,29| 2.487,99| 

|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------

--|---------|---------|---------|---------|---------| 

|C             | 1.580,43| 1.643,64| 1.709,39| 1.777,76| 1.848,87| 1.922,83| 1.999,74| 2.079,73| 2.162,92| 2.249,

44| 2.339,42| 2.432,99| 2.530,31| 2.631,52| 2.736,78| 

|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------

--|---------|---------|---------|---------|---------| 

|D             | 1.724,10| 1.793,06| 1.864,79| 1.939,38| 2.016,95| 2.097,63| 2.181,54| 2.268,80| 2.359,55| 2.453,

93| 2.552,09| 2.654,17| 2.760,34| 2.870,75| 2.985,58| 

|______________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_______

__|_________|_________|_________|_________|_________| (Redação dada pela Lei nº 1290/2017)

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2017/129/1290/lei-ordinaria-n-1290-2017-autoriza-o-poder-executivo-a-repor-as-perdas-salariais-aos-servidores-da-administracao-publica-municipal-e-da-outras-providencias


ANEXO I - TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: PROFESSOR 
JORNADA: 20 HORAS SEMANAIS 
QUADRO PERMANENTE 

ANEXO II 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: PROFESSOR 
JORNADA: 20 HORAS SEMANAIS 
QUADRO SUPLEMENTAR 

  _______________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

|      |                                                                CLASSES  

| 

|NÍVEIS|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------

--+--------+--------+--------| 

|      |    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |    8   |    9   |   10   |   11   |   12  

|   13   |   14   |   15   | 

|======|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|======

==|========|========|========| 

|B     |1.534,58|1.595,96|1.659,80|1.726,19|1.795,24|1.867,05|1.941,73|2.019,40|2.100,18|2.184,19|2.271,55|2.362,

42|2.456,91|2.555,19|2.657,40| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|C     |1.688,04|1.755,56|1.825,78|1.898,81|1.974,77|2.053,76|2.135,91|2.221,34|2.310,20|2.402,60|2.498,71|2.598,

66|2.702,60|2.810,71|2.923,14| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|D     |1.841,50|1.915,16|1.991,76|2.071,43|2.154,29|2.240,46|2.330,08|2.423,28|2.520,21|2.621,02|2.725,86|2.834,

90|2.948,29|3.066,23|3.188,88| 

|______|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|______

__|________|________|________| (Redação dada pela Lei nº 1334/2018)

 ________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

|      |                                                                Classes  

| 

|======|=========================================================================================================

=============================| 

|Níveis|       1|       2|       3|       4|       5|       6|       7|       8|       9|      10|      11|  

 12|      13|      14|      15| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|B     |1.598,58|1.662,52|1.729,02|1.798,19|1.870,11|1.944,92|2.022,71|2.103,62|2.187,77|2.275,28|2.366,29|2.460,

94|2.559,38|2.661,75|2.768,22| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|C     |1.758,44|1.828,78|1.901,93|1.978,00|2.057,12|2.139,41|2.224,99|2.313,98|2.406,54|2.502,81|2.602,92|2.707,

03|2.815,32|2.927,93|3.045,05| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|D     |1.918,30|1.995,03|2.074,83|2.157,82|2.244,13|2.333,90|2.427,26|2.524,35|2.625,32|2.730,33|2.839,55|2.953,

13|3.071,25|3.194,10|3.321,87| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  

|        |        |        | 

|______|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|______

__|________|________|________| (Redação dada pela Lei nº 1353/2019)

  _______________________________________________________________________________________________________________

___ 

|         |                                                 CLASSES  

| 

|---------|------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+----

--| 

|NÍVEL (em|  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  

| 

|extinção)|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  

| 

|=========|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|======|====

==| 

|    A    |576,00|599,04|623,00|647,92|673,84|700,79|728,82|757,98|788,30|819,83|852,62|886,73|922,19|959,08|997,

45| 

|_________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|____

__|

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2018/133/1334/lei-ordinaria-n-1334-2018-autoriza-o-poder-executivo-a-repor-as-perdas-salariais-aos-servidores-da-administracao-publica-municipal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2019/135/1353/lei-ordinaria-n-1353-2019-autoriza-o-poder-executivo-a-repor-as-perdas-salariais-aos-servidores-da-administracao-publica-municipal-e-da-outras-providencias


ANEXO II 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: PROFESSOR 
JORNADA: 20 HORAS SEMANAIS 
QUADRO SUPLEMENTAR (em extinção) 

ANEXO II 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: PROFESSOR 
JORNADA: 20 HORAS SEMANAIS 
QUADRO SUPLEMENTAR (em extinção) 

ANEXO II 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: PROFESSOR 
JORNADA: 20 HORAS SEMANAIS 
QUADRO SUPLEMENTAR (em extinção) 

ANEXO III 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
JORNADA: 30 HORAS SEMANAIS 
QUADRO PERMANENTE 

   ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

|              |                                                                       CLASSES  

| 

|    NÍVEIS    |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------

--+---------+---------+---------+---------+---------| 

|              |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10  

|    11   |    12   |    13   |    14   |    15   | 

|==============|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=======

==|=========|=========|=========|=========|=========| 

|A             | 1.149,40| 1.195,38| 1.243,19| 1.292,92| 1.344,64| 1.398,42| 1.454,36| 1.512,53| 1.573,03| 1.635,

95| 1.701,39| 1.769,45| 1.840,23| 1.913,84| 1.990,39| 

|______________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_______

__|_________|_________|_________|_________|_________| (Redação dada pela Lei nº 1290/2017)

  _______________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

|      |                                                                CLASSES  

| 

|NÍVEIS|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------

--+--------+--------+--------| 

|      |    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |    8   |    9   |   10   |   11   |   12  

|   13   |   14   |   15   | 

|======|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|======

==|========|========|========| 

|A     |1.227,67|1.276,78|1.327,85|1.380,96|1.436,20|1.493,65|1.553,39|1.615,53|1.680,15|1.747,36|1.817,25|1.889,

94|1.965,54|2.044,16|2.125,93| 

|______|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|______

__|________|________|________| (Redação dada pela Lei nº 1334/2018)

 ________________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

|     |                                                                Classes  

| 

|=====|==========================================================================================================

============================| 

|Nível|       1|       2|       3|       4|       5|       6|       7|       8|       9|      10|      11|      1

2|      13|      14|      15| 

|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------

-|--------|--------|--------| 

|A    |1.278,87|1.330,02|1.383,23|1.438,55|1.496,10|1.555,94|1.618,18|1.682,91|1.750,22|1.820,23|1.893,04|1.968,7

6|2.047,51|2.129,41|2.214,59| 

|_____|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|_______

_|________|________|________| (Redação dada pela Lei nº 1353/2019)

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2017/129/1290/lei-ordinaria-n-1290-2017-autoriza-o-poder-executivo-a-repor-as-perdas-salariais-aos-servidores-da-administracao-publica-municipal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2018/133/1334/lei-ordinaria-n-1334-2018-autoriza-o-poder-executivo-a-repor-as-perdas-salariais-aos-servidores-da-administracao-publica-municipal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2019/135/1353/lei-ordinaria-n-1353-2019-autoriza-o-poder-executivo-a-repor-as-perdas-salariais-aos-servidores-da-administracao-publica-municipal-e-da-outras-providencias


ANEXO III 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
JORNADA: 30 HORAS SEMANAIS 
QUADRO PERMANENTE 

ANEXO III 

TABELA DE VENCIMENTOS 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
JORNADA: 30 HORAS SEMANAIS 

QUADRO PERMANENTE 

  _______________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

|      |                                                                CLASSES  

| 

|------|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------

--+--------+--------+--------| 

|NÍVEIS|   1    |   2    |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    |   8    |   9    |   10   |   11   |   12  

|   13   |   14   |   15   | 

|======|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|======

==|========|========|========| 

|   A  |  864,00|  898,56|  934,50|  971,88|1.010,76|1.051,19|1.093,24|1.136,97|1.182,44|1.229,74|1.278,93|1.330,

09|1.383,29|1.438,62|1.496,17| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|   B  |1.080,00|1.123,20|1.168,13|1.214,85|1.263,45|1.313,99|1.366,54|1.421,21|1.478,05|1.537,18|1.598,66|1.662,

61|1.729,11|1.798,28|1.870,21| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|   C  |1.188,00|1.235,52|1.284,94|1.336,34|1.389,79|1.445,38|1.503,20|1.563,33|1.625,86|1.690,89|1.758,53|1.828,

87|1.902,03|1.978,11|2.057,23| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|   D  |1.296,00|1.347,84|1.401,75|1.457,82|1.516,14|1.576,78|1.639,85|1.705,45|1.773,67|1.844,61|1.918,40|1.995,

13|2.074,94|2.157,94|2.244,25| 

|______|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|______

__|________|________|________|

   ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

|              |                                                                       CLASSES  

| 

|    NÍVEIS    |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------

--+---------+---------+---------+---------+---------| 

|              |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10  

|    11   |    12   |    13   |    14   |    15   | 

|==============|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=======

==|=========|=========|=========|=========|=========| 

|A             | 1.724,10| 1.793,06| 1.864,79| 1.939,38| 2.016,95| 2.097,63| 2.181,54| 2.268,80| 2.359,55| 2.453,

93| 2.552,09| 2.654,17| 2.760,34| 2.870,75| 2.985,58| 

|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------

--|---------|---------|---------|---------|---------| 

|B             | 2.155,13| 2.241,33| 2.330,98| 2.424,22| 2.521,19| 2.622,04| 2.726,92| 2.836,00| 2.949,44| 3.067,

41| 3.190,11| 3.317,72| 3.450,42| 3.588,44| 3.731,98| 

|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------

--|---------|---------|---------|---------|---------| 

|C             | 2.370,64| 2.465,46| 2.564,08| 2.666,64| 2.773,31| 2.884,24| 2.999,61| 3.119,60| 3.244,38| 3.374,

16| 3.509,12| 3.649,49| 3.795,47| 3.947,29| 4.105,18| 

|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------

--|---------|---------|---------|---------|---------| 

|D             | 2.586,15| 2.689,60| 2.797,18| 2.909,07| 3.025,43| 3.146,45| 3.272,30| 3.403,20| 3.539,32| 3.680,

90| 3.828,13| 3.981,26| 4.140,51| 4.306,13| 4.478,38| 

|______________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_______

__|_________|_________|_________|_________|_________| (Redação dada pela Lei nº 1290/2017)

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2017/129/1290/lei-ordinaria-n-1290-2017-autoriza-o-poder-executivo-a-repor-as-perdas-salariais-aos-servidores-da-administracao-publica-municipal-e-da-outras-providencias


ANEXO III 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
JORNADA: 30 HORAS SEMANAIS 
QUADRO PERMANENTE 

ANEXO IV 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: ATENDENTE DE CRECHE (em extinção) 
JORNADA 30 HORAS SEMANAIS 

QUADRO SUPLEMENTAR 

  _______________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

|      |                                                                CLASSES  

| 

|NÍVEIS|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------

--+--------+--------+--------| 

|      |    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |    8   |    9   |   10   |   11   |   12  

|   13   |   14   |   15   | 

|======|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|======

==|========|========|========| 

|A     |1.841,50|1.915,16|1.991,77|2.071,44|2.154,29|2.240,47|2.330,08|2.423,29|2.520,22|2.621,03|2.725,87|2.834,

90|2.948,30|3.066,23|3.188,88| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|B     |2.301,88|2.393,95|2.489,71|2.589,30|2.692,87|2.800,58|2.912,61|3.029,11|3.150,27|3.276,29|3.407,34|3.543,

63|3.685,38|3.832,79|3.986,10| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|C     |2.532,06|2.633,35|2.738,68|2.848,23|2.962,15|3.080,64|3.203,87|3.332,02|3.465,30|3.603,91|3.748,07|3.897,

99|4.053,91|4.216,07|4.384,71| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|D     |2.762,25|2.872,74|2.987,65|3.107,16|3.231,44|3.360,70|3.495,13|3.634,93|3.780,33|3.931,54|4.088,80|4.252,

36|4.422,45|4.599,35|4.783,32| 

|______|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|______

__|________|________|________| (Redação dada pela Lei nº 1334/2018)

 ________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

|      |                                                                Classes  

| 

|======|=========================================================================================================

=============================| 

|Níveis|       1|       2|       3|       4|       5|       6|       7|       8|       9|      10|      11|  

 12|      13|      14|      15| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|A     |1.918,30|1.995,03|2.074,83|2.157,83|2.244,14|2.333,91|2.427,26|2.524,35|2.625,33|2.730,34|2.839,55|2.953,

13|3.071,26|3.194,11|3.321,87| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|B     |2.397,88|2.493,79|2.593,54|2.697,28|2.805,17|2.917,38|3.034,08|3.155,44|3.281,66|3.412,92|3.549,44|3.691,

42|3.839,08|3.992,64|4.152,34| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|C     |2.637,66|2.743,17|2.852,90|2.967,01|3.085,69|3.209,12|3.337,48|3.470,98|3.609,82|3.754,22|3.904,38|4.060,

56|4.222,98|4.391,90|4.567,58| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|D     |2.877,45|2.992,55|3.112,25|3.236,74|3.366,21|3.500,86|3.640,89|3.786,53|3.937,99|4.095,51|4.259,33|4.429,

70|4.606,89|4.791,17|4.982,81| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  

|        |        |        | 

|______|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|______

__|________|________|________| (Redação dada pela Lei nº 1353/2019)

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2018/133/1334/lei-ordinaria-n-1334-2018-autoriza-o-poder-executivo-a-repor-as-perdas-salariais-aos-servidores-da-administracao-publica-municipal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2019/135/1353/lei-ordinaria-n-1353-2019-autoriza-o-poder-executivo-a-repor-as-perdas-salariais-aos-servidores-da-administracao-publica-municipal-e-da-outras-providencias


ANEXO IV 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: ATENDENTE DE CRECHE (em extinção) 
JORNADA: 30 HORAS SEMANAIS 
QUADRO SUPLEMENTAR 

ANEXO IV 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: ATENDENTE DE CRECHE (em extinção) 
JORNADA: 30 HORAS SEMANAIS 
QUADRO SUPLEMENTAR 

  _______________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

|      |                                                                CLASSES  

| 

|------|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------

--+--------+--------+--------| 

|NÍVEIS|   1    |   2    |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    |   8    |   9    |   10   |   11   |   12  

|   13   |   14   |   15   | 

|======|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|======

==|========|========|========| 

|   A  |  864,00|  898,56|  934,50|  971,88|1.010,76|1.051,19|1.093,24|1.136,97|1.182,44|1.229,74|1.278,93|1.330,

09|1.383,29|1.438,62|1.496,17| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|   B  |1.080,00|1.123,20|1.168,13|1.214,85|1.263,45|1.313,99|1.366,54|1.421,21|1.478,05|1.537,18|1.598,66|1.662,

61|1.729,11|1.798,28|1.870,21| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|   C  |1.188,00|1.235,52|1.284,94|1.336,34|1.389,79|1.445,38|1.503,20|1.563,33|1.625,86|1.690,89|1.758,53|1.828,

87|1.902,03|1.978,11|2.057,23| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|   D  |1.296,00|1.347,84|1.401,75|1.457,82|1.516,14|1.576,78|1.639,85|1.705,45|1.773,67|1.844,61|1.918,40|1.995,

13|2.074,94|2.157,94|2.244,25| 

|______|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|______

__|________|________|________|

   ______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

|              |                                                                       CLASSES  

| 

|    NÍVEIS    |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------

--+---------+---------+---------+---------+---------| 

|              |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10  

|    11   |    12   |    13   |    14   |    15   | 

|==============|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=========|=======

==|=========|=========|=========|=========|=========| 

|A             | 1.724,10| 1.793,06| 1.864,79| 1.939,38| 2.016,95| 2.097,63| 2.181,54| 2.268,80| 2.359,55| 2.453,

93| 2.552,09| 2.654,17| 2.760,34| 2.870,75| 2.985,58| 

|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------

--|---------|---------|---------|---------|---------| 

|B             | 2.155,13| 2.241,33| 2.330,98| 2.424,22| 2.521,19| 2.622,04| 2.726,92| 2.836,00| 2.949,44| 3.067,

41| 3.190,11| 3.317,72| 3.450,42| 3.588,44| 3.731,98| 

|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------

--|---------|---------|---------|---------|---------| 

|C             | 2.370,64| 2.465,46| 2.564,08| 2.666,64| 2.773,31| 2.884,24| 2.999,61| 3.119,60| 3.244,38| 3.374,

16| 3.509,12| 3.649,49| 3.795,47| 3.947,29| 4.105,18| 

|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------

--|---------|---------|---------|---------|---------| 

|D             | 2.586,15| 2.689,60| 2.797,18| 2.909,07| 3.025,43| 3.146,45| 3.272,30| 3.403,20| 3.539,32| 3.680,

90| 3.828,13| 3.981,26| 4.140,51| 4.306,13| 4.478,38| 

|______________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_________|_______

__|_________|_________|_________|_________|_________| (Redação dada pela Lei nº 1290/2017)

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2017/129/1290/lei-ordinaria-n-1290-2017-autoriza-o-poder-executivo-a-repor-as-perdas-salariais-aos-servidores-da-administracao-publica-municipal-e-da-outras-providencias


ANEXO IV - TABELA DE VENCIMENTOS 
CARGO: ATENDENTE DE CRECHE (em extinção) 
JORNADA: 30 HORAS SEMANAIS 
QUADRO SUPLEMENTAR 

ANEXO V 

DENOMINAÇÃO DO CARGO 
Professor 

FORMA DE PROVIMENTO 
Ingresso exclusivo por concurso público de provas e títulos 

ATRIBUIÇÕES 

Compete ao Professor, no exercício de suas funções: 

  _______________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

|      |                                                                CLASSES  

| 

|NÍVEIS|--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------

--+--------+--------+--------| 

|      |    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |    8   |    9   |   10   |   11   |   12  

|   13   |   14   |   15   | 

|======|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|========|======

==|========|========|========| 

|A     |1.841,50|1.915,16|1.991,77|2.071,44|2.154,29|2.240,47|2.330,08|2.423,29|2.520,22|2.621,03|2.725,87|2.834,

90|2.948,30|3.066,23|3.188,88| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|B     |2.301,88|2.393,95|2.489,71|2.589,30|2.692,87|2.800,58|2.912,61|3.029,11|3.150,27|3.276,29|3.407,34|3.543,

63|3.685,38|3.832,79|3.986,10| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|C     |2.532,06|2.633,35|2.738,68|2.848,23|2.962,15|3.080,64|3.203,87|3.332,02|3.465,30|3.603,91|3.748,07|3.897,

99|4.053,91|4.216,07|4.384,71| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|D     |2.762,25|2.872,74|2.987,65|3.107,16|3.231,44|3.360,70|3.495,13|3.634,93|3.780,33|3.931,54|4.088,80|4.252,

36|4.422,45|4.599,35|4.783,32| 

|______|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|______

__|________|________|________| (Redação dada pela Lei nº 1334/2018)

 ________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

|      |                                                                Classes  

| 

|======|=========================================================================================================

=============================| 

|Níveis|       1|       2|       3|       4|       5|       6|       7|       8|       9|      10|      11|  

 12|      13|      14|      15| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|A     |1.918,30|1.995,03|2.074,83|2.157,83|2.244,14|2.333,91|2.427,26|2.524,35|2.625,33|2.730,34|2.839,55|2.953,

13|3.071,26|3.194,11|3.321,87| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|B     |2.397,88|2.493,79|2.593,54|2.697,28|2.805,17|2.917,38|3.034,08|3.155,44|3.281,66|3.412,92|3.549,44|3.691,

42|3.839,08|3.992,64|4.152,34| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|C     |2.637,66|2.743,17|2.852,90|2.967,01|3.085,69|3.209,12|3.337,48|3.470,98|3.609,82|3.754,22|3.904,38|4.060,

56|4.222,98|4.391,90|4.567,58| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|D     |2.877,45|2.992,55|3.112,25|3.236,74|3.366,21|3.500,86|3.640,89|3.786,53|3.937,99|4.095,51|4.259,33|4.429,

70|4.606,89|4.791,17|4.982,81| 

|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

--|--------|--------|--------| 

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  

|        |        |        | 

|______|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|________|______

__|________|________|________| (Redação dada pela Lei nº 1353/2019)

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2018/133/1334/lei-ordinaria-n-1334-2018-autoriza-o-poder-executivo-a-repor-as-perdas-salariais-aos-servidores-da-administracao-publica-municipal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2019/135/1353/lei-ordinaria-n-1353-2019-autoriza-o-poder-executivo-a-repor-as-perdas-salariais-aos-servidores-da-administracao-publica-municipal-e-da-outras-providencias


1) Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo entre
outras, as seguintes atribuições: 

- Participar na elaboração da proposta pedagógica da instituição educacional; 
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional; 
- Zelar pela aprendizagem das crianças; 
- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para as crianças de menor rendimento; 
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; 
- Colaborar com as atividades de articulação da instituição educacional com as famílias e a
comunidade; 
- Divulgar as experiências educacionais realizadas; 
- Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da
instituição educacional e ao processo de ensino-aprendizagem. 

2) Atividades de Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental, incluindo entre outras, as seguintes atribuições: 

- Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da instituição educacional; 
- Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da instituição educacional, tendo
em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos; 
- Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
- Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
- Prover meios para recuperação das crianças de menor rendimento; 
- Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração da
sociedade com a instituição educacional; 
- Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento das crianças, bem como sobre
a execução da proposta pedagógica da instituição educacional; 
- Coordenar, no âmbito da instituição educacional, as atividades de planejamento, avaliação e
desenvolvimento profissional; 
- Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as
famílias; 
- Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento
do sistema ou rede de ensino ou da instituição educacional; 
- Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento
do sistema e/ou rede de ensino e da instituição educacional em relação a aspectos pedagógicos,
administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; 
- Acompanhar e supervisionar o funcionamento das instituições educacionais, zelando pelo
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; 
- Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas
emanadas da Secretaria Municipal de Educação. 

ANEXO VI 

DENOMINAÇÃO DO CARGO 
Professor de Educação Infantil 

FORMA DE PROVIMENTO 
Ingresso exclusivo por concurso público de provas e títulos 

ATRIBUIÇÕES 

Compete ao Professor de Educação Infantil, no exercício de suas funções: 



1) Atividades específicas na Educação Infantil, incluindo entre outras, as seguintes
atribuições: 

- Atuar em atividades de educação infantil, atendendo, no que lhe compete, a criança de 0 (zero)
a 5 (cinco) anos; 
- Participar na elaboração da proposta pedagógica da instituição educacional; 
- Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com a proposta pedagógica
da instituição educacional; 
- Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da
criança, consignadas na proposta político-pedagógica; 
- Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e
interação; 
- Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento
infantil; 
- Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas de
higiene, alimentação e repouso atendidas de forma adequada; 
- Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia; 
- Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e
ampliar o acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis; 
- Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às
especificidades da criança de até 5 (cinco) anos, em suas diferenças individuais, sociais,
econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação alguma; 
- Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade; 
- Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de desenvolvimento
infantil; 
- Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para construção
coletiva do projeto político-pedagógico; 
- Participar de atividades de qualificação proporcionadas pela Administração Municipal; 
- Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la; 
- Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas
emanadas da Secretaria Municipal de Educação. 

2) Atividades de Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil, incluindo entre
outras, as seguintes atribuições: 

- Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da instituição educacional; 
- Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da instituição educacional, tendo
em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos; 
- Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada profissional; 
- Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração da
sociedade com a instituição educacional; 
- Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento das crianças, bem como sobre
a execução da proposta pedagógica da instituição educacional; 
- Coordenar, no âmbito da instituição educacional, as atividades de planejamento, avaliação e
desenvolvimento profissional; 
- Acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças, em colaboração com os docentes e as
famílias; 
- Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento
do sistema e/ou rede de ensino ou da instituição educacional; 
- Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento
do sistema e/ou rede de ensino e da instituição educacional em relação a aspectos pedagógicos,
administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; 
- Acompanhar e supervisionar o funcionamento das instituições educacionais, zelando pelo
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; 
- Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas
emanadas da Secretaria Municipal de Educação. 



ANEXO VII 
QUADRO PERMANENTE 
GRUPO OCUPACIONAL - MAGISTÉRIO 

ANEXO VII 

QUADRO PERMANENTE 
GRUPO OCUPACIONAL - MAGISTÉRIO 

ANEXO VIII 

QUADRO SUPLEMENTAR 

GRUPO OCUPACIONAL - MAGISTÉRIO 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 28/03/2019

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial.
PUBLICIDADE

  _____________________________________________________________________________ 

|         NOMENCLATURA / CARGO         |CARGA HORÁRIA SEMANAL| NÚMERO DE VAGAS| 

|======================================|=====================|================| 

|PROFESSOR                             |20 horas             |             120| 

|--------------------------------------|---------------------|----------------| 

|PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL        |30 horas             |               5| 

|______________________________________|_____________________|________________|

  ____________________________________________________ 

|      NOMENCLATURA / CARGO      |  CARGA  |NÚMERO DE| 

|                                | HORÁRIA |  VAGAS  | 

|                                | SEMANAL |         | 

|================================|=========|=========| 

|PROFESSOR                       |20 horas |      140| (10 vagas criadas pela Lei nº 1265/2016) 

|                                |         |      130| 

|--------------------------------|---------|---------| 

|PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  |30 horas |       10| (05 vagas criadas pela Lei nº 1262/2016) 

|                                |         |        5| 

|________________________________|_________|_________| (Redação dada pela Lei nº 1071/2010)

 _____________________________________________________________________________ 

|         NOMENCLATURA / CARGO         |CARGA HORÁRIA SEMANAL| NÚMERO DE VAGAS| 

|             (em extinção)            |                     |  (em extinção) | 

|======================================|=====================|================| 

|ATENDENTE DE CRECHE                   |30 horas             |              11| 

|______________________________________|_____________________|________________|

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2016/126/1265/lei-ordinaria-n-1265-2016-altera-o-anexo-vii-da-lei-n-1070-de-09-de-setembro-de-2010-e-altera-o-anexo-i-da-lei-n-1078-de-09-de-dezembro-de-2010
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2016/126/1262/lei-ordinaria-n-1262-2016-altera-o-anexo-vii-da-lei-n-1070-de-09-de-setembro-de-2010-e-altera-o-anexo-i-da-lei-n-1078-de-09-de-dezembro-de-2010
https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pien/lei-ordinaria/2010/107/1071/lei-ordinaria-n-1071-2010-alteracao-do-anexo-vii-da-lei-n-1070-de-9-de-setembro-de-2010-que-dispoe-sobre-o-plano-de-cargos-carreira-e-remuneracao-do-magisterio-publico-municipal-de-pien-pr

