
LEI 864 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011 

 

Introduz alterações na Lei 623 de 04 de novembro de 

2005 que Instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores pertencentes ao quadro 

do Magistério da Prefeitura Municipal de São 

Gonçalo do Rio Abaixo, e na Lei Complementar 661 

de 16 de outubro de 2006 que instituiu o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Quadro do Magistério. 

 

 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, 

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 

11 da Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 14 da Lei 623 de 04 de novembro de 2005 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 14 – Os cargos efetivos do Magistério Municipal Professor I, Professor 

II e Supervisor Pedagógico terão como incentivo 10 % (dez por cento) sobre 

o vencimento básico ao concluir curso de pós-graduação (Especialização 

com duração mínima de 360 horas), desde que em área específica da 

Educação.  

 

§ 1º - O percentual especificado no caput deste artigo será concedido até o 

limite de 2 (duas) pós-graduações, devendo ser devidamente protocolado 

pelo servidor o comprovante da titulação, através de requerimento no setor 

competente da Prefeitura, começando a correr seus efeitos a partir da data do 

protocolo, caso seja deferido. 

 

§ 2º - O comprovante do curso que habilita o ocupante do cargo do Quadro 

de Pessoal do Magistério a receber o percentual deste artigo é o diploma 

expedido pela instituição formadora, registrado na forma da legislação em 

vigor, ou documento que o substitua. 

 

Art. 14–A – O cargo efetivo do Magistério Municipal - Professor I, terá 

como incentivo 5 % (cinco por cento) sobre o vencimento básico ao concluir 

curso de graduação (curso superior em faculdade ou universidade 

reconhecida pelo MEC), desde que em área específica da Educação.  

 

§ 1º - O percentual especificado no caput deste artigo será concedido uma 

única vez, independente do número de graduações que o servidor possuir, 

devendo ser devidamente protocolado pelo servidor o comprovante da 

titulação, através de requerimento no setor competente da Prefeitura, 

começando a correr seus efeitos a partir da data do protocolo, caso seja 

deferido. 

 



§ 2º - O comprovante do curso que habilita o ocupante do cargo do Quadro 

de Pessoal do Magistério a receber o percentual deste artigo é o diploma 

expedido pela instituição formadora, registrado na forma da legislação em 

vigor, ou documento que o substitua. 

 

 

Art. 14-B - Os cargos efetivos do Magistério Municipal - Professor II e 

Supervisor Pedagógico - terão como incentivo 15 % (quinze por cento) sobre 

o vencimento básico ao concluir curso de mestrado, e 20% (vinte por cento) 

ao concluir curso de doutorado, desde que em área específica da Educação.  

 

§ 1º - O percentual especificado no caput deste artigo será concedido uma 

única vez, independentemente do número de títulos de mestrado ou 

doutorado que o servidor possua, devendo ser devidamente protocolado pelo 

servidor o comprovante da titulação, através de requerimento no setor 

competente da Prefeitura, começando a correr seus efeitos a partir da data do 

protocolo, caso seja deferido. 

 

§ 2º - O comprovante do curso que habilita o ocupante do cargo do Quadro 

de Pessoal do Magistério a receber o percentual deste artigo é o diploma 

expedido pela instituição formadora, registrado na forma da legislação em 

vigor, ou documento que o substitua. 

 

Art. 14-C – Os incentivos previstos nos artigos 14, 14-A e 14-B serão 

cumulativos. 

Art. 2° - O art. 16 da Lei 623 de 04 de novembro de 2005 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 16 – A Progressão Horizontal corresponderá a um adicional de 3,5% 

(três e meio por cento) sobre o vencimento do grau inicial (grau “A”) e será 

concedida ao servidor efetivo a cada 03 (três) anos de efetivo exercício no 

seu cargo, limitada a 12 (doze) graus, nomeados “A”, destinado aos 

servidores em estágio probatório, e de “B” a “L”, desde que satisfaça 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

 

I – cumprir o interstício mínimo de 03(três) anos de efetivo exercício no 

cargo, entre uma progressão horizontal e outra; 

 

II – obter, na média do resultado das 03 (três) últimas avaliações, pelo menos 

60% (sessenta por cento) da soma total dos pontos atribuídos aos fatores de 

avaliação no processo de Avaliação de Desempenho. 

 

III – freqüentar os cursos de capacitação oferecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação, cuja freqüência mínima será definida pela Comissão 

de Desenvolvimento Funcional a que alude o art. 21 deste Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos, através de instrumento próprio. 

 

§ 1º - Para efeitos deste artigo, o período em que o servidor se encontrar 

afastado do exercício do cargo, não será computado para fins de contagem 



de tempo, exceto por situações estabelecidas pelo Estatuto dos Servidores 

Municipais como de efetivo exercício. 

 

§ 2º - A contagem de tempo para novo período será iniciada no dia seguinte 

àquele que o servidor houver completado o período anterior. 

 

 

Art.3° - O artigo 21 da Lei 623 de 04 de novembro de 2005 passa a vigorar com a seguinte 

redação. 

 

Art. 21 - A avaliação de desempenho será realizada anualmente, pelo chefe 

imediato do servidor, sob a orientação e coordenação da Comissão de 

Desenvolvimento Funcional, constituída de 05 (cinco) membros, sendo o 

Chefe imediato do servidor avaliado, o chefe da coordenação pedagógica, 1 

(um) representante da Procuradoria Jurídica e 02 (dois) professores efetivos 

eleitos pela classe, que elegerá, ainda, (dois) suplentes, com alternância de 

seus membros a cada 02 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução, na 

forma a ser regulamentada em decreto do Executivo Municipal 

 

Parágrafo único - É assegurado ao servidor o direito de acompanhar todos 

os atos de instrução do processo que tenha por objeto avaliação de seu 

desempenho, através de pedido escrito ao Setor de Recursos Humanos. 

 

 

Art. 4° - O parágrafo primeiro do artigo 36 da Lei n° 661, de 16 de outubro de 2006, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

Art. 36 - ....................................... 

§1° - A jornada de trabalho do professor PI será de 24:00 horas (vinte e 

quatro horas) semanais, exceto quando designado para trabalhar em Escola 

de Tempo Integral, quando será de 40hs (quarenta horas) semanais. 

 

Art. 5° - Fica alterado no Anexo III, Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, da Lei 

Complementar 623 de 04 de novembro de 2005, a jornada de trabalho relativa ao professor PI. 

 

 

 

 

 

 

Denominação Jornada de Trabalho 

semanal antiga 

Jornada de trabalho 

semanal nova 

Professor PI 

 

22:30 ou 40 h/s 24:00 h/s ou 40 h/s 



Art. 6° - Fica alterado o nível de vencimento do cargo de Professor PI para fazer face 

ao aumento da carga horária, nos seguintes termos: 

 

 Grau de 

vencimento  

- situação 

antiga 

Grau de 

vencimento  

- situação 

nova 

Denominação Jornada de 

Trabalho 

antiga 

Jornada de 

trabalho 

nova 

Professor PI 

 

22:30h/s ou 

40h/s 

24h/s ou 

40h/s 

II-A III-B 

 

Art.7° - Para ocorrer às despesas previstas nesta Lei serão utilizados recursos do 

orçamento vigente, conforme estimativa de impacto orçamentário em anexo. 

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2011. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 18 de fevereiro 2011. 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário de Governo 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 


