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LEI COMPLEMENTAR Nº 064 
 

De: 09 de novembro de 1999 
 
Dispõe sobre o Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério do 
Município de UMUARAMA. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. Esta Lei Complementar institui o Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público do Município de Umuarama-PR. 
 
Art. 2º. O Plano de que trata esta Lei Complementar objetiva 

promover a valorização, o desenvolvimento na carreira e o aperfeiçoamento continuado dos 
profissionais da educação que atuam na rede municipal de ensino. 

 
Art. 3º. Integram a carreira do Magistério Público os profissionais da 

educação que exercem atividades de docência e aqueles que oferecem suporte pedagógico 
nas funções de direção,  de coordenação na Secretaria de Educação e Coordenação nas 
Escolas Municipais. 

 
§ 1º. As unidades escolares são os estabelecimentos em que se 

desenvolvem atividades ligadas ao ensino fundamental, educação infantil, como também os 
que oferecem serviços especializados em Educação Especial e Educação de Jovens e 
Adultos. 

 
§ 2º. As instituições de educação infantil compreendem: 
 
I  – creches; 
II – pré-escolas. 
 
§ 3º. As instituições que oferecem serviços especializados em 

educação especial compreendem: 
 
I  – salas especiais na rede regular de ensino Fundamental. 
   
II – escolas ou serviços especializados. 
 
Art. 4º. A carreira do Magistério caracteriza-se pelo exercício de 

atividades permanentes, voltadas especialmente para: 
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I   – o pleno desenvolvimento do educando e o seu preparo para o 
exercício da cidadania; 

 
II  – a gestão democrática do ensino público municipal; 
 
III – a garantia de qualidade de ensino; 
 
IV – valorização dos profissionais da educação. 
 

CAPÍTULO II 
 

DO INGRESSO E DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

Art. 5º. A investidura nos cargos que compõem a carreira do 
Magistério público dar-se-á por concurso público de provas e títulos e a posse será efetivada 
através de nomeação, na classe e referência iniciais correspondentes à habilitação e à 
qualificação acadêmica do profissional. 

 
§ 1º. Constitui pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 

funções do magistério, que não a de docência, a experiência mínima de 02 (dois) anos, 
podendo seu atendimento dar-se em qualquer nível ou sistema de ensino público ou 
privado. 

 
§ 2º. Será realizado concurso público desde que comprovada a 

existência de vagas nas escolas e a indisponibilidade de candidatos aprovados em 
concursos anteriores. 

 
Art. 6º. O profissional da educação nomeado para o cargo de 

provimento efetivo, ao entrar em exercício, fica sujeito a estágio probatório, por prazo 
ininterrupto de 36 (trinta e seis) meses. 

 
§ 1º. No período mencionado no caput deste artigo, as habilidades e 

a capacidade funcional do profissional da educação serão objeto de avaliação de 
desempenho, na forma estabelecida em regulamento, observados, entre outros, os 
seguintes fatores: 

I   – impessoalidade; 
 
II  – assiduidade e pontualidade; 
 
III – moralidade; 
 
IV – competência; 
 
V  – produtividade; 
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§ 2º. O profissional da educação que não atender ao disposto no 

parágrafo anterior será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anterior, 
assegurado o direito à ampla defesa e contraditório no respectivo processo administrativo. 

 
§ 3º. Quatro meses antes do término do período do estágio 

probatório, a avaliação de desempenho do servidor será submetida à homologação da 
autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados 
no § 1º. 

 
Art. 7º. Os integrantes do quadro do magistério serão submetidos, a 

cada dois anos, à avaliação de desempenho, nos termos do regulamento do que trata o § 1º 
do  artigo anterior, que incluirá obrigatoriamente parâmetros de qualidade do exercício 
profissional. 

 
Art. 8º. Admitir-se-ão outras formas de seleção pública, nos termos 

da lei e em caráter excepcional, para suprir necessidade decorrente de provimento 
temporário ou substituição emergencial de titulares do cargo. 

 
Art. 9º. Haverá substituição temporária entre os profissionais da 

educação no caso de afastamento do titular do cargo respectivo entrar em gozo de licença.  
 
§ 1o. A substituição depende de ato da Secretaria de Educação, 

perdurando pelo período da licença do titular.  
 
§ 2º. A substituição decorrente de concessão de licença será feita, 

preferencialmente, por profissional do mesmo estabelecimento.  
 
§ 3o. O substituto perceberá a remuneração correspondente à sua 

habilitação. 
 
Art. 10. O exercício  na carreira de magistério exige escolaridade 

mínima, em nível médio, na modalidade magistério, para docência na educação infantil e 
nas quatro séries iniciais ou ciclos correspondentes ao 1o segmento do ensino fundamental. 

 
§ 1º.  Para o exercício das atividades de direção, de coordenação na 

Secretaria de Educação e Coordenação nas Escolas Municipais, exigir-se-á, como 
escolaridade mínima, a licenciatura em Pedagogia ou especialização com concentração na 
área de formação pedagógica.  

 
§ 2º. Para fins de implantação do respectivo Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério será observado o § 2º, do artigo 4o da Resolução 03, de 08 de 
outubro de 1997, do Conselho Nacional de Educação ou em outro ato que vier a substituí-lo. 
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Art. 11. Os elementos constitutivos do Plano de Carreira são o 

quadro, o cargo, a classe e a referência, assim definidos: 
 
I  –  “quadro” é a expressão do quantitativo de cargos necessários ao 

pleno desenvolvimento das ações do Poder Público Municipal na área educacional; 
 
II – “cargo” é a vaga no quadro correspondente ao conjunto dos 

deveres, atribuições e responsabilidades cometidas aos profissionais da educação; 
   
III – “classe” é o agrupamento de cargos identificada por letras em 

ordem alfabética de “A” a “H”, conforme a habilitação profissional e qualificação acadêmica; 
 
IV – “referência” é a posição, identificada por números de 1 a 15, 

correspondente à faixa salarial ocupada pelo profissional da educação, na Tabela de 
Vencimentos constante do Anexo I da presente Lei. 

 
Parágrafo único. Como retribuição pelo efetivo exercício do cargo, o 

profissional da educação perceberá vencimento expresso na moeda nacional, aplicável a 
cada classe, conforme os critérios de enquadramento e desenvolvimento na carreira. 

 
SEÇÃO I 

 
DA COMPOSIÇÃO DAS CLASSES 

 
Art. 12. A carreira do magistério de que se trata esta Lei 

Complementar é constituída das seguintes classes, conforme a habilitação do docente: 
 
I - Classe “A”  – integrada pelos profissionais que tenham concluído o 

ensino médio, na modalidade magistério; 
   
II - Classe “B” –  integrada pelos profissionais que tenham concluído 

o ensino médio na modalidade magistério, com estudos adicionais;  
 
III – Classe “C” - integrada pelos profissionais que tenham concluído 

o ensino superior, em curso de licenciatura curta; 
 
IV -  Classe “D” –  integrada pelos profissionais que tenham 

concluído o ensino superior, em curso de licenciatura curta, e estudos adicionais, mais 
especialização em curso de pós- graduação destinadas à formação pedagógica; 
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V - Classe “E” – integrada pelos profissionais que tenham concluído 
o ensino superior, em curso de licenciatura plena; 

 
VI – Classe “F” – integrada pelos profissionais que tenham concluído 

o ensino superior, em curso de licenciatura plena, e estudos adicionais de especialização 
em curso de pós-graduação destinadas à formação pedagógica; 
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VII – Classe “G” – integrada por profissionais que detenham o título 

de Mestre; 
 
VIII – Classe “H” – integrada por profissionais que detenham o título 

de Doutor.   
SEÇÃO II 

 
DO AVANÇO FUNCIONAL 

 
Art. 13. O desenvolvimento do profissional da educação na carreira 

ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. 
  
§ 1º. Progressão funcional é a passagem para a referência de 

vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, após o estágio 
probatório, observados o interstício de 24 (vinte e quatro) meses e os seguintes critérios: 

 
I   – dedicação exclusiva ao cargo no sistema municipal de ensino; 
 
II  – o resultado da avaliação de desempenho prevista no art. 7º; 
 
III – o tempo de serviço na função docente; 
 
IV –  aferição periódica do rendimento pedagógico do professor. 
 
§ 2º. Promoção é a passagem de uma classe para a outra classe, na 

mesma referência,  mediante a comprovação de habilitação obtida em instituição 
credenciada,  conforme os critérios previstos nos incisos do artigo 12. 

 
Art. 14. Não será concedida progressão funcional ou promoção ao 

professor docente ou especialista de educação:  
 
I -  em estágio probatório;  
 
II – aposentado;  
 
III – em disponibilidade;  
 
IV – cedido a outro órgão;  

 

V – tenha sofrido punição disciplinar no ano anterior à concessão; 
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Parágrafo único. O exercício de cargo em comissão não impede o 

avanço horizontal ou vertical.  
  

SEÇÃO III 
 

DAS GRATIFICAÇÕES 
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Art. 15. Os profissionais da educação farão jus às seguintes 

gratificações: 
I   – pelo exercício de direção. 
 
II  – pelo exercício de coordenação na Secretaria de Educação. 
 
III – pelo exercício de coordenação nas Escolas Municipais. 

  
IV – pela regência em sala especial. 
 
V  – pela regência em classe multisseriada. 
 
§ 1º. A gratificação de que se trata o inciso I e II deste artigo 

corresponde a um acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor inicial na Tabela 
de Vencimentos, proporcional à  jornada de trabalho de efetivo exercício. 

 
§ 2º. A gratificação de que se trata o inciso III deste artigo 

corresponde a um acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor inicial da Tabela de 
Vencimentos.  

 
§ 3º. A gratificação de que trata o inciso IV deste artigo corresponde 

a um acréscimo  de 80% (Oitenta por cento) sobre o valor inicial  da Tabela de Vencimentos. 
  
§ 4º. A gratificação de que trata o inciso V deste artigo corresponde a 

um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor inicial da tabela.  
    

SEÇÃO IV 
 

DO INCENTIVO DE PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 
 
Art. 16. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei 

Complementar, será deferido aos integrantes do magistério o incentivo pela realização de 
cursos de aperfeiçoamento na área de magistério, desde que sua duração, contínua ou por 
etapas atinja 120 (cento e vinte) horas, ou que apresentar um trabalho experimental na 
educação, comprovadamente válido no ensino de 1º Grau, será na base de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor inicial da tabela de vencimentos, até o limite de 20% (vinte por cento) 
para cada etapa de 120 (cento e vinte) horas, ou por trabalho experimental realizado. 
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Parágrafo único. A concessão do incentivo de que trata o caput 

deste artigo será levada a efeito a cada 02 (dois) anos, até o limite de 04 (quatro) cursos ou 
trabalhos, cumulativamente considerados.  

 
SEÇÃO V 

 
DAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS 
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Art. 17. Ao profissional da educação integrantes do Quadro do 
Magistério poderá ser atribuído o exercício das seguintes funções: 

 
I   – docente; 

 
II  – diretor; 
 
III – coordenador na Secretaria de Educação; 
 
IV – coordenador nas Escolas Municipais. 
 
§ 1º. A função de docente será exercida por professor devidamente 

habilitado, nomeado através de concurso público ou admitidos nos termos do artigo 9º desta 
Lei Complementar. 

 
§ 2º. A função de diretor será ocupada por profissional, nomeado 

pelo Chefe do Executivo,  após processo eletivo  realizado nos termos de decreto 
regulamentar a ser expedido pelo Poder Executivo.  

 
§ 3º. As funções que tratam os incisos II, III e IV serão exercidos por 

profissionais devidamente habilitados, nos termos do § 1o do artigo 10 desta Lei 
Complementar. 

 
§ 4º. As funções de que tratam o inciso III e IV serão exercidas, 

mediante indicação do Secretário de Educação e designados pelo Chefe do Executivo. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DA JORNADA DE TRABALHO, DA HORA-ATIVIDADE 
E DO APERFEIÇOAMENTO DOCENTE 

 
SEÇÃO I 

 
DA JORNADA DE TRABALHO E DA HORA-ATIVIDADE 

 
Art. 18. A jornada de trabalho será de 20 (vinte) horas semanais, em 

um turno diário completo, que equivale ao exercício de um cargo. 
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§ 1º. A jornada prevista no caput deste artigo será dividida em horas-

aula e horas-atividade. 
 
§ 2º. Hora-aula é o período de tempo efetivamente destinado à 

docência. 
 
§ 3º. Hora-atividade é o período dedicado pelo docente, 

prioritariamente, no recinto escolar, para: 
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I – planejar, preparar e avaliar o trabalho didático; 
 
II – colaborar com a administração da escola; 
 
III – participar de reuniões pedagógicas e de articulação com a 

comunidade; 
IV – aperfeiçoar seu trabalho profissional. 
 
Art. 19. A hora-atividade corresponde até  20% (vinte por cento) da 

jornada de trabalho. 
 
§ 1º. O professor cuja jornada for equivalente a 40 (quarenta) horas 

semanais terá a hora-atividade calculada com base  no mesmo percentual referido no caput 
deste artigo. 

 
§ 2º. Terão direito à hora-atividade somente os profissionais que 

exerçam a docência. 
 
Art. 20. A forma de exercício da hora-atividade, nos termos do 

disposto no § 3º do art. 18, será definida na proposta pedagógica da unidade escolar ou da 
instituição infantil, respeitadas as diretrizes a serem fixadas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 

  
SEÇÃO II 

 
DO APERFEIÇOAMENTO CONTINUADO 

 
Art. 21. O Município garantirá a participação de todos os 

profissionais de educação da rede pública em cursos de programas de aperfeiçoamento 
continuado, respeitando o cumprimento do calendário escolar. 

 
Parágrafo único. Os cursos de programas de aperfeiçoamento 

continuado poderão ser estendidos, a critério da Administração, a professores de 
instituições de educação infantil, jovens e adultos do sistema municipal de ensino, mediante 
convênio. 
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CAPÍTULO V 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 22. O Município aplicará, no mínimo, 60% (sessenta por cento) 

dos recursos proveniente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério, de que trata a Lei Federal nº 9.424/96, na 
remuneração do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental público. 
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§ 1º. O Município não contabilizará no percentual previsto no caput 
deste artigo, os pagamentos relativos aos profissionais que atuem na educação infantil e na 
educação especial no movimento global dos recursos provenientes do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. 

 
§ 2º. Uma parcela equivalente a até 1% (um por cento) dos recursos 

totais de que trata o caput deste artigo será utilizada, durante um prazo máximo de cinco 
anos, em programas de capacitação de professores leigos. 

 
Art. 23. Não serão permitidas incorporações de quaisquer 

gratificações por funções dentro ou fora do sistema de ensino aos vencimentos ou aos 
proventos de aposentadoria.  

 
Art. 24.  O profissional de educação em exercício, não qualificado e 

não habilitado, deverá  adequar-se às exigências mínimas de formação previstas no artigo 
62 da Lei nº 9.394/96, até o mês de dezembro de 2.001. 

 
Art. 25. A cessão de profissional de educação para outras funções 

fora do sistema de ensino só será admitida sem ônus para este, observada, quando houver, 
a legislação específica referente ao assunto.  

 
Art. 26. As férias dos docentes em exercício de regência de classe 

serão usufruídas no período de férias escolares não sendo inferior a 45 (quarenta e cinco) 
dias, sendo 30 (trinta) dias de férias anuais e 15 (quinze) de recesso escolar.  

 
Parágrafo único. Os demais integrantes do Quadro do Magistério 

terão assegurados 30 (trinta) dias de férias anuais.  
   
Art. 27. Os profissionais da educação em efetivo exercício, quando 

da publicação da Lei, serão enquadrados no Plano de Carreira e de Remuneração do 
Magistério, num prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, observadas as exigências de 
habilitação profissional estabelecidas nos incisos do caput do art. 12. 
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§ 1º. O Chefe do Executivo baixará decreto, até 30 (trinta) dias após 

a publicação desta Lei, regulamentando o processo de enquadramento de que trata o caput 
deste artigo. 

 
§ 2º. Para dar cumprimento ao disposto no parágrafo anterior será 

instituída Comissão de Enquadramento, nomeada pelo Prefeito Municipal. 
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Art. 28. O benefício de vale-transporte aos  profissionais do 
magistério será concedido tendo como base de cálculo o vencimento de menor valor pago 
pelo Poder Executivo aos servidores.  

 
Art. 29.    O artigo 192, inciso IV, alínea “b”, da Lei Complementar 18, 

de 28 de maio de 1992, passa a ter  a seguinte redação:  
 
“b) aos 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade 30 (trinta) de 
contribuição, se homem, e, 50 (cinqüenta) anos de idade e 25 (vinte 
e cinco) de contribuição, se mulher, desde que comprovado 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério 
na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.  
 
Art. 30. A alínea “g”, do inciso II, do artigo 1o, da Lei Complementar 

nº 001, de 26 de novembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
 
“g) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
g.1) Assistência de Gabinete;  
g.2.) DIVISÃO DE ENSINO;  
g.3) Coordenação de Ensino;  
g.4.)Coordenação de Documentação Escolar; 
g.5) Coordenação de Transporte e Manutenção Escolares;  
g.6) Coordenação Pedagógica em Escolas Municipais; 
g.7) DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR; 
g.8) Coordenação de Merenda Escolar”. 
 
 
Art. 31. O inciso  VI, do artigo 4o da Lei Complementar nº 001, de 26 

de novembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
“VI – Na Secretaria de Educação:  
a) Secretaria de Educação; 
a.1) Secretário de Educação;  
a.2) Assistente Administrativo II (01 vaga) 
a.3) Agente Administrativo  I (01 vaga) 
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b) DIVISÃO DE ENSINO 
b.1) Chefe da Divisão de Ensino; 
b.2) Agente Administrativo I (01 vaga); 
 
c) COORDENAÇÃO DE ENSINO; 
c.1) Coordenador Geral (01 vaga); 
c.2) Coordenador de Alfabetização (01 vaga); 
c.3) Coordenador de Educação Infantil (04 vagas); 
c.4) Coordenador de Ensino Supletivo (01 vaga); 
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c.5)  Coordenador de Ensino Especial (01 vaga); 
c.6)  Coordenador de Ensino Religioso Interconfessional (01 vaga); 
c.7)  Coordenador de Ensino a Distância (01 vaga); 
c.8)  Coordenador da Área de Português (01 vaga); 
c.9) Coordenador da Área de Matemática (01 vaga); 
c.10) Coordenador da  Área de Ciências (01 vaga); 
c.11) Coordenador da Área de História (01 vaga); 
c.12) Coordenador da Área de Geografia (01 vaga); e, 
c.13) Coordenador de Informática na Educação (01 vaga).  

 
d. COORDENAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 
d.1) Coordenador Geral (01 vaga); 
d.2) Coordenador Técnico-Pedagógico (02 vagas); 

 
d) COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 

ESCOLARES 
e.1) Coordenador Geral (01 vaga); 
e.2) Agente Administrativo I (01 vaga); 

 
f) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS 
f.1) Coordenador Pedagógico (16 vagas) 

 
g) DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR 
g.1) Chefe da Divisão de Merenda Escolar (01 vaga); 
g.2) Coordenador Técnico-Pedagógico (02 vagas); 
g.3) Nutricionista (01 vaga); 
g.4)  Agente Administrativo I (01 vaga) 

 
§ 1º.   Na Secretaria de Educação somente fará jus a gratificação de 

função os ocupantes das seguintes funções: 
 
 I – Coordenador Geral da Coordenação de Ensino – FG-01; e, 
 
II – Coordenador Geral da Coordenação de Documentação Escolar – 
FG-02. 
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§ 2º.  O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, expedirá 

decreto regulamentar, definindo as atribuições a serem cumpridas pelos profissionais que 
ocuparem as funções deste inciso. 

 
§ 3º. As funções de que trata o presente inciso, cuja carga horária 

será de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a dois períodos, serão exercidas por 
profissionais do magistério livremente escolhidos pelo Secretário de Educação, expedindo-
se respectiva portaria de designação pelo Prefeito Municipal”. 
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Art. 31.  Ficam transformados em cargos de “Secretária Escolar” 12 
(doze) cargos de Agente Administrativo I, relativamente aqueles cujos ocupantes atuem nas 
Secretarias das Escolas Municipais.  

 
Art. 32. O cargo de secretário(a) escolar exige o atendimento dos 

requisitos e tem as atribuições respectivamente indicadas:  
 
I – REQUISITOS:  Escolaridade  -    2º grau completo; 

       -     Datilografia; 
       -     Curso de Informática 

 
II – ATRIBUIÇÕES:  
 
a) Executar tarefas inerentes ao serviço de secretaria de unidade          
escolar; 

 
b) Organizar arquivos; 
 
c) Elaborar relatórios diversos; 
 
d) Zelar pela conservação e uso de materiais, móveis, máquinas e 
equipamentos; 

 
e) Executar serviços de datilografia; 

 
f) Coordenar os trabalhos de secretaria; 

 
g) Redigir e datilografar ofícios, circulares, memorandos, históricos 
escolares, quadro demonstrativos, boletins de freqüência, 
providenciando a reprodução, encadernamento e distribuição, se 
necessário; 

 
h) Coletar dados diversos consultando pessoas, documentos, 
transcrições, publicações oficiais, arquivos e fichários; 

 
i) Efetuar cálculos simples e conferências numéricas; 
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j) Efetuar registros, preenchendo fichas e formulários, efetuando 
lançamentos em livros, consultando dados e tabelas, gráficos e 
demais demonstrativos objetivando atender as necessidades do 
setor; 
 
k) Organizar e manter em dia o protocolo, o arquivos escolar, o 
registro da vida escolar de alunos, de forma a permitir em qualquer 
época a verificação; 
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l) Coordenar e executar as atividades administrativas referentes às 
matrículas, transferências, adaptações e exames de conclusão de 
cursos; 

 
m) Entregar em tempo hábil, a documentação exigida pela Secretaria 
Municipal de Educação; 

 
n) Outras tarefas relacionadas com secretaria de escolas;  

 
Parágrafo único. Os ocupantes do cargo de secretário(a) escolar 

terão piso inicial equivalente àquele previsto para Classe “A”, referência “1” da Tabela 
Salarial dos  Profissionais da Educação.  

 
Art. 33. Ficam criados mais 120 (cento e vinte) cargos de 

profissionais de educação. 
 
Art. 34. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
UMUARAMA, 09 de novembro de 1999. 
 
 
 
 
 
 

ANTONIO FERNANDO SCANAVACA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

Autor: Executivo Municipal 
Ref.: Projeto de Lei Complementar nº  09/99 


