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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL
CNPJ: 13.654.421/0001-88

LEI COMPLEMENTAR Nº 013, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020
“Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público
Municipal de Angical.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICAL, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais
previstas no Art. 75, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
Faço saber que a Câmara Municipal de Angical aprovou e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DO CAMPO DA APLICAÇÃO E DAS DEFINIÇÕES
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Município de Angical (BA), em
atendimento as Leis Federais nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB); Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação; Lei nº 11.738 de 16 de
julho de 2008 que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica e Lei nº 12.014, de 6 de agosto de 2009.
Parágrafo único. As disposições comuns a todos os servidores municipais que não constam nesta lei serão
regidas, subsidiariamente, pela Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 026 de 28/05/2002 que instituiu o
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Angical.
Art. 2º - Para efeito desta Lei entende-se por:
I- Secretaria Municipal da Educação: órgão central da administração pública do Município, responsável pela
gestão do Sistema Municipal de Ensino;
II- Sistema Municipal de Ensino: conjunto de instituições e órgãos que na forma da Lei, normatizam,
formulam e fiscalizam a aplicação das normas, a política e gestão municipal de educação, integrando-a as
políticas, diretrizes, as normas e aos Planos Estadual e Nacional;
III- Rede Municipal de Ensino: conjunto de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Municipal;
IV- Unidades Escolares: estabelecimentos mantidos pelo Poder Público Municipal em que se desenvolvem
atividades ligadas à Educação Básica, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Educação;
V- Servidor público: pessoa física legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou de
provimento em comissão, com direitos, deveres, responsabilidades, vencimento e vantagens previstas em
lei;
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VI- Quadro: conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão/funções gratificadas, com
atribuições básicas de ensino, pesquisa, coordenação, orientação e administração escolar;
VIICargo: centro unitário e indivisível de competências, atribuições e responsabilidades previstas na
estrutura organizacional do serviço;
VIII- Cargo público: é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades perpetrado ao servidor público,
criado por Lei, com denominação própria, em número certo e com vencimento específico, pago pelo erário
público;
IX- Cargo efetivo: é o cargo que integra a carreira, cuja provisão decorre de prévia aprovação em concurso
público;
X- Cargos de provimento em comissão: cargo de livre nomeação e exoneração, cuja provisão não decorre de
aprovação em concurso público, com atribuições e responsabilidades inerentes às atividades de
administração escolar, com classificação própria compatível com o grau de responsabilidade envolvido;
XI- Função gratificada: vantagem pecuniária, de caráter transitório, criada para remunerar cargos em nível de
direção, chefia e assessoramento, exercida exclusivamente por servidores efetivos ocupantes de cargo
público;
XIIProfissionais do magistério: conjunto de profissionais que desempenham as atividades de docência ou
as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração escolar, planejamento, inspeção,
supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica, exercidas no âmbito das Unidades
Escolares de Educação Básica e da Secretaria Municipal de Educação, em suas diversas etapas e
modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional;
XIII- Nível: agrupamento de cargos com a mesma denominação e iguais responsabilidades, identificados
pelo grau de conhecimento e escolaridade exigíveis para o seu provimento;
XIV- Referência: posição estabelecida na faixa de vencimentos, para o ocupante do cargo dentro do
respectivo nível, em função do desempenho;
XV- Local de trabalho: Unidade Escolar ou Administrativa onde o profissional desempenha suas atividades.
XVI- Carreira: conjunto de cargos de provimento permanente, podendo ser organizados em níveis, classes e
referências, segundo o nível de complexidade e responsabilidade; hierarquizados conforme a titulação,
experiência, desempenho, atualização, aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço, de acordo com os
requisitos previstos em Lei;
XVII- Função: conjunto de atribuições de caráter definitivo ou eventual, para serem desempenhadas por um
titular de cargo ou por servidores designados, com remuneração definida ou não;
XVIII- Funções de magistério: atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência nas unidades
de ensino, aí incluídas a gestão ou administração escolar, planejamento, supervisão, coordenação e
orientação educacional, no âmbito da Unidade Escolar;
XIX- Efetivo exercício: atuação ativa no desempenho das atividades de magistério, associada à sua regular
vinculação com a administração pública municipal, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos
temporários previstos em Lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação
jurídica existente.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS
Art. 3º - O exercício do Magistério, fundamentado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, terá por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho, e observará os seguintes princípios:
I- Garantia de igualdade de condições para acesso a permanência na escola, inclusive, para crianças e
adolescentes especiais;
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II- O esforço em prol da educação integral do aluno que assegure a formação para o exercício da
cidadania, num processo constante de humanização;
III- A preservação dos ideais e dos fins da educação brasileira;
IV- A participação nas atividades educacionais, pedagógicas, técnico-administrativas e científicas, tanto
nas unidades de ensino como na comunidade atendida;
V- O desenvolvimento do aluno, através do exemplo, do espírito de solidariedade humana, de justiça e de
cooperação;
VI- Desenvolvimento das habilidades, do conhecimento e da capacidade reflexiva e crítica dos alunos;
VIIPromoção do desenvolvimento cultural através do estímulo ao cultivo das ciências e das letras;
VIIILiberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o conhecimento, a cultura, o pensamento,
a arte e o saber;
IX- Pluralismo de idéias e concepções pedagógicas;
X- Atendimento educacional a alunos especiais;
XI- Respeito à liberdade e apreço à tolerância;
XIIGratuidade da Educação Básica, inclusive, para os que a ela não tiveram acesso na idade
própria;
XIIIValorização da experiência extra-escolar;
XIVVinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
XVConsideração com a diversidade étnico-racial;
XVIGarantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
XVIICumprimento dos deveres profissionais e funcionais, a exemplo da pontualidade, da
assiduidade e a contribuição para a gestão democrática;
XVIIIValorização do servidor da educação, propiciando o seu aperfeiçoamento profissional e
crescimento funcional;
XIXParticipação nas atividades educacionais pedagógicas, técnico-administrativas e científicas
tanto nas unidades de ensino, nas unidades técnicas da Secretaria Municipal de Educação, como na
comunidade que serve;
XXIngresso nos cargos de provimento efetivo, exclusivamente através de concurso público,
conforme determinação constitucional;
XXIPeríodo reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho;
XXIIGestão democrática fundada em decisões colegiadas e interação com diversos segmentos
escolares;
XXIIIQualidade do ensino e preservação dos valores regionais e locais;
XXIVA gestão democrática do ensino público, buscando sempre a interação solidária com os
segmentos escolares, com as instituições públicas e privadas de ensino e com a comunidade;
XXVCondições dignas e adequadas de trabalho, compatíveis com a tarefa do educador;
XXVIConjunção de esforços e desejos comuns, expressos na noção de parceria entre escola e
comunidade.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Art. 4º - Considera-se como do Magistério Público Municipal as atividades de:
I- Ensino, pesquisa e outras correlatas previstas nos planos de trabalho e nos programas das unidades
escolares;
II- Coordenação e orientação de cunho técnico-pedagógico das atividades desempenhadas nas unidades
escolares ou em unidades do Sistema Municipal de Ensino; e,
III- Administração das unidades escolares.
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Art. 5º - O quadro dos Profissionais do Magistério da Educação Básica no Município de Angical compreende
o cargo efetivo único de Professor e as seguintes funções gratificadas, que ficam criadas e renomeadas:
I- Coordenador Pedagógico Escolar - o servidor efetivo da carreira do magistério, em função gratificada, que
tem como atribuição exercer atividades de assessoramento, planejamento, supervisão, organização,
acompanhamento, orientação e avaliação das ações pedagógicas, prestando suporte técnico-pedagógico à
docência nas Unidades Escolares;
II- Orientador Educacional – servidor efetivo, em função gratificada, que deverá contribuir para o
desenvolvimento pessoal dos alunos, garantindo o processo de aprendizagem e formação desenvolvido na
Unidade Escolar, auxiliando gestores, professores e familiares, em seus aspectos pedagógicos e sociais;
III- Diretor de Escola – servidor efetivo, em função gratificada, que tem como atribuições, executar a política
educacional, garantindo a interface entre os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros, elaborar o
planejamento geral da unidade escolar, administrar e executar o calendário escolar, promover o bom interrelacionamento da comunidade escolar, emitir documentos relativos à vida escolar dos alunos e
administrativos; e,
IV- Vice-Diretor de Escola – servidor efetivo, em função gratificada, que tem como atribuições, executar a
política educacional, garantindo a interface entre os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros,
substituir o Diretor em sua falta e nos seus impedimentos eventuais, assessorá-lo na administração da
unidade escolar em cumprimento da legislação e normas educacionais pertinentes.
Art. 6º - Integram a carreira do Magistério Público Municipal de Angical os profissionais que exercem
atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de direção,
coordenação, planejamento e orientação educacional.
Parágrafo único. O Magistério Público Municipal pressupõe uma sistemática permanente de atualização e
aperfeiçoamento dos seus integrantes, de modo a permitir-lhes oportunidades de acesso gradual e sucessivo a
elevação na Carreira, em razão da qualificação obtida.
Art. 7° - A Carreira dos profissionais do magistério compreende o cargo único de Professor, com número de
vagas definido conforme o Anexo I, parte integrante desta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput do artigo, em conformidade com o descrito nos incisos I
e II do art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N° 9.394 de 1996, são consideradas funções
de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades
educativas, quando desenvolvidas na unidade técnica ou em estabelecimento de educação básica, em suas
diversas etapas e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar,
planejamento, supervisão e orientação educacional, de coordenação e assessoramento pedagógico.
Art. 8° - Para o exercício das atividades de docência é exigida habilitação especíﬁca, obtida por
estabelecimento oﬁcial e reconhecido pelo Ministério da Educação, devidamente registrado em órgão
competente, observando-se, para o exercício nas diversas etapas e modalidades, a seguinte qualiﬁcação
mínima:
I- Ensino médio completo, na modalidade normal, para a docência na educação infantil e nos cinco primeiros
anos do ensino fundamental;
II- Ensino superior com formação em pedagogia ou licenciatura, com habilitação em administração escolar,
planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, podendo ser títulos de mestrado ou
doutorado nas mesmas áreas;
III- Ensino superior em curso de licenciatura de graduação plena, com habilitação em área específica para
docência nos anos ﬁnais do ensino fundamental e ou ensino médio;
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IV- Formação superior em área correspondente a Educação e complementação nos termos da legislação
vigente, para a docência em áreas especíﬁcas nos anos ﬁnais do ensino fundamental e do ensino médio.
Art. 9° - A formação dos profissionais do magistério para as funções de administração, planejamento,
supervisão e orientação educacional para a educação básica, de acordo com o art. 64 da Lei n° 9.394 de 1996,
será feita em cursos de graduação em pedagogia com habilitação na área de suporte pedagógico direto à
docência ou em nível de mestrado ou doutorado, ou ainda licenciatura por componente curricular com
especialização em Gestão Escolar a nível de Pós Graduação Latu Sensu ou Stricto Sensu, garantida, nesta
formação, a base comum nacional.
Art. 10 - O cargo de provimento efetivo do Magistério será organizado em Carreira, na forma e modo regulado
pelo Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Angical, com
observância dos princípios e diretrizes instituídos por esta Lei, além dos seguintes:
I- O ingresso mediante concurso público de provas e títulos, por área de atuação e formação correspondente
ao cargo;
II- A profissionalização, que pressupõe qualificação profissional, com remuneração condigna e condições
adequadas de trabalho;
III- Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho;
IV- Piso Salarial Nacional Profissional (de acordo com Lei Federal nº 11.738/2008);
V- Vantagens financeiras em face do local de trabalho e clientela;
VI- Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico, sem prejuízo de direitos
e vantagens;
VII-Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 11 - São atribuições do(a) Professor(a):
I- Participar da elaboração da proposta pedagógica e do plano de desenvolvimento do estabelecimento de
ensino;
II- Elaborar e cumprir plano de trabalho e de aula, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino;
III- Planejar, executar, avaliar e reformular o processo ensino aprendizagem, propondo estratégias
metodológicas adequadas aos programas a serem operacionalizados na Rede Municipal de Ensino;
IV- Zelar pela eficiência do processo de ensino e aprendizagem dos alunos, transmitindo os conteúdos
pertinentes de forma integrada, proporcionando aos alunos condições de exercer sua cidadania;
V- Desenvolver o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co
participação e co-responsabilidade de cidadão perante sua comunidade, município, estado e país, tornandoo agente de transformação social;
VI- Estabelecer estratégias de recuperação contínua da aprendizagem dos discentes;
VII-Ministrar integralmente os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VIII- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
IX- Atuar em projetos pedagógicos especiais desenvolvidos e aprovados pela Secretaria Municipal da
Educação;
X- Cumprir com os calendários de reposição de aula;
XI- Planejar e organizar a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o desempenho
satisfatório das atividades docentes e discentes;
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XII-Exercer outras atribuições correlatas e afins.
Art. 12 - São atribuições do(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) Escolar:
I- Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas das Unidades Escolares;
II- Articular a elaboração participativa do Projeto Pedagógico da Escola;
III- Acompanhar o processo de implantação das diretrizes da Secretaria relativas à avaliação da aprendizagem
e dos currículos, orientando e intervindo junto aos professores e alunos quando solicitado e/ou necessário;
IV- Avaliar os resultados obtidos na operacionalização das ações pedagógicas, como também das avaliações
externas, visando a sua reorientação e criação de estratégias de reversão de eventuais resultados
insatisfatórios;
V- Coordenar e acompanhar as atividades dos horários de Atividade Complementar em Unidades Escolares,
viabilizando a atualização pedagógica em serviço;
VI- Estimular, articular e participar da elaboração de projetos especiais junto à comunidade escolar;
VII-Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema
ou rede de ensino ou da escola;
VIII- Elaborar, acompanhar e avaliar, em conjunto com as Direções das Unidades Escolares, os planos,
programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais;
IX- Promover ações que otimizem as relações interpessoais na comunidade escolar;
X- Divulgar e analisar, junto à comunidade escolar, documentos e projetos do Órgão Central, buscando
implementá-los nas Unidades Escolares, atendendo às peculiaridades regionais;
XI- Analisar os resultados de desempenho dos alunos, visando a correção de desvios no Planejamento
Pedagógico;
XII-Propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento de professores e técnicos, visando a melhoria do
desempenho profissional;
XIII- Conceber, estimular e implantar inovações pedagógicas; divulgar as experiências de sucesso,
promovendo o intercâmbio entre Unidades Escolares;
XIV- Identificar, orientar e encaminhar para serviços especializados, alunos que apresentem necessidades de
atendimento diferenciado;
XVPromover e incentivar a realização de palestras, encontros e similares, com grupos de alunos e
professores sobre temas relevantes para a educação preventiva, integral e cidadã;
XVI- Propor, em articulação com a direção, a implantação e implementação de medidas e ações que
contribuam para promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos;
XVII- Organizar e coordenar a implantação e implementação do Conselho de Classe numa perspectiva
inovadora de instância avaliativa do desempenho dos alunos;
XVIII- Promover reuniões e encontros com os pais, visando a integração escola/família para promoção do
sucesso escolar dos alunos;
XIX- Estimular e apoiar a criação de Associações de Pais, de Grêmios Estudantis e outras associações que
contribuam para o desenvolvimento e a qualidade da educação;
XXDesenvolver estudos diagnósticos da realidade educacional do Município;
XXI- Exercer outras atribuições correlatas e afins.
Art. 13 - São atribuições do (a) Orientador(a) Educacional:
I- Instrumentalizar o/a aluno/a para a organização eficiente do trabalho escolar, tornando a aprendizagem
mais eficaz;
II- Acompanhar, individual ou coletivamente, os/as alunos/as, dinamizando temas que atendam às suas
necessidades;
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III- Estimular a participação dos/as alunos/as nas atividades escolares e nos projetos da instituição educacional,
contribuindo para desenvolver a capacidade de criticar, de opinar e de assumir responsabilidades;
IV- Promover atividades que favoreçam ao aluno/a a reflexão-ação da importância de se ter atitudes de
cooperação, de sociabilidade, de respeito, de consideração, de responsabilidade, de tolerância e de respeito
às diferenças individuais, com vistas à construção de uma convivência escolar social e pacífica;
V- Proporcionar ao aluno/a a análise, a discussão, a vivência e o desenvolvimento de valores, atitudes e
comportamentos fundamentados em princípios universais;
VI- Realizar ações preventivas contra a discriminação por motivo de convicções filosóficas, religiosas, ou
qualquer forma de preconceito de classe econômica, social, étnico e sexual, enfatizando o respeito à
diversidade cultural;
VII-Apoiar e subsidiar os segmentos escolares, como: Conselho Escolar, Conselho de Segurança Escolar,
Grêmio Estudantil e Associação de Pais e Mestres, entre outros;
VIII- Utilizar instrumentos específicos (fichas e questionários) que permitam o registro dos atendimentos,
dos acompanhamentos e dos encaminhamentos;
IX- Elaborar projetos que favoreçam a socialização, a disseminação de valores humanos e a aquisição de
atitudes e de hábitos saudáveis;
X- Promover ações que permitam o conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente;
XI- Participar de reuniões do Grêmio Estudantil, do Conselho Escolar e do Conselho de Segurança Escolar,
sempre que necessário;
XII-Proporcionar ao/à aluno/a informações e reflexões a respeito do mundo do trabalho;
XIII- Proporcionar ao/à aluno/a vivenciar situações de aprendizagem que favoreçam a escolha da profissão
de forma consciente;
XIV- Exercer outras atribuições correlatas e afins.
Art. 14 - São atribuições do(a) Diretor(a) de Escola:
I- Garantir uma gestão escolar democrática e participativa com respeito à diversidade humana;
II- Promover condições pedagógicas e administrativas para cumprimento do calendário escolar;
III- Elaborar coletivamente o planejamento geral da unidade escolar, inclusive o planejamento da proposta
pedagógica;
IV- Executar a política educacional com vistas à interação eficiente entre os corpos docente, discente, técnicopedagógico e administrativo;
V- Comunicar à Secretaria de Educação, de forma consubstanciada, o descumprimento dos deveres funcionais
dos membros das Unidades Escolares, assim como: registrar rigorosamente às faltas e ausências
injustificadas ao serviço cometidas pelos servidores sob sua hierarquia; e, informar ao servidor das
notificações a ele destinadas;
VI- Comunicar à Secretaria Municipal de Educação a necessidade de professores ou existência de profissionais
excedentes por área e disciplina, sob pena de apuração disciplinar o não cumprimento deste dever
funcional;
VII-Acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou
rede de ensino e da escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e
de recursos materiais;
VIII- Coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, visando a correção de desvios no
Planejamento Pedagógico, inclusive das avaliações externas;
IX- Assegurar consultas à comunidade escolar, aos colegiados internos, às representações estudantis e de
professores da unidade, antes da tomada de decisões de grande relevância, assim como, incentivar a
participação destas esferas na elaboração e acompanhamento do plano de desenvolvimento da escola;
X- Gerenciar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e
pelo padrão de qualidade do ensino;
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XI- Supervisionar a distribuição da carga horária obrigatória dos servidores da escola;
XII-Emitir certificados, atestados, guia de transferência e demais documentos que devam ser emitidos pelo
dirigente máximo da Unidade Escolar;
XIII- Controlar a freqüência dos servidores da Unidade Escolar;
XIV- Elaborar e controlar a escala de férias dos servidores, enviando-a para Secretaria Municipal da
Educação;
XVPromover ações que estimulem a utilização de espaços físicos da Unidade Escolar, bem como o uso
dos recursos disponíveis, tanto para comunidade interna, quanto externa, com o intuito de melhoria da
qualidade de ensino e integração escola-comunidade;
XVI- Estimular a produção de materiais didático-pedagógicos nas Unidades Escolares, promovendo ações
que ampliem esse acervo, incentivando e orientando os docentes para a utilização intensiva e adequada
deles;
XVII- Coordenar as atividades administrativas da Unidade Escolar;
XVIII- Considerar na distribuição das aulas no início do ano letivo a habilitação dos professores, como
também à necessidade da Unidade Escolar e do Professor;
XIX- Manter atualizadas as informações funcionais dos servidores na Unidade Escolar;
XXZelar pelo patrimônio da escola, bem como o uso dos recursos disponíveis para a melhoria da
qualidade de ensino como: bibliotecas, salas de leitura, televisão, laboratórios, informática e outros;
XXI- Analisar, conferir e assinar o inventário anual dos bens patrimoniais e do estoque do material de
consumo;
XXII- Responder pelo cadastramento e registros relacionados com a administração de pessoal;
XXIII- Programar, registrar, executar e acompanhar as despesas da Unidade Escolar;
XXIV- Coordenar as atividades financeiras da Unidade Escolar;
XXV- Controlar os créditos orçamentários da Unidade Escolar oriundos dos recursos Federais, Estaduais ou
Municipais;
XXVI- Elaborar e responder pela prestação de contas dos recursos da Unidade Escolar;
XXVII- Registrar e controlar as obrigações a pagar da Unidade Escolar;
XXVIIIAdotar medidas que garantam as condições financeiras necessárias à implementação das ações
previstas no plano de desenvolvimento da Unidade Escolar;
XXIX- Exercer outras atribuições correlatas e afins.
Art. 15 - São atribuições do(a) Vice-Diretor(a) de Escola:
I- Substituir o Diretor em sua falta e nos seus impedimentos eventuais;
II- Assessorar o Diretor no gerenciamento do funcionamento da Unidade Escolar, compartilhando com o
mesmo a execução das tarefas que lhe são inerentes, previstas no Artigo 9, zelando pelo cumprimento da
legislação e normas educacionais;
III- Exercer as atividades de apoio administrativo e financeiro;
IV- Acompanhar o desenvolvimento das tarefas da Secretaria Escolar e do pessoal de apoio;
V- Controlar a freqüência do pessoal docente e técnico administrativo, encaminhando relatório ao Diretor para
as providências;
VI- Zelar pela manutenção e limpeza do estabelecimento;
VII-Supervisionar e controlar os serviços de reprografia e digitação;
VIII- Executar outras atribuições correlatas e afins determinadas pela direção.
TÍTULO II
DO INGRESSO
CAPÍTULO V
DO CONCURSO PÚBLICO
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Art. 16 - O ingresso na carreira dos Profissionais do Magistério é facultado a todos que preencham os
requisitos legais e será sempre precedido de aprovação em concurso público de provas e títulos, de natureza
competitiva, classificatória e eliminatória, destinado à aferição do conhecimento e da aptidão dos candidatos,
por critérios objetivos previamente estabelecidos no edital, observando os princípios da legalidade, isonomia,
impessoalidade, eficiência e da publicidade.
Art. 17 - O ingresso para os cargos do magistério público municipal dar-se-á por meio de concurso público de
provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.
Parágrafo único. Admitir-se-á outras formas de seleção pública, nos termos da lei e em caráter excepcional,
para suprir necessidade de:
I- Provimento temporário; e
II- Substituição emergencial de titulares do cargo ou função.
Art. 18 - São requisitos essenciais para o provimento nos cargos do magistério público municipal:
I- Ser brasileiro ou outra nacionalidade nos termos da Constituição Federal de 1988;
II- Ter a idade mínima de 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 exigida para o exercício do cargo, comprovada mediante apresentação de diploma
registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação;
VI- Não ter sido demitido de cargo a bem do serviço público;
VII-Ter sido aprovado em concurso público; e
VIII- Possuir aptidão física, mental e emocional para o exercício do cargo, constatada mediante laudo
pericial realizado pela equipe médica do Município.
Art. 19 - Constitui requisito mínimo para ingresso na carreira dos profissionais do magistério, de acordo com o
que estabelece o artigo 60 da a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que trata das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e suas alterações posteriores, observando também as seguintes especificidades:
I- Ensino superior completo com graduação em Pedagogia para docência na Educação Infantil e do primeiro
ao quinto ano do Ensino Fundamental;
II- Formação superior em curso de licenciatura em graduação plena com habilitação específica, ou em área
correspondente com a complementação nos termos da legislação vigente, para a docência em áreas
específicas do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental.
Parágrafo único. Além dos requisitos previstos no caput deste artigo, a nomeação do servidor público
municipal depende da prévia verificação da inexistência de acumulação de cargos vedada pela Constituição
Federal Brasileira.
Art. 20 - A abertura de concurso público para o provimento dos cargos será autorizada pelo Poder Executivo
Municipal, mediante solicitação do Secretário Municipal de Educação, desde que haja vagas reais e dotação
orçamentária para atender as despesas.
Parágrafo único. Na solicitação para abertura de concurso público deve constar:
I- Justificativa para a solicitação do provimento;
II- Denominação do cargo e vencimento;
III- Quantitativo de cargos a serem providos e localidades que possuem vagas efetivas; e
IV- Prazo desejável para provimento.
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Art. 21 - O prazo de validade do concurso, as condições de sua realização e os requisitos para as inscrições dos
candidatos, obedecerão às prescrições contidas na Constituição Federal Brasileira e serão fixadas em edital
próprio, divulgado de modo a atender o princípio da publicidade da administração pública.
Parágrafo único. No edital serão definidas as normas específicas do certame, tais como:
I- Modalidade do concurso;
II- Definição e atribuição dos cargos;
III- Carga-horária;
IV- Remuneração;
V- Condições de provimento do cargo;
VI- Tipo e conteúdo das provas e natureza dos títulos;
VII-Critérios de aprovação, classificação e desempate;
VIIIPrazo de validade do concurso;
IX- Reserva de vagas para portadores de necessidades especiais.
Art. 22 - É vedada a realização de novo concurso público para os mesmos cargos, enquanto houver candidatos
aprovados em concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado.
CAPÍTULO VI
DO PROVIMENTO
Art. 23 - A investidura nos cargos que compõem os profissionais do magistério ocorrerá com a posse e será
através de nomeação, no nível e classe inicial da Carreira conforme habilitação acadêmica exigida no certame,
cumprida a exigência de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos.
Art. 24 - A nomeação para os cargos dos profissionais do magistério far-se-á:
I- Em caráter efetivo, quando se tratar de cargos de carreira; e,
II- Em caráter temporário, quando se tratar de cargos em comissão ou funções gratificadas.
Parágrafo único. A nomeação para cargo de provimento efetivo obedecerá, rigorosamente, a ordem de
classiﬁcação obtida no concurso público e o prazo de validade do concurso, desde que exista a dotação
orçamentária para atender às despesas.
Art. 25 - Os proﬁssionais do magistério, nomeados para o cargo de provimento, ao entrar em exercício ﬁcam
sujeitos ao estágio probatório, na forma prevista no estatuto do magistério e regime jurídico dos servidores
públicos.
Art. 26 - Admitir-se-á outras formas de seleção, em caráter excepcional, para suprir necessidade de
provimento temporário em caso de substituição de proﬁssionais integrantes do Quadro do Magistério Público.
CAPÍTULO VII
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
Art. 27 - Os profissionais do magistério nomeados para cargo de provimento efetivo ficarão sujeitos ao estágio
probatório, com duração de 3 (três) anos, contados a partir da data da posse e exercício.
§ 1°Durante o período de estágio probatório os profissionais serão submetidos a avaliações periódicas anuais,
onde serão apurados os seguintes requisitos necessários à comprovação de sua aptidão para o cargo:
I- Disciplina e cumprimento dos deveres;
II- Assiduidade e pontualidade;
III- Eficiência;
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IV- Capacidade de iniciativa;
V- Responsabilidade;
VI- Criatividade;
VII- Cooperação;
VIII- Ética e postura; e,
IX- Condições físicas e emocionais para o desempenho das funções.
§ 2° Cabe à Secretaria Municipal de Educação garantir os meios necessários para o acompanhamento e
avaliação dos profissionais do magistério em estágio probatório.
Art. 28 - Durante o período do estágio probatório o integrante do quadro próprio será acompanhado e
orientado pela equipe de suporte pedagógico, que proporcionará meios para sua integração e favorecerá o
desenvolvimento de suas potencialidades em relação aos interesses do ensino, apresentando, inclusive,
relatório anual assinado pelo avaliado.
Art. 29 - Concluídas as avaliações do estágio, e sendo o servidor considerado apto para o exercício das
funções relacionadas aos cargos de ingresso, o profissional será confirmado no cargo e considerado efetivo no
serviço público.
Art. 30 - Constatado pela avaliação que o profissional da educação básica, em estágio probatório, não
preenche os requisitos necessários para o desempenho de suas funções, caberá à autoridade competente, sob
pena de responsabilidade, iniciar o processo administrativo visando a demissão do estagiário, assegurando ao
servidor o direito à ampla defesa.
Parágrafo único. O processo administrativo instaurado, para tal fim, deverá estar concluído, obrigatoriamente,
em prazo que permita a demissão do estagiário, ainda dentro do período de estágio probatório.
CAPÍTULO VIII
DA EFETIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO
Art. 31 - O processo de desenvolvimento na Carreira iniciará apenas após a efetivação do servidor público no
cargo para o qual foi aprovado em concurso público e tendo sido cumprido o estágio probatório de forma
satisfatória.
Parágrafo único. Compete ao Secretário Municipal de Educação indicar por portaria o momento inicial do
ingresso na carreira, quando da conclusão e aprovação no estágio probatório.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
CAPÍTULO IX
DO INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
Art. 32 - O processo de desenvolvimento na Carreira iniciará apenas após a efetivação do servidor público no
cargo para o qual foi aprovado em concurso público e tendo sido cumprido o estágio probatório de forma
satisfatória.
Parágrafo único. Compete ao Secretário Municipal de Educação indicar por portaria o momento inicial do
ingresso na carreira, quando da conclusão e aprovação no estágio probatório.
CAPÍTULO X
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Art. 33 - A nomeação para os cargos de pessoal do Magistério Público Municipal dar-se-á:
I- Em caráter efetivo, quando se tratar dos cargos de carreira;
II- Em caráter temporário, quando se tratar dos cargos em comissão e/ou função gratificada.
Art. 34 - Os candidatos aprovados e classificados até o limite das vagas ofertadas em edital, poderão ser
nomeados no prazo inicial de validade do concurso ou na sua prorrogação, esta última sempre por igual
período, por ato da competência privativa do Chefe do Poder Executivo.
Art. 35 - As nomeações observarão, rigorosamente, a ordem de classificação dos candidatos no Concurso
Público.
Art. 36 - O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo sujeitar-se-á ao estágio probatório com
duração de 3 (três) anos.
Art. 37 - O procedimento de investidura se complementará com a posse, ato que se formalizará na Secretaria
de Educação, e ao qual se seguirá à designação do exercício funcional, entendida esta como a indicação da
unidade onde o nomeado deverá desempenhar as suas funções.
CAPÍTULO XI
DA POSSE
Art. 38 - Posse é o ato solene de aceitação formal, pelo servidor do magistério, das atribuições dos deveres e
das responsabilidades inerentes ao cargo público, concretizada com a assinatura do termo de posse pela
autoridade competente e pelo empossado, observando a forma e os prazos fixados no Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Angical.
§ 1º A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados do ato de nomeação.
§ 2º No ato de posse o servidor apresentará obrigatoriamente, declaração de bens e valores que constituem seu
patrimônio e declaração sobre o exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
CAPÍTULO XII
DA DESIGNAÇÃO E LOTAÇÃO
Art. 39 - Os Profissionais do Magistério investidos em cargos da carreira terão sua lotação inicial na unidade
escolar ou em unidade técnica da Secretaria Municipal de Educação indicada no ato de nomeação.
Art. 40 - Lotação é o ato pelo qual o Gestor da Educação Municipal determina anualmente, o local de trabalho
do servidor do magistério público municipal observadas as disposições desta Lei e demais legislações
correlatas, tendo em vista as necessidades do ensino público, do serviço público municipal e a qualificação do
corpo docente.
§ 1º A designação dar-se-á por ato do Secretário Municipal de Educação, de acordo com a conveniência do
ensino, podendo ocorrer para mais de uma unidade, observado o regime de trabalho a que esteja o servidor
submetido.
§ 2º A lotação do Profissional do Magistério deverá obedecer aos seguintes critérios:
I- Tempo de ingresso na carreira, considerando os efetivos ingressos (ano de admissão após concurso);
II- Formação específica na área (graduação);
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III- Formação stricto sensu e/ou latu sensu (na área da educação);
IV- Maior idade.
§ 3º O Profissional do Magistério com duas matrículas (que ingressou através de dois concursos), terá
prioridade de lotação na mesma Unidade Escolar para jornada de 40 (quarenta) horas, somando as cargas
horárias do duplo vínculo.
Art. 41 - A lotação do Profissional do Magistério em unidade de ensino e em unidade técnica da Secretaria
Municipal de Educação é condicionada à existência de vaga.
Art. 42 - Independentemente da fixação prévia de vagas, a lotação do servidor integrante da Carreira do
Magistério poderá ser alterada nos casos de modificação da distribuição numérica ao nível da unidade de
ensino, comprovados através da formalização de processo específico.
§ 1º São passíveis de alterações de lotação os casos comprovados de:
I- Redução do número de alunos matriculados na unidade de ensino;
II- Diminuição de carga horária na disciplina ou área de estudo no total da unidade de ensino;
III- Ampliação da carga horária semanal do Profissional do Magistério, em função de docência.
IV- § 2º Na hipótese de lotação prevista neste artigo, serão deslocados os excedentes, assim considerados os de
menor tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino de Angical.
§ 3º O ocupante do cargo de Magistério que tiver exercício em mais de uma Unidade Escolar, será considerado
lotado naquela em que cumpra o maior número de horas semanais de trabalho, obedecendo aos seguintes
critérios:
I- Maior tempo de serviço em efetiva regência;
II- Nível mais alto de enquadramento na Carreira do Magistério Público Municipal;
III- Assiduidade.
Art. 43 - O profissional da educação, quando convocado para exercer funções de confiança ou administrativas,
ou mesmo de suporte pedagógico, em local diverso da sua lotação, ou para exercer direção de entidade de
classe, no final da convocação terá direito de retorno à escola de origem (última lotação, antes de ser
convocado).
CAPÍTULO XIII
DO EXERCÍCIO
Art. 44 - Exercício é o ato pelo qual o servidor do magistério assume o efetivo desempenho das atribuições do
seu cargo, podendo fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da posse.
Parágrafo único. Quando a posse se verificar nos períodos de férias ou recessos escolares, em se tratando de
Professor em função de docência municipal, o exercício terá início na data fixada para o começo das atividades
previstas no calendário letivo.
Art. 45 - O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento
individual do servidor.
CAPÍTULO XIV
DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 46 - Os servidores da Carreira do Magistério estão sujeitos a duas jornadas de trabalho:
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I-

A de 20 (vinte) horas semanais, cumpridas em um único turno na Unidade Escolar de lotação ou Órgão da
Secretaria Municipal de Educação;
II- A de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas em dois turnos em uma ou duas Unidades Escolares de
lotação ou Órgão da Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo único. A jornada de trabalho prevista no caput deste artigo estará de acordo com a estabelecida
quando do ingresso em concurso público, ao tempo da investidura no cargo público.
Art. 47 - Os Profissionais do Magistério serão submetidos a jornadas de trabalho de 20 (vinte) ou 40
(quarenta) horas semanais, de acordo com o ingresso em concurso público ao tempo de sua investidura no
cargo público e nos termos da Lei Federal n° 11.738 de 16 de julho de 2008 – Lei do Piso Salarial Nacional
Profissional (PSPN), sendo que a Carga Horária fica assim estabelecida:
I- Hora/aula: período em que desempenha atividades de efetiva regência de classe (com interação com os
educandos), com o limite máximo 2/3 (dois terços) da jornada de trabalho; e
II- Hora/atividade: carga horária destinada ao professor para preparação e avaliação do trabalho didático,
estudos, pesquisas, reuniões pedagógicas ou administrativas, aperfeiçoamento profissional e a articulação
com a comunidade (sem interação com os educandos), com a participação coletiva ou não dos docentes,
por área de conhecimento, de acordo com o limite mínimo de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho e a
proposta pedagógica da Escola.
Art. 48 - A jornada de trabalho do Profissional do Magistério será preferencialmente trabalhada em uma única
Unidade Escolar.
Art. 49 - É obrigatória a participação de todos os professores em efetiva regência de classe, na parcela da hora
destinada às atividades complementares (hora/atividade) em dia e hora determinados pelo planejamento
pedagógico da unidade escolar, sendo essas atividades coordenadas e supervisionadas pelo Coordenador
Pedagógico, sem prejuízo da carga horária destinada à efetiva regência de classe.
Art. 50 - Considerando o quanto previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, nº
9394/96, artigo 13, incisos I, II, V e VI; na Lei do Piso Nacional do Magistério, nº 11.738/2008; e, nos
Pareceres nº 05/1997 e 18/2012, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação; a carga
horária dos (as) professores (as) com exercício em sala de aula, deverá ser distribuída anualmente por portaria
da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 51 - A Carga horária destinada a Atividade Complementar, deve ser efetivada por meio das seguintes
ações:
I- Planejamento pedagógico interativo com os demais profissionais no âmbito escolar;
II- Elaboração de atividades de aula e avaliação das produções discentes;
III- Atendimento pedagógico aos pais, responsáveis e membros da Comunidade Escolar;
IV- Análise e discussão das avaliações internas e externas para o replanejamento pedagógico;
V- Participação nas formações continuadas;
VI- Aperfeiçoamento profissional.
Parágrafo único. As atividades referidas nos incisos I, II, III e IV, serão realizadas no âmbito da unidade
escolar, ou local previamente designado pela Direção, Coordenação Pedagógica ou Secretaria da Educação.
Art. 52 - Fica sob a responsabilidade do Diretor e da Coordenação Pedagógica a organização das atividades
complementares realizadas no âmbito da unidade escolar, observando a carga horária pertinente, com o devido
registro em Ata, assinaturas dos participantes e arquivamento no local, para efeito de comprovação no decorrer
do ano letivo.
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Art. 53 - O Diretor da Unidade Escolar atribuirá falta funcional ao docente que não comparecer para
realização das atividades complementares, dentro da carga horária destinada, ressalvando-se ausências
justificáveis, em conformidade com a lei.
Art. 54 - As Unidades escolares deverão encaminhar para Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 60
(sessenta) dias, após o início do ano letivo, a programação anual das atividades complementares de todos os
docentes lotados na unidade escolar, indicando as ações a serem desenvolvidas no período, com datas e os
horários definidos para cada etapa ou modalidade de ensino.
§ 1º - Os professores Municipais deverão cumprir as atividades complementares nas Unidades Escolares ou
Órgãos da Secretaria da Educação, durante o turno de trabalho, no contra turno ou excepcionalmente aos
sábados, respeitando as crenças religiosas e somente com necessidade comprovada por parte da secretaria
municipal de Angical, mediante combinação prévia entre funcionário do magistério, órgão escolar e Secretaria
Municipal de Educação.
§ 2° Fica garantida a atividade complementar de livre escolha (em horas consecutivas ou não, a depender da
organização da Unidade Escolar) para os professores em efetiva docência, como período de estudos, pesquisas,
planejamento e avaliação.
§ 3° A Secretaria Municipal de Educação, diante da necessidade e possibilidade, poderá convocar o
Profissional do Magistério para participar de atividades pedagógicas conforme sua função, dentro de seu
horário de Atividade Complementar Livre, desde que não sejam atividades de interação com o aluno.
§ 4° Fica sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação a definição dos cursos, seminários e
formações que deverão compor a formação continuada dos professores.
§ 5º - A reserva de hora-atividade para formação continuada deverá ser cumprida no âmbito do municipio ou
em outro município, a depender dos programas e/ou projetos de formação, podendo ser no turno de trabalho,
no contra turno ou excepcionalmente aos sábados, respeitando as crenças religiosas de cada um e mediante
combinação prévia entre funcionário do magistéri o órgão escolar e Secretaria Municipal de Educação.
Art. 55 - Quando o número mínimo de horas-aulas não puder ser cumprido apenas em uma unidade escolar, ou
em apenas um turno, em razão da especiﬁcidade da disciplina, a jornada do Professor será complementada em
outro turno ou estabelecimento, conforme sua disponibilidade e a necessidade do Município.
Art. 56 - O Professor que exercer suas funções na Secretaria Municipal de Educação deverá cumprir 20(vinte)
ou 40(quarenta) horas semanais, conforme o seu regime de trabalho e de acordo com o horário de
funcionamento do órgão.
CAPÍTULO XV
DA EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 57 - Nas hipóteses de licenças, afastamentos e demais situações que os professores em função docente
com impedimentos legais, em que se faça necessário suprir eventuais carências do ensino, o Secretário de
Educação do Município, poderá convocar o Professor submetido ao regime de 20(vinte) horas, que não esteja
em acumulação de cargo, emprego ou função pública, para um acréscimo de até no máximo 20(vinte) horas, a
título de regime suplementar de trabalho.
Parágrafo único. Na convocação de que trata o caput deste artigo deverá ser resguardada a proporção entre
horas-aula e horas-atividade para a jornada de trabalho de 40(quarenta) horas.
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Art. 58 - No caso de inexistência de professores habilitados para preenchimento das vagas reais existentes na
unidade escolar, estas poderão ser preenchidas por profissionais de outras unidades que manifestarem interesse
na mudança do seu regime de carga horária de trabalho de 20 (vinte) horas para 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 59 - O regime de jornada suplementar equivalente a 20(vinte) horas 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, nem sobre ele
incidirá qualquer vantagem acessória, tendo em vista sua natureza excepcional.
Art. 60 - A interrupção da jornada suplementar ocorrerá:
I- A pedido do interessado;
II- Quando cessada a razão determinante da convocação; e
III- Quando descumpridas as condições estabelecidas para a convocação.
Art. 61 - Além do número normal de aulas a que se obriga pelo exercício do cargo, o professor da Educação
Básica, poderá ministrar aulas extraordinárias, em regime temporário, em razão das necessidades do ensino,
mediante acréscimo de sua remuneração, calculado à base do valor da hora/aula.
§ 1º O valor estipulado da hora-aula extra, será calculado mediante divisão do vencimento inicial da carreira
pelo número de horas-aula do professor.
§ 2º As aulas extraordinárias só serão atribuídas ao professor ocupante de um só cargo, nos casos de carga
horária residual ou durante o afastamento legal de outro professor.
Art. 62 - Para a atribuição de regime suplementar e de aulas extraordinárias, a Direção da Unidade Escolar
deverá encaminhar a Secretaria Municipal de Educação, através de ofício, a relação dos eventuais candidatos
ao pleito e a escolha recairá sobre o candidato que preencher os seguintes requisitos:
I- Projetos de sucesso que vem desenvolvendo na unidade escolar;
II- Nível mais alto no quadro de carreira do Magistério Público Municipal do Ensino Fundamental ou da
Educação Infantil;
III- Maior tempo de serviço no Magistério Público Municipal;
IV- Maior tempo de serviço na Unidade Escolar;
V- Trabalhar na unidade escolar que esteja necessitando do regime suplementar ou das aulas extraordinárias.
Art. 63 - A alteração do regime de trabalho para redução da carga horária, de 40 (quarenta) horas para 20
(vinte) horas semanais, ocorrerá unicamente no período de recesso escolar, devendo o requerimento ser
instruído, com os seguintes documentos:
I- Declaração do servidor do magistério declinando o motivo da sua pretensão, de modo a deixar claro que a
redução não lhe trará prejuízo de qualquer ordem; e
II- Manifestação expressa do superior hierárquico quanto à possibilidade da redução de carga horária
pleiteada.
Art. 64 - O prazo máximo para requerer alteração de regime de trabalho é de 60(sessenta) dias, antes do
término do semestre letivo.
Art. 65 - Cessando os motivos que determinaram a atribuição do regime suplementar de trabalho, o Professor
retorna, automaticamente, à sua jornada normal de trabalho.
Art. 66 - O Professor será convocado para ministrar aulas sempre que houver necessidade de reposição ou
complementação de carga horária anual, exigida por lei.
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Art. 67 - Serão consideradas vagas reais do quadro de profissionais do magistério para possibilidade de
enquadramento do professor efetivo na jornada de trabalho integral (40 horas):
I-

Vaga ocupada a mais de 5 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos por profissional contratado
temporariamente;
II- Vaga resultante da exoneração de servidor efetivo;
III- Vaga resultante da demissão de servidor efetivo;
IV- Vaga resultante da aposentadoria de servidor efetivo;
V- Vaga resultante do falecimento de servidor efetivo;
VI- Vaga resultante da ampliação da Rede de Ensino.
VII-(VETADO).
§ 1° A necessidade de Professores para o funcionamento regular da Unidade escolar ou órgãos da Secretaria
Municipal de Educação será comunicada pelos respectivos dirigentes, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias do início do ano letivo.
§ 2° A vaga só será considerada real caso permaneça a necessidade do Município para atendimento da
demanda e haja viabilidade financeira para manutenção do quantitativo de efetivos municipais.
Art. 68 - (VETADO).
§ 1° O professor deverá ocupar a mesma vaga que ocupava enquanto em regime de extensão de jornada de
trabalho, comprovando ter a habilitação específica para a vaga real.
§ 2° O requerimento de alteração da jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas deverá ser formalizado pelo
professor até 60 (sessenta) dias antes do término do ano letivo em curso.
§ 3° No caso da existência de mais de um professor com requerimento protocolado, observar-se-á como
critérios de desempate: a assiduidade, a pontualidade e a antiguidade, dedicada exclusivamente ao Magistério
Público do Município de Angical.
§ 4° O professor deverá ter participado das avaliações de desempenho realizadas durante o período definido no
caput deste artigo, tendo avaliação entre os conceitos Bom e Ótimo.
§ 5° O requerimento poderá ser deferido ou indeferido de acordo com a necessidade da administração.
Art. 69 - Poderá ser concedido horário especial ao Professor integrante da carreira do Magistério Público
Municipal que não possua graduação em nível superior e que esteja cursando licenciatura (com matrícula
comprovada), quando demonstrada a incompatibilidade da jornada de trabalho na Unidade Escolar e a jornada
de aulas na Unidade escolar, sem prejuízos do exercício da atividade de docência.
§ 1º A Secretaria Municipal de Educação regulamentará os critérios para concessão do horário especial
referido no caput deste artigo.
§ 2° Para efeito do disposto neste artigo será exigida a compensação de horários, respeitando a duração de
jornada de trabalho semanal.
CAPÍTULO XVI
DAS FALTAS
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Art. 70 - As faltas ao trabalho são caracterizadas:
I- Por dia letivo não trabalhado;
II- Por hora/aula ou hora/atividade não trabalhada.
§ 1º Os servidores da carreira do Magistério Público Municipal que faltarem ao serviço perderão sem prejuízos
das penalidades previstas neste estatuto e do funcionalismo Municipal:
I- A remuneração do dia, salvo se a ausência for ocasionada por motivo legal, justificado dentro do prazo de
48h (quarenta e oito horas) após o primeiro dia faltoso;
II- 1/100 (um centésimo) da remuneração mensal por hora/atividade ou hora/aula não cumprida;
III- Parcela da remuneração, proporcionalmente aos atrasos acima da tolerância, ausências eventuais e saídas
antecipadas, quando não autorizadas pela chefia imediata, conforme disposto em regulamento.
§ 2º Para efeito deste artigo, aplica-se ao conceito hora/atividade às exercidas em Unidades de Ensino ou em
unidades da Secretaria Municipal de Educação.

CAPÍTULO XVII
DAS FÉRIAS
Art. 71 - Os profissionais do magistério terão assegurados 30 (trinta) dias de férias anuais, após cada período
de 12 (doze) meses de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração, garantindo-se o pagamento de 1/3 (um
terço) a título de adicional, conforme previsto na Constituição Federal do Brasil.
Parágrafo único. As férias somente poderão ser interrompidas por motivos de calamidade pública, comoção
interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público.
Art. 72 - Os professores quando em exercício das atribuições especíﬁcas do seu cargo, em função de docência,
em exercício na unidade escolar, fazem jus, anualmente, a 30 (trinta) dias de férias legais e 15 (quinze) dias de
recesso, sendo:
I- 30 (trinta) dias consecutivos de férias no mês de janeiro; e,
II- 15 (quinze) dias que serão distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de
ensino.
§ 1° O pagamento de 1/3 (um terço) a título de adicional de férias será garantido aos professores somente sobre
30 (trinta) dias.
§ 2º No caso de o docente ingressar após o mês de janeiro, suas férias deverão ser gozadas no período a que se
refere o inciso I, sem prejuízo de seu tempo de efetivo exercício.
Art. 73 - Os professores que exercem outras funções do magistério, que não seja a de docência, farão jus a 30
(trinta) dias de férias anuais, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, sem prejuízo da
remuneração, garantindo-se o pagamento de 1/3 (um terço) a título de adicional, em período a ser definido com
a Secretaria Municipal de Educação, mas não terão direito aos 15 (quinze) dias de recesso.
Art. 74 - Na zona rural, a escala de férias poderá ser fixada em consonância com as épocas de plantio e
colheita.
Art. 75 - A fixação das férias dependerá do calendário escolar, tendo em vista as necessidades didáticas e
administrativas da unidade de ensino.
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Art. 76 - O Profissional em readaptação terá direito a 30 (trinta) dias de férias de acordo com as atribuições
que foram conferidas.
CAPÍTULO XVIII
DOS AFASTAMENTOS E LICENÇAS
Art. 77 - Ao profissional do magistério, nos termos da Legislação do Regime Geral da Previdência Social
vigente no período do afastamento e na forma do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Angical,
será concedida licenças para:
I- Tratamento de saúde e/ou acidente de trabalho;
II- À gestante, lactante ou adotante (maternidade);
III- Por falecimento de pessoa da família do profissional (cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos,
sogros, tios, cunhados, padrasto, madrasta, genros e noras);
IV- Para casamento;
V- Para tratar de interesses particulares;
VI- Licença prêmio por assiduidade;
VII-Para concorrer a mandato eletivo;
VIII- Para desempenho de Mandato Sindical (classista).
Art. 78 - O afastamento do integrante do quadro do magistério de seu cargo poderá ocorrer, além das outras
hipóteses previstas acima, nos seguintes casos:
I- Para integrar comissão especial ou grupo de trabalho, estudo ou pesquisa da Prefeitura Municipal de
Angical, a fim de desenvolver projetos específicos da área educacional;
II- Para participar de congressos, simpósios ou eventos similares, desde que referente à área ligada a
Educação, com prévia compensação dos dias letivos em que estiver ausente;
III- Para ministrar cursos que atendam a programação do Sistema Municipal de Educação;
IV- Para freqüentar cursos de aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado na área da Educação.
§ 1º O afastamento para cursos de especialização e aperfeiçoamento será autorizado mediante solicitação, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da realização do evento, para adequação ao planejamento da unidade
escolar.
§ 2º O afastamento, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, para cursar mestrado ou doutorado, só será
permitido ao professor efetivo e estável que:
I- Esteja no efetivo exercício do cargo;
II- Não tenha tido afastamento superior a 90 (noventa) dias nos 2 (dois) últimos anos, ressalvadas as licençasprêmio e maternidade;
III- Tenha, no mínimo, 05 (cinco) anos de efetivo exercício no quadro do magistério público municipal.
§ 3º O servidor enviará requerimento fundamentado, juntando o projeto de estudo apresentado a instituição e o
resultado de aprovação no processo seletivo, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco dias) dias de
antecedência do início do curso, para que seja apreciado pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 4º O curso de mestrado ou doutorado deverá ter estreita relação com o nível e área de atuação do professor,
ser realizado no país, no modo presencial, e autorizado pelo Ministério da Educação.
§ 5º O afastamento deverá ser autorizado pelo Secretário Municipal de Educação, sem prejuízo das vantagens
do cargo, somente será autorizado quando de real interesse para o Sistema Municipal de Ensino, ficando
assegurado aos servidores o vencimento, os direitos e as vantagens permanentes, desde que comprovada a
disponibilidade de recursos financeiros no Município.
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Art. 79 - Aprovado o afastamento, o professor deverá assumir compromisso expresso e documentado, perante
o governo municipal, de observância às exigências previstas nesta Lei e informar sua situação no curso ao final
de cada semestre letivo.
§ 1º Será assegurado ao professor, quando do retorno, vaga na unidade escolar ou unidade técnica de origem.
§ 2º O professor deverá apresentar, quando do retorno, documento de conclusão do curso para o qual pediu
afastamento e só poderá requerer exoneração ou licença para trato de interesse particular após decorrido
período igual ao que ficou afastado.
§ 3º No caso de não conclusão do curso ou após término, se apresentar pedido de exoneração antes do
cumprimento dos quatro anos, o professor restituirá aos cofres públicos os vencimentos pagos durante o
período de afastamento.
§ 4º O afastamento será imediatamente suspenso e, de acordo com o previsto no Estatuto do Servidor Público
Municipal de Angical, instaurado processo administrativo disciplinar para apurar responsabilidade do
professor afastado que esteja atuando em outra atividade laborativa.
§ 5º Ao servidor beneﬁciado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração, licença para tratar de
interesse particular ou aposentadoria antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese
do ressarcimento das despesas correspondentes.
§ 6º O afastamento previsto neste artigo não será concedido ao servidor exercente de cargo comissionado.
Art. 80 - Para nova solicitação deverá ter transcorrido o período mínimo de 05 (cinco) anos, desde que seja
comprovada a certificação no curso.
Art. 81 - Será concedida ao profissional do magistério licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício,
com base em perícia médica oficial, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus, nos termos da Legislação do
Regime Geral da Previdência Social vigente no período do afastamento e na forma do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Angical.
Art. 82 – Será concedida licença maternidade à profissional do magistério por 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
§ 1º. (VETADO).
§ 2º A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição
médica;
§ 3° No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto;
§4° No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a profissional do magistério será submetida a
exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício;
§ 5° No caso de aborto natural, a profissional em educação terá direito a 30 (trinta) dias de repouso
remunerado, desde que devidamente atestado por médico (servidor do município).
Art. 83 - Será concedida licença por falecimento de pessoa da família do profissional do magistério, de acordo
com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Angical:
I- Por 8 (oito) dias consecutivos pelo falecimento de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, irmãos e sogros;
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II- Por 2 (dois) dias consecutivos pelo falecimento de tios, cunhados, padrasto, madrasta, genros e noras.
Art. 84 - O profissional do magistério terá direito a licença para casamento oficial, de acordo com o Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Angical, por 8 (oito) dias consecutivos.
§ 1º A licença a que se refere esse artigo será concedida apenas ao profissional que deverá ser um dos
cônjuges, não sendo aplicada a licença para casamento de terceiros ou familiares;
§ 2º Para direito à licença a que se refere esse artigo, o profissional do magistério deverá apresentar documento
oficial que comprove a união do casal.
Art. 85 A licença para interesse particular, poderá ser concedida ao profissional do magistério, a critério da
Administração, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos consecutivos:
§ 1º A licença a que se refere esse artigo será concedida apenas ao profissional que não esteja em estágio
probatório;
§ 2º Ficarão suspensos os vencimentos e/ou qualquer outra remuneração pelo município de Angical;
§ 3º A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do profissional do magistério ou no
interesse do serviço público do município de Angical;
§ 4º A licença para interesse particular só poderá ser concedida ao profissional do magistério por no máximo 2
(dois) períodos durante o exercício profissional no município;
§ 5º Durante o afastamento por interesse particular, o profissional do magistério terá o tempo de serviço
suspenso, não sendo computado o período de licença para quaisquer vantagens ou direitos na Carreira do
Magistério;
§ 6º A Administração após receber a solicitação formal do servidor, terá prazo de 15 (quinze) dias úteis para
resposta. Ficando após esse prazo como deferida a licença.
Art. 86 - Ao servidor fica assegurado o direito a licença prêmio de 03 (três) meses em cada período de 05
(cinco) anos de exercício efetivo e ininterrupto, sem prejuízo da remuneração.
§ 1° Não será concedida licença prêmio ao servidor que durante cada qüinqüênio, tenha sofrido pena de prisão,
mediante sentença judicial.
§ 2° As faltas injustificadas ao serviço e as decorrentes de penalidades de suspensão prorrogarão o período
aquisitivo da licença prevista neste artigo, na proporção de 10 (dez) dias para cada falta.
§ 3° O gozo da licença prêmio ficará condicionada à conveniência do serviço e poderá ser fracionada, sendo
necessário o período mínimo de 30 (trinta) dias.
§ 4° O número de servidores em gozo simultâneo de licença prêmio será regulamentado através de portaria
publicada pela Secretaria Municipal de Educação a cada ano.
§ 5° O servidor deverá solicitar a licença prêmio até o mês de novembro para gozo no ano seguinte, salvo
casos excepcionais que serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação e encaminhado ao Gabinete do
Prefeito.
Art. 87 - Ao servidor fica assegurado o direito a licença para concorrer a Mandato Eletivo, durante o período
de afastamento legal determinado pela Legislação Eleitoral vigente no país no ano do pleito.
Parágrafo único. A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará
jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período que determinar a Legislação
Eleitoral.
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Art. 88 - A licença para mandato classista será concedida ao profissional do magistério para o desempenho de
mandato sindical, eleito entre seus pares, enquanto perdurar o seu mandato, sem prejuízo da remuneração que
fizer jus.
§ 1º O profissional do magistério com carga horária de 20hs, ficará licenciado para o mesmo período que
atuava, não podendo exercer outras funções no município durante o turno de trabalho ao qual estava vinculado
quando foi eleito para o mandato classista.
§ 2º O profissional do magistério com carga horária de 40hs, ficará licenciado para o mesmo período que
atuava, não podendo exercer nenhuma outra função no âmbito do Poder Executivo ou Judiciário no município.
CAPÍTULO XIX
DA CESSÃO
Art. 89 - A cedência ou cessão é o ato pelo qual o titular do cargo de profissional do magistério é posto à
disposição de entidade ou órgão não integrante da rede municipal de ensino.
§ 1°A cedência ou cessão será sem ônus para o ensino municipal e será concedida pelo prazo máximo de 02
(dois) anos, renovável anualmente segundo a necessidade e a possibilidade das partes.
§ 2º 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 e ao Poder Legislativo.
II- Quando a entidade ou órgão solicitante compensar a rede municipal de ensino com um serviço de valor
equivalente ao custo anual do cedido.
§ 3º A cedência ou cessão para exercício de atividades estranhas ao magistério interrompe o interstício para a
promoção e impossibilita as avaliações de desempenho na carreira do profissional do magistério.
Art. 90 - O Profissional do Magistério não poderá ser cedido para exercício funcional em órgão ou entidade de
outro Poder da administração federal, estadual e/ou municipal, inclusive do próprio município, salvo para o
Poder Legislativo e também para atender a convênio de cooperação técnica que tenha por objeto a prestação de
serviços relacionados com atividades educacionais.
Parágrafo único. Não se compreende na disposição deste artigo, a nomeação por ato do Prefeito para cargo de
Secretário Municipal ou cargo comissionado do Poder Executivo.
CAPÍTULO XX
DA REMOÇÃO
Art. 91 - Remoção é a movimentação do servidor integrante da carreira do magistério de uma unidade escolar
para outra, condicionada à existência de vaga e aos seguintes critérios:
I- Tempo de ingresso na carreira considerando o ano de admissão por meio de concurso de provas e títulos;
II- Formação específica na área da vaga para a qual será removido;
III- Formação stricto sensu e/ou latu sensu (na área da educação);
IV- Maior idade.
Parágrafo único. A remoção implica alteração da designação do servidor e será condicionada à existência de
vaga, salvo na hipótese de readaptação e permuta.
Art. 92 - A remoção processar-se-á:
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I-

A pedido:

a) Mediante critérios de prioridade a serem definidos anualmente por Portaria da Secretaria Municipal de
Educação, no caso do número de candidatos ser superior ao de vagas existentes; e
b) Por permuta.
II- De ex ofício
a) Diminuição do quantitativo de alunos na unidade escolar; e
b) Interesse da administração em função da qualidade do processo educativo.
§ 1º Por necessidade de serviço, devidamente demonstrada, o Secretário Municipal de Educação poderá
determinar de ofício, a mudança de local de trabalho do Professor Municipal, mediante motivação do ato.
§ 2º O servidor a ser removido de ofício deverá ser comunicado por escrito pela Secretaria Municipal de
Educação, no prazo máximo de trinta (dias) dias úteis, acompanhado dos motivos, sob pena de nulidade do ato,
conforme legislação vigente.
§ 3º O órgão responsável pela Educação no Município deverá ouvir o servidor interessado que deverá
participar da avaliação e esclarecer sobre a procedência do pedido.
Art. 93 - O profissional do magistério dará entrada ao pedido de remoção de que trata a alínea ‘a” do inciso I,
do artigo 92 desta Lei, no mês de setembro de cada ano, e será realizada anualmente, no mês de janeiro do ano
subseqüente, pela Secretaria responsável pela Educação no município, sempre anterior à convocação de
candidato aprovado em concurso público de ingresso, se houver.
§ 1º Para efeito da remoção a pedido, os candidatos serão escolhidos conforme critérios de prioridade a serem
definidos anualmente por Portaria da Secretaria Municipal de Educação;
§ 2º O servidor em estágio probatório não poderá ser removido a pedido;
§ 3º Ao servidor removido a pedido não poderá ser concedida nova remoção de igual natureza antes de
decorridos 03 (três) anos da efetivação da anterior;
§ 4º Quando houver concorrência, as remoções a pedido serão processadas de acordo com os critérios de
prioridade na ordem a seguir estabelecida:
I- Motivo de saúde devidamente comprovado;
II- Maior tempo de serviço na Unidade Escolar;
III- Maior tempo de serviço prestado ao Município.
IV- Mudança de endereço residencial da zona urbana para a zona rural e vice-versa;
V- Proximidade da residência a unidade de ensino;
Art. 94 - A remoção por permuta será realizada desde que os interessados ocupem atribuições de iguais níveis
e habilitação.
§ 1º Somente poderá ser atendida quando o pedido estiver subscrito por ambos os interessados e houver
conveniência para o serviço.
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§ 2º Poderá ser autorizada, se os nela interessados estiverem investidos em cargo de igual denominação, com
as mesmas atribuições, habilitação e igual classe na Carreira.
Art. 95 - Serão considerados cargos vagos, para efeito de preenchimento por remoção, as vagas criadas por
afastamento do titular em decorrência de:
I- Aposentadoria;
II-

Falecimento;

III-

Exoneração;

IV-

Demissão;

V-

Readaptação;

VI-

Recondução; e

VII-

Perda do cargo por decisão judicial.

§ 1º Além dos casos previstos nos incisos deste artigo, serão incluídas para a remoção, as vagas surgidas em
decorrência da ampliação da rede escolar municipal, alteração da matriz curricular ou na hipótese de efetivo
afastamento do titular, excluído os decorrentes de licença para o desempenho de mandato classista e mandato
eletivo.
§ 2º As vagas decorrentes de afastamento provisório do servidor integrante da carreira do Magistério não
poderão ser preenchidas através de remoção.
Art. 96 - Fica garantido ao profissional do magistério readaptado (readaptado oficialmente pelo Regime Geral
da Previdência), ao professor em cargo comissionado ou função gratificada, o cargo e a lotação de origem
quando de retorno às funções de Magistério.
Parágrafo único. Os profissionais do magistério readaptados, em cargo comissionado ou função gratificada,
quando de retorno às funções de Magistério, não poderão ser removidos por ofício pela Secretaria Municipal
de Educação.
Art. 97 - O exercício do servidor integrante da carreira do Magistério, em função de docência, em decorrência
de remoção, deverá ocorrer no início do ano letivo, salvo em situações especiais definidas pela Secretaria
responsável pela Educação no Município.
Art. 98 - O profissional do magistério que venha a sofrer redução em sua capacidade laboral que o
incompatibilize para o exercício das funções inerentes ao seu cargo de origem, sendo recomendada a sua
readaptação em laudo médico oficial, terá assegurada a sua remoção para unidade técnica ou administrativa da
Secretaria de Educação, independentemente da existência de vaga, se na unidade onde estiver servindo não for
possível atribuir-lhe novos encargos compatíveis com a redução sofrida.
CAPÍTULO XXI
DA READAPTAÇÃO
Art. 99 - A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica oficial
ou, ainda, em decorrência de carreira em extinção.
§ 1º A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins, respeitando a habilitação exigida.
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§ 2º Em qualquer hipótese a readaptação não poderá acarretar avanços, redução ou perdas de vencimentos,
exceto gratificações inerentes a função de efetiva docência.
§ 3º Se julgado incapaz, o profissional do magistério poderá ser aposentado, de acordo com as normas do
Regime Geral da Previdência Social.
CAPÍTULO XXII
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 100 - Poderá haver substituição quando o titular do cargo do magistério afastar-se de suas funções por
período superior a 15 (quinze) dias.
Parágrafo único. A substituição depende de ato do Secretário Municipal de Educação, dando direito, durante
seu exercício, aos vencimentos fixados em lei e durará enquanto subsistirem os motivos que a determinaram.
CAPÍTULO XXIII
DA APOSENTAÇÃO
Art. 101 - O servidor de Carreira dos Profissionais do Magistério será aposentado de acordo com o Regime
Geral da Previdência Social e a legislação correlata em vigor.
Parágrafo único. A aposentadoria determina a vacância do cargo, portanto o professor deverá se desligar da
Rede Municipal de Ensino.
Art. 102 - O profissional do magistério só poderá permanecer em exercício até o prazo máximo de 75 (setenta
e cinco) anos de idade.
CAPÍTULO XXIV
DA REINTEGRAÇÃO
Art. 103 - A reintegração é a reinvestidura do profissional do magistério estável no cargo anteriormente
ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens e direitos.
§ 1º Na hipótese de o cargo ou vaga ter sido extinto/a, o profissional do magistério ficará em disponibilidade,
podendo ser relotado.
§ 2º Encontrando-se provido o cargo ou vaga, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo ou vaga de
origem, sem direito à indenização, ou, ainda, poderá ser posto em disponibilidade para relotação.
CAPÍTULO XXV
DA RECONDUÇÃO
Art. 104 - Recondução é o retorno do profissional do magistério estável ao cargo anteriormente ocupado e
decorrerá de:
I- Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo efetivo que tenha sido aprovado em concurso
público;
II- Reintegração do anterior ocupante.
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Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro.
CAPÍTULO XXVI
DA REMUNERAÇÃO
Art. 105 - A remuneração corresponde ao vencimento relativo ao nível de habilitação e à classe, em que se
encontre o profissional do magistério, acrescido das gratificações e adicionais (vantagens pecuniárias) a que
fizer jus.
Parágrafo único. Considera-se vencimento básico da carreira o fixado para o nível mínimo de habilitação para
o cargo e a classe inicial.
Art. 106 - O reajuste anual dos vencimentos dos profissionais do magistério público (professores) dar-se-á no
mês de janeiro de cada ano, de acordo com o art. 5º da Lei Federal nº.11.738 de 16 de julho de 2008 e o valor
referente ao Piso Salarial Profissional Nacional – PSPN definido pelo Ministério da Educação a cada ano.
Parágrafo único. O reajuste de que trata o caput deste artigo só é válido para os cargos do magistério e será
calculado de acordo com a atualização do percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno (VAA),
definido nacionalmente nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.
CAPÍTULO XXVII
DO VENCIMENTO
Art. 107 - Os valores dos vencimentos dos integrantes da carreira dos Profissionais do Magistério são ﬁxados
segundo os níveis e classes a que pertençam e de acordo com o regime de trabalho a que estiverem submetidos,
com base no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de
Angical.
TÍTULO IV
DOS DIREITOS E DEVERES
CAPÍTULO XXVIII
DOS DIREITOS
Art. 108 Além dos previstos em outras normas constituem-se direitos dos servidores integrantes da carreira do
Magistério:
I-

Ter acesso a informações educacionais, bibliográficas, materiais didáticos e outros instrumentos, bem
como, contar com assessoria pedagógica, que auxilie a melhoria de seu desempenho profissional e a
ampliação de seus conhecimentos;

II- Dispor, no ambiente de trabalho, de instalações e materiais técnico-pedagógicos, suficientes e adequados,
para que exerçam com eficiência e eficácia suas funções;
III- Receber remuneração de acordo com nível da habilitação, tempo de serviço e jornada de trabalho,
conforme o estabelecido no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério do
Município de Angical;
IV- Ter assegurado piso profissional que se constitua em remuneração condigna, de acordo com o nível de
habilitação e a classe que fizer jus, tempo de serviço e regime de trabalho, com base no que preconiza o
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Angical;
V- Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades pedagógicas;
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VI- Ter liberdade de expressão, manifestação e organização, em todos os níveis, especialmente, na unidade de
ensino;
VII-Reunir-se na unidade escolar ou fora desta, para tratar de assuntos de interesse da categoria e da educação
em geral;
VIII- Ter assegurado a igualdade de tratamento sem preconceito de raça, cor, religião, sexo ou qualquer
outro tipo de discriminação no exercício de sua profissão;
IX- Ter assegurado a oportunidade de freqüentar cursos de formação, atualização, capacitação e especialização
profissional, sem prejuízo da sua remuneração e outros benefícios previstos em Lei;
X- Afastar-se de suas atividades para participar de cursos de atualização e capacitação, congressos, seminários
e assembléias inerentes à atividade do magistério sem prejuízo da sua remuneração;
XI- Ter direito a ajuda de custo, para freqüências a cursos, seminários e congressos inerentes às atividades
educacionais, pedagógicas ou de classe de acordo com os critérios estabelecidos no Plano de Carreira,
Cargos e Remuneração dos Profissionais do Magistério do Município de Angical;
XII-Sindicalizar-se;
XIII-

Ser liberado para o mandato Sindical;

XIVConsignar em folha a contribuição mensal ao seu Sindicato, desde que a solicitação seja assinada pelo
servidor e entregue a administração até o quinto dia útil do mês em que for registrada;
XV-

Ter assegurado o direito a petição para requerer ao Poder Público Municipal a defesa de seus interesses
legítimos;

XVI- Ter liberdade de escolha e de utilização de materiais, de procedimentos didáticos e de instrumentos de
avaliação do processo ensino-aprendizagem dentro dos princípios político-pedagógico da Escola,
objetivando alicerçar o respeito à pessoa humana e à construção do bem comum;
XVII- Receber auxílio para publicação de trabalhos e livros didáticos ou técnico-científicos, quando fizer jus
aos mesmos;
XVIII- Receber remuneração por serviço extraordinário, desde que devidamente convocado para tal fim;
XIXXX-

Receber através dos serviços especializados de educação, assistência ao exercício profissional;

Participar, como integrante do Conselho Escolar, dos estudos e deliberação que afetam o processo
educacional.
CAPÍTULO XXIX
DOS DEVERES

Art. 109 - Além dos deveres e proibições previstas em legislação própria e no Estatuto dos Servidores
Públicos do Município, constituem deveres dos servidores integrantes da Carreira do Magistério Público
Municipal:
I- Observar os princípios e preceitos éticos do Magistério;
II- Empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando mecanismos que acompanhem o processo
de aprendizagem/educação;
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III- Participar das atividades educacionais que lhes forem atribuídas por força das suas funções dentro do seu
horário de trabalho;
IV- Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência,
zelo e presteza;
V- Manter o espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a comunidade em geral;
VI- Incentivar a participação, o diálogo e cooperação entre educandos, demais educadores e a comunidade em
geral, visando à construção de uma sociedade democrática e estimulando o espírito de solidariedade
humana;
VII-Promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, bem como prepará-lo
para o exercício da cidadania e para o trabalho;
VIII- Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficiência do seu
aprendizado;
IX- Comunicar à autoridade imediata as irregularidades de livre conhecimento, na sua área de atuação, ou às
autoridades superiores, no caso de omissão por parte da primeira;
X- Assegurar a efetivação dos direitos pertinentes à criança e ao adolescente, nos termos do Estatuto da
Criança e do Adolescente, comunicando à autoridade competente os casos de que tenham conhecimento;
XI- Fornecer elementos para a permanente atualização de seu registro junto aos órgãos da administração;
XII-Considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade socioeconômica da comunidade escolar, as
diretrizes da política educacional e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentais de
avaliação do processo ensino-aprendizagem;
XIII-

Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares;

XIV-

Guardar sigilo sobre assuntos de natureza funcional, que tenha caráter confidencial;

XV-

Buscar seu aperfeiçoamento profissional, tecnológico e cultural de forma contínua;

XVI- Empenhar-se num processo educativo que, considerando a realidade sociocultural dos alunos,
desenvolva os conteúdos curriculares, visando o desenvolvimento de suas habilidades e competências
básicas e específicas;
XVII- Usar métodos e técnicas de ensino que em consonância com as novas concepções de educação
correspondam aos novos conceitos pedagógicos;
XVIII- Tratar com civilidade as pessoas envolvidas na comunidade escolar, atendendo-as de forma imparcial;
XIX- Freqüentar cursos instituídos para o seu aperfeiçoamento, promovido pela Secretaria de Educação do
Município;
XX-

Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado;

XXI-

Estimular nos alunos o espírito de solidariedade humana;

XXII- Empenhar-se pela educação integral do aluno.
CAPÍTULO XXX
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Art. 110 - Constituem faltas graves, além de outras previstas nas normas estatutárias vigentes:
I- Impedir que o aluno participe das atividades escolares, em razão de qualquer carência material;
II- Discriminar o aluno por preconceito de qualquer espécie;
III- Faltar com respeito ao aluno e desacatar as autoridades constituídas na administração escolar;
IV- Deixar de comparecer ao serviço sem justa causa;
V- Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
VI- Tratar de assuntos particulares durante o horário de trabalho;
VII-Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
VIII- Opor resistência injustificada à tramitação de processos ou exceção do serviço;
IX- Promover manifestação de apoio ou desapreço, no recinto da repartição;
X- Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público,
mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do poder público, do ponto de vista
doutrinário ou da organização do serviço, em trabalho assinado;
XI- Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que
seja de sua responsabilidade;
XII-Constranger outro servidor no sentido de filiação a associação profissional ou sindical, ou a partido
político;
XIII- Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função
pública;
XIV- Transacionar com o Município de Angical, quando participar de gerência ou administração de empresa
privada, de sociedade civil, ou exercer comércio;
XV-

Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de
percepção de remuneração, benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau e de
cônjuge ou companheiro;

XVI-

Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

XVII- Proceder de forma desidiosa, enquanto estiver cumprindo sua jornada de trabalho;
XVIII- Utilizar pessoal ou recursos materiais do poder público municipal em serviços ou atividades
particulares;
XIX- Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com as atribuições do cargo ou função e com o
horário de trabalho.
Art. 111 - É vedada ainda, a acumulação de dois cargos públicos de professor ou de um cargo de professor
com outro técnico ou científico, remunerada ou não, exceto quando houver compatibilidade de horários.
§ 1º A proibição de acumular estende-se a cargos (efetivos e comissionados), funções e empregos em
autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal;
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§ 2º A compatibilidade de horários consiste na conciliação entre jornadas de trabalho correspondentes a mais
de um vínculo funcional e definidos ao servidor em razão das necessidades do serviço, considerados os
intervalos indispensáveis à locomoção, às refeições e ao repouso.
CAPÍTULO XXXI
DO REGIME DISCIPLINAR
Art. 112 - Ficam os profissionais do magistério submetidos aos processos disciplinares definidos no teor da
Lei nº 026 de 28/05/2002 que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Angical.
Art. 113 - Ao profissional do magistério será garantido o amplo direito de defesa.
CAPÍTULO XXXII
DAS DISTINÇÕES E DOS LOUVORES
Art. 114 - Ao Profissional do Magistério que tenha prestado serviços relevantes à Educação do Município será
concedido o Título e a Medalha de Educador Emérito.
Parágrafo único. Caberá ao titular da Secretaria Municipal de Educação à iniciativa da proposta do Título e
da Medalha de Educador Emérito.
Art. 115 - É considerada festa escolar o dia 15 de outubro, dia do Professor, quando serão conferidos os
louvores, as distinções e as medalhas de que trata o artigo anterior, como também será considerado dia festivo,
o dia do Estudante.
Art. 116 - Poderá ser elogiado o Profissional do Magistério, individualmente ou por equipe, que no
desempenho de suas atribuições demonstrar constante espírito público e se destacar no cumprimento dos
deveres funcionais e na observância dos preceitos éticos do magistério.
§ 1º Constituem motivos para a outorga do elogio, entre outros, a apresentação de sugestões visando o
aperfeiçoamento do sistema de ensino, o zelo pela escola, a realização de trabalhos que projetem a Educação
Municipal e uma permanente atuação no sentido da integração entre escola e a comunidade.
§ 2º O elogio, cuja aplicação é de competência da Secretaria Municipal de Educação, será publicado no órgão
oficial de divulgação do Município e transcrito nos assentamentos cadastrais do Profissional do Magistério.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 117 - Para atender à necessidade temporária de interesse da educação, poderá haver contratação de
professor substituto em caráter excepcional, por prazo determinado e sob o Regime Especial de Direito
Administrativo - REDA, nunca superior a 20% (vinte por cento) do quadro efetivo.
§ 1º A contratação a que se refere o caput deste artigo será realizada por processo seletivo através de edital
específico a ser publicizado;
§ 2º Considera-se como de necessidade temporária de excepcional interesse da educação, as contratações que
visem à substituição de professores do quadro efetivo, desde que não haja professores efetivos em excedência
ou professores aprovados em concurso público que não tenho sido convocados;
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§ 3º A contratação temporária de excepcional interesse da educação dependerá de prévia autorização do
Chefe do Poder Executivo Municipal, a vista das razões encaminhadas pelo titular da Secretaria Municipal da
Educação, com a observância de dotação orçamentária específica e do demonstrativo do impacto financeiro
municipal;
§ 4º O profissional contratado na forma do disposto no presente artigo estará sujeito aos mesmos deveres,
proibições e responsabilidades vigentes para os profissionais do magistério ocupantes de cargo efetivo.
Art. 118 - É vedado atribuir ao Profissional da Educação outras atribuições que não sejam as legalmente
previstas nesta Lei, salvo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança.
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 119 - Os Profissionais do Magistério estão sujeitos ao regime disciplinar previsto na Lei nº 026 de
28/05/2002, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Angical.
Parágrafo único. O regime disciplinar dos profissionais do magistério compreende, ainda, as disposições dos
regimentos escolares aprovados por órgão próprio do sistema educacional.
Art. 120 - Fica o chefe do Poder Executivo obrigado a conceder abono especial, em valores proporcionais ao
vencimento ou salário dos profissionais de educação ao final de cada exercício financeiro, desde que estejam
em efetivo exercício na educação básica sempre que o dispêndio com vencimentos, salários, gratificações e
encargos sociais, não atingirem a aplicação mínima obrigatória de 60% (sessenta por cento) dos recursos
destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, preconizado na Emenda Constitucional n° 53 de 28 de dezembro de
2006.
Art. 121 - A definição das vagas relativas ao quadro de profissionais do magistério são as constantes no anexo
I da presente Lei.
Art. 122 - As funções gratificadas do quadro de profissionais do magistério são as constantes no anexo II da
presente Lei.
Art. 123 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta dos recursos consignados no
orçamento vigente, ﬁcando o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover as transposições,
transferências, remanejamento de recursos e a abertura de créditos suplementares ou especiais, conforme o
disposto na Constituição Federal, artigo 167, inciso V e VI.
Art. 124 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2020.

GILSON BEZERRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
LEI COMPLEMENTAR Nº 013, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020

CARGOS EFETIVOS – PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
CARGO DENOMINAÇÃO
P
R
O
F
E
S
S
O
R
E
S

VAGAS
20h

40h

TOTAL

CRECHE

13

0

13

EDUCAÇÃO
INFANTIL

27

0

27

1° AO 5° ANO

87

0

87

6° AO 9° ANO

96

0

96

EDUCAÇÃO
ESPECIAL

3

0

3

EJA

7

0

7

233

0

233

TOTAIS

ANEXO II

LEI COMPLEMENTAR Nº 013, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020

FUNÇÕES DE CONFIANÇA OU GRATIFICADAS – PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
CARREIRA
P
R
O
F
I
S
S
I
O
N
A
I
S
D
O

FUNÇÕES
PORTE DAS
GRATIFICADAS ESCOLAS
GRANDE

M
A
G
I
S
T
É
R
I
O

COORDENADOR
PEDAGÓGICO MÉDIO
ESCOLAR
PEQUENO

20h

40h

TOTAL

0

4

4

0

1

1

0

10

10

0

8

8

GRANDE

0

2

2

MÉDIO

0

1

1

PEQUENO

0

10

10

GRANDE

4

0

4

1

0

1

0

0

0

5

36

41

ORIENTADOR
SME
EDUCACIONAL
DIRETOR DE
ESCOLA

VAGAS

VICE-DIRETOR
MÉDIO
DE ESCOLA
PEQUENO
TOTAIS
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SANÇÃO À LEI COMPLEMENTAR Nº 013, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICAL, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais,
e o previsto no Art. 75, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, SANCIONA a Lei Complementar nº
013, de 21 de setembro de 2020, com alguns Vetos parciais conforme Mensagem nº 010/2020, que
“Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Angical”. Conforme ofício nº
026/2020, recebido em 14 de setembro de 2020 da Câmara Municipal de Angical.

Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2020.

GILSON BEZERRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI ORDINÁRIA Nº 0156, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020
“Dispõe sobre a constituição do Serviço
Inspeção Municipal – SIM no Município
Angical, Estado da Bahia, define
procedimentos de inspeção sanitária
estabelecimentos que produzam produtos
origem animal e dá outras providências.”

de
de
os
em
de

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICAL, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais
previstas no Art. 75, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
Faço saber que a Câmara Municipal de Angical aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Ordinária:
Art. 1º. Esta Lei cria o Serviço de Inspeção Municipal – SIM e regula a obrigatoriedade da prévia
inspeção e fiscalização de produtos de origem animal produzidos no Município de Angical, nos
termos do artigo 4º, alínea c, da Lei Federal no 7.889, de 23 de novembro de 1989.
Parágrafo único. Esta Lei está em conformidade com a Lei Federal nº 8.171/1991 e suas alterações e
com o Decreto Federal nº 5.741/2006 e suas alterações, que tratam e regulamentam o Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA.
Art. 2º. São princípios a serem observados no Serviço de Inspeção Municipal:
I - promoção da preservação da saúde humana e do meio ambiente, conciliando-os de forma que a
atuação não implique obstáculo para a instalação e legalização da agroindústria rural de pequeno
porte;
II - foco de atuação na qualidade sanitária dos produtos finais;
III - promoção de processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia
produtiva, estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a máxima participação do
Governo, da sociedade civil, de agroindústrias, dos consumidores e das comunidades técnica e
científica nos sistemas de inspeção.
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Art. 3º. A inspeção e fiscalização de que trata a presente lei abrange os aspectos industriais e
sanitários dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, sejam ou não adicionados
de produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados,
depositados e em trânsito.
Art. 4°. Os estabelecimentos industriais e entrepostos de produtos de origem animal, somente
poderão funcionar mediante prévio registro na forma do regulamento desta Lei ou na forma da
Legislação Federal ou Estadual vigentes.
Art. 5º. A Inspeção Municipal, depois de instalada, pode ser executada de forma permanente ou
periódica.
§ 1º - A inspeção deve ser executada obrigatoriamente de forma permanente nos estabelecimentos
durante o abate das diferentes espécies animais.
§ 2º - Os estabelecimentos com inspeção periódica terão a freqüência de execução de inspeção
estabelecida em normas complementares expedidas por autoridade competente da Secretaria
Municipal de Agricultura, Reforma Agrária e Pecuária, considerando o risco dos diferentes produtos
e processos produtivos envolvidos, o resultado da avaliação dos controles dos processos de produção
e do desempenho de cada estabelecimento, em função da implementação dos programas de
autocontrole.
Art. 6°. Estão sujeitos à fiscalização desta Lei:
I - Os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos, derivados e matérias-primas;
II - O pescado e seus derivados;
III - O leite e seus derivados;
IV - O ovo e seus derivados;
V - O mel e cera de abelha e seus derivados.
Art. 7°. A fiscalização e inspeção sanitária far-se-ão:
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I - nos estabelecimentos industriais especializados, abatedouros e nas propriedades rurais com
instalações adequadas para o abate de animais, no preparo ou industrialização, sob qualquer forma,
para consumo;
II - nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que o industrializam;
III - nas usinas de beneficiamento de leite, nas fabricas de laticínios, nos postos de recebimento,
refrigeração e desnate do leite ou, nos postos de recebimento, refrigeração e manipulação de seus
derivados e, nos respectivos entrepostos;
IV - nos entrepostos de ovos e nas fabricas de produtos derivados;
V - nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulam armazenam, conservem ou
acondicionem produtos de origem animal;
VI - nas propriedades rurais fornecedoras de matérias- primas de origem animal, em caráter
complementar e com a parceria da defesa sanitária animal, para identificaras causas de problemas
sanitários apurados na matéria-prima e/ou nos produtos no estabelecimento industrial;
VII - nas casas atacadistas e estabelecimentos varejistas de forma complementar ao serviço de
vigilância sanitária.
Art. 8º. Os estabelecimentos registrados que adquirirem produtos de origem animal para beneficiar,
manipular, industrializar ou armazenar, deverão manter livro especial de registro de entrada e saída
da mercadoria, nele constando obrigatoriamente a natureza e procedência das mesmas.
Art. 9º. Caberá a Secretaria Municipal de Agricultura, Reforma Agrária e Pecuária dar cumprimento
às normas estabelecidas na presente Lei e impor as penalidades nela previstas.
Parágrafo único. A coordenação das ações do Serviço de Inspeção Municipal será privativa de
médico veterinário, devidamente nomeado para o cargo de Fiscal Agropecuário.
Art. 10. O Serviço de Inspeção Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Reforma
Agrária e Pecuária, poderá estabelecer parceria e cooperação técnica com outros municípios, o Estado
da Bahia e a União poderão integrar Consórcio Público intermunicipal para facilitar e otimizar o
SIM, transferindo ao Consórcio a gestão, bem como poderá solicitar adesão ao SUASA.
§ 1º. Após a adesão do SIM ao SUASA os produtos inspecionados poderão ser comercializados em
todo o território nacional, de acordo com a legislação vigente.
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§ 2º. O caso de gestão consorciada, por meio de Consórcio Público, os produtos inspecionados
poderão ser comercializados em todo o limite territorial dos municípios consorciados aderentes.
Art. 11. A vigilância sanitária fará a fiscalização dos produtos de origem animal desde a
comercialização até o consumo final e será de responsabilidade da Vigilância Sanitária da Secretaria
de Saúde do município de Angical, em conformidade ao

estabelecido na lei federal nº 8.80/90.

Parágrafo único. Fica proibida a duplicidade de inspeção e fiscalização em qualquer estabelecimento
industrial de produtos de origem animal, de forma que as fiscalizações federais e estaduais isentam o
estabelecimento industrial de fiscalização municipal.
Art. 12. O Serviço de Inspeção Municipal - SIM, respeitará as especificidades dos diferentes tipos de
produtos e das diferentes escalas de produção, incluindo a agroindústria rural de pequeno porte.
Parágrafo único. Entende-se por estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte o
estabelecimento de propriedade de agricultores familiares, de forma individual ou coletiva, localizada
no meio rural, com área útil construída não superior a duzentos e cinqüenta metros quadrados
(250m²), destinado exclusivamente ao processamento de produtos referidos no artigo 6º desta lei, não
ultrapassando as seguintes escalas de produção:
I-

II-

IIIIVVVIVII-

Estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais (coelho, rãs, aves e
outros pequenos animais) – aqueles destinado ao abate e industrialização de produtos e
subprodutos de pequenos animais de importância econômica, com produção mínima de 5
(cinco) toneladas de carnes por mês.
Estabelecimento de abate e industrialização de médios ( suínos, ovinos, caprinos) e
grandes animais (bovinos, bubalinos, eqüinos) – aqueles destinados ao abate e/ou
industrialização de produtos e subprodutos de médios e grandes animais de importância
econômica, com produção máxima de 08 (oito) toneladas de carnes por mês.
Fábrica de produtos cárneos – aqueles destinados à agro industrialização de produtos e
subprodutos cárneos em embutidos, defumados e salgados, com produção máxima de 05 (
cinco) toneladas de carnes por mês.
Estabelecimento de abate e industrialização de pescado – aqueles destinados ao abate e/ou
industrialização de produtos e subprodutos de peixes, moluscos, anfíbios e crustáceos,
com produção máxima de 04 (quatro) toneladas de carnes por mês.
Estabelecimento de ovos – aqueles destinados à recepção e acondicionamento de ovos,
com produção máxima de 5.000 ( cinco mil) dúzias por mês.
Unidade de extração e beneficiamento dos produtos das abelhas – aqueles destinados à
recepção e industrialização de produtos das abelhas, com produção máxima de 30 ( trinta)
toneladas por ano.
Estabelecimentos industriais de leite e derivados – aqueles destinados a industrialização de
leite e derivados prestando-se à recepção, pasteurização, industrialização, processamento e
elaboração de queijo, iogurte e outros derivados de leite, com processamento máximo de
30.000 (trinta mil) litros de leite por mês.
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Art. 13. Poderá ser constituído um Conselho de Inspeção Sanitária com a participação de
representante das Secretarias municipais de Agricultura e da Saúde, dos agricultores e dos
consumidores para aconselhar, sugerir e debater assuntos ligados aos serviços de inspeção e de
fiscalização sanitária.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) ou
Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável (CMDS) poderão assumir as atribuições
contidas no caput desse artigo, até que seja criado o Conselho de Inspeção Sanitária e desde que
conste tais atribuições em seu Regimento Interno.
Art. 14. Será criado um sistema único de informações sobre todo o trabalho e procedimentos de
inspeção e de fiscalização sanitária, gerando registros auditáveis.
Parágrafo único - Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura, Reforma Agrária
e Pecuária, a alimentação e manutenção do sistema único de informações sobre a inspeção e a
fiscalização sanitária do Município de Angical.
Art. 15. Para obter o registro no serviço de inspeção o estabelecimento deverá apresentar o pedido
instruído com os seguintes documentos:
I - requerimento dirigido ao responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal;
II - laudo de aprovação prévia do terreno, realizado de acordo com instruções baixadas pela
Secretaria Municipal de Agricultura, Reforma Agrária e Pecuária;
III - licença ambiental prévia emitida pelo Órgão Ambiental competente ou dispensa desta, conforme
legislação vigente e grau de risco da atividade;
IV - documento da autoridade municipal competente que não se opõem à instalação do
estabelecimento;
V - apresentação da inscrição estadual, contrato social registrado na junta comercial e cópia do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, ou CPF do produtor para empreendimentos
individuais, sendo que esses documentos serão dispensados quando apresentarem documentação que
comprove legalização fiscal e tributária dos estabelecimentos, próprios ou de uma Figura Jurídica a
qual estejam vinculados;
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VI - planta baixa ou croquis das instalações, com layout dos equipamentos e memorial descritivo
simples e sucinto da obra, com destaque para a fonte e a forma de abastecimento de água, sistema de
escoamento e de tratamento do esgoto e resíduos industriais e proteção empregada contra insetos;
VII - memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrão de higiene a serem adotados;
VIII - boletim oficial de exame da água de abastecimento, caso não disponha de água tratada, cujas
características devem se enquadrar nos padrões microbiológicos e químicos oficiais.
§ 1º - Os estabelecimentos que se enquadram na Resolução do CONAMA nº 385/2006 são
dispensados de apresentar a Licença Ambiental Prévia, sendo que no momento de iniciar suas
atividades devem apresentar somente a Licença Ambiental Única.
§ 2º - Tratando-se de agroindústria rural de pequeno porte as plantas poderão ser substituídas por
croquis a serem elaborados por engenheiro responsável ou técnico dos Serviços de Extensão Rural do
Estado ou do Município.
§ 3º - Tratando-se de aprovação de estabelecimento já edificado, será realizada uma inspeção prévia
das dependências industriais e sociais, bem como da água de abastecimento, redes de esgoto,
tratamento de efluentes e situação em relação ao terreno.
Art. 16. O estabelecimento poderá trabalhar com mais de um tipo de atividade, devendo, para isso,
prever os equipamentos de acordo com a necessidade para tal e, no caso de empregar a mesma linha
de processamento, deverá ser concluída uma atividade para depois iniciar a outra, procedendo a
devida higienização entre as operações.
Parágrafo único. O Serviço de Inspeção Municipal pode permitir a utilização dos equipamentos e
instalações destinados à fabricação de produtos de origem animal, para o preparo de produtos
industrializados que, em sua composição principal, não haja produtos de origem animal, mas nestes
produtos não podem constar impressos ou gravados os carimbos oficiais de inspeção previstos nesta
Lei, estando os mesmos sob responsabilidade do órgão competente.
Art. 17. A embalagem dos produtos de origem animal deverá obedecer às condições de higiene
necessárias à boa conservação do produto, sem colocar em risco a saúde do consumidor, obedecendo
às normas estipuladas em legislação pertinente.
Parágrafo Único. Quando a granel, os produtos serão expostos ao consumo acompanhados de folhetos
ou cartazes de forma bem visível, contendo informações previstas no caput deste artigo.

Praça Durvalmerindo Bandeira Coité, 01 - Centro - Angical - Bahia - CEP.: 47.960-000
Fone (77) 3622.2436 / 3622.2468

39

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2020 | Edição N°931|Caderno II

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL
CNPJ: 13.654.421/0001-88

Art. 18. Os produtos deverão ser transportados e armazenados em condições adequadas para a
preservação de sua sanidade e inocuidade.
Art. 19. A matéria-prima, os animais, os produtos, os subprodutos e os insumos deverão seguir
padrões de sanidade definidos em regulamento e portarias específicas.
Art. 20. Serão editadas normas específicas para venda direta de produtos em pequenas quantidades,
conforme previsto no Decreto Federal nº 5.741/2006.
Art. 21. Os recursos financeiros necessários à implementação da presente Lei e Serviço de Inspeção
Municipal serão fornecidos pelas verbas alocadas na Secretaria Municipal de Agricultura, constantes
no Orçamento do Município de Angical/Bahia.
Art. 22. As autoridades de saúde pública devem comunicar ao SIM os resultados das análises
sanitárias realizadas nos produtos alimentícios de que trata esta Lei, apreendidos ou inutilizados nas
diligências a seu cargo.
Art. 23. As infrações das normas previstas na presente Lei serão punidas, isolada ou
cumulativamente, com as seguintes sanções, sem prejuízo das punições de natureza civil e penal
cabíveis:
I - advertência, quando o infrator for primário ou não tiver agido com dolo ou má fé;
II - multa no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), ou até 100(cem) vezes este valor, nos
casos de reincidência ou em que tiver agido com dolo ou má fé;
III - apreensão e/ou inutilização das matérias primas, produtos, subprodutos e derivados de origem
animal, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas;
IV - suspensão das atividades dos estabelecimentos, se causarem risco ou ameaça de natureza
higiênico-sanitária e ainda, no caso de embaraço da ação fiscalizadora;
V - interdição total ou parcial do estabelecimento, quando a infração consistir na falsificação ou
adulteração de produtos ou se verificar a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas.
§ 1º - A interdição poderá ser levantada após o atendimento das irregularidades que promoveram a
sanção;
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§ 2º - Se a interdição não for suspensa nos termos do inciso V deste artigo, decorridos 6 (seis) meses
será cancelado o respectivo registro do estabelecimento.
§ 3º - As multas poderão ser elevadas até 1.000 (mil) vezes o seu valor máximo, quando o volume do
negócio do infrator faça prever que a punição será ineficaz.
§ 4º - Constituem agravantes o uso de artifício ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à
ação fiscal.
Art. 24. Ao infrator será concedido o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa prévia
junto a Administração Municipal, devendo fazê-la em requerimento, sendo-lhe facultado o prazo 10
(dez) dias para apresentação de recurso após a análise da defesa prévia.
Art. 25. O infrator, uma vez multado, terá 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento da multa junto a
Divisão de Tributos do Município, contados a partir do dia do recebimento da notificação do
resultado do julgamento do recurso.
Parágrafo único. Após o decurso do prazo para pagamento, a multa não paga será inscrita em dívida
ativa.
Art. 26. Verificando-se infração a esta lei ou de atos complementares e instruções normativas que
forem expedidas, e sempre que se constate não implicar em prejuízo iminente para a coletividade,
será expedida, contra o infrator, notificação preliminar, estabelecendo-se um prazo para que este
regularize a situação.
§ 1º - O prazo para a regularização da situação não deve exceder o máximo de 60 (sessenta) dias e
será arbitrado pela autoridade fiscalizadora competente, no ato da notificação.
§ 2º- A contagem do prazo terá inicio no primeiro dia útil que seguir da assinatura ou entrega da
notificação preliminar.
§ 3º - Decorrido o prazo estabelecido, sem que o notificado tenha regularizado a situação apontada,
lavrar-se-á o respectivo auto de infração.
Art. 27. A notificação será feita em formulário destacável do talonário aprovado pela Prefeitura. No
talonário ficará cópia a carbono com a "ciente" do notificado.
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§ 1º - No caso de o infrator ser analfabeto, fisicamente impossibilitado ou incapaz na forma da lei ou,
ainda, se recusar a apor o "ciente", o agente fiscal indicará o fato no documento de fiscalização,
ficando assim justificada a falta de assinatura do infrator.
§ 2° - Nos casos que impliquem risco iminente a saúde publica, e não seja possível a “ciência”
pessoal do infrator, será feito mediante publicação em veículo oficial de divulgação do Município.
Art. 28. As penalidades impostas na forma do artigo precedentes serão aplicadas pelo responsável
pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 29. As infrações administrativas serão apuradas em processo administrativo, assegurado o direito
de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei e do seu regulamento.
Art. 30. Os proprietários dos estabelecimentos referidos no artigo 7º desta lei ficam obrigados a
recolher junto a Secretaria Municipal de Agricultura, as taxas de registros, fiscalização e inspeção,
bem como as multas, eventualmente, impostas aos infratores.
Art. 31. O produto da arrecadação das taxas e multas eventualmente impostas será destinado ao
Fundo de Agricultura Familiar.
Art. 32. Para a consecução dos objetivos desta Lei fica autorizada a realização de convênio e termos
de cooperação técnica com órgãos da administração direta e indireta.
Art. 33. Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na execução da presente Lei, bem como a sua
regulamentação, serão resolvidos através de resoluções e decretos baixados pelo Executivo, podendo
ser debatido no Conselho de Inspeção Sanitária ou Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável (CMDRS).
Art. 34. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a contar da data de sua
publicação.
Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2020.
GILSON BEZERRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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SANÇÃO A LEI ORDINÁRIA Nº 0156, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICAL, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais,
e o previsto no Art. 75, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, SANCIONA integralmente a Lei
Ordinária nº 0156, de 21 de setembro de 2020, que “Dispõe sobre a constituição do Serviço de
Inspeção Municipal – SIM no Município de Angical, Estado da Bahia, define os procedimentos de
inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e dá outras
providências”. Conforme ofício nº 027/2020, recebido em 21 de setembro de 2020 da Câmara
Municipal de Angical.

Gabinete do Prefeito, em 21 de setembro de 2020.

GILSON BEZERRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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