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/D·2:~T~nHA~· ~:r:e=-=_?=~=~==:~1 Câmara :M.unicipa{ áe aura 
<Praça <D. Peáro II nº 1-50- Centro 

<Bauru - 'F.staáo áe São Paufo 

<Fone (14)3235.0600- P~(14)3235.0601 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
Processo nº 131/18 
Parecer do Relator 

Sra. Presidente 

• C9R"ÇÁO Of 
SAO PAULO 

Trata-se de projeto de lei que pretende criar 60 (sessenta) cargos efetivos de 

Especialista em Educação Adjunto - Professores Substituto de Educação Básica -

Fundamental. 

O art. 2° do presente projeto de lei diz que "o anexo XI do quadro de cargos 

do PCCS da Lei Municipal 5.999/10 passa a ter a seguinte redação: ... " sendo que no 

quadro apresentado se vê a colocação de um total de 60 cargos dessa categoria. 

Ocorre, todavia, que no Titulo VIII, art. 39, inciso XI da Lei Municipal nº 5.999/1 O 

se lê que foram criados 32 (trinta e dois) cargos efetivos de Especialista em Educação 

Adjunto - Professores substituto de Educação Básica - Fundamental, o que gera a 

seguinte dúvida: 

a) estão sendo criados mais 60 (sessenta) cargos além dos 32 (trinta e dois) 

já existentes? Se sim, por que o total de cargos informado no art. 2º deste 

projeto é 60 (sessenta)? 

b) está sendo elevado o número de cargos de 32 (trinta e dois) para 60 

(sessenta)? 

Afora essa dúvida, seria muito interessante que a P.M.B. justificasse com 

dados objetivos, como chegou ao número 60 (sessenta) definido como necessário. 

Em busca desses esclarecimentos requeiro que seja oficiado à origem para 

que forneça as explicações necessárias e aqui solicitadas. 

Bauru, 03/07/2018 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 
SAOPAULO 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, 
solicitamos encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito 
Mu iei 

( 

omissão de Justiça, Legislação e Redação 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme 
solicitação. 
Bauru, 04 de 'ulho de 2018. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra. Segue cópia do ofício . 
Ba~julho de 2018. 

Jo~dú~RA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 123/18 

Bauru, 04 de julho de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação do Relator da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 57/18, 
processado sob nº 131/18, que cria 60 (sessenta) cargos de Especialista em 

Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Fundamental no 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS da Educação, Lei nº 5999, de 30 de 

novembro de 2010, a fim de que Vossa Excelência tome as providências 

necessárias para atender ao requerido pela Comissão. 
' No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presid te 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETIA 
Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

Oflcio1.;l,3 J /'>? ·Protocolo .:PM 9 ' 
pag 5 'O no dia -11 tü=f t!JJL 

~h110:~ 
RONALDO i&STscHIAVONE 

Chofe do Serviço de Procedimentos Legislativos 
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{PROC. NQ 
.fOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
GABINETE DO PREFEITO 

OFGP2349/18 

Excelentíssimo Senhor 
Alexssandro Bussola 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Câmara Mu 1icipal de B11uru 
Diretoria de ~polo Leglslauvo 

3 1 JUL. 2018 

Bauru, 26 de julho de 2018. 

EN'TRAPA 
Hora~o (a)~l9.u..~~:J7--

Em resposta ao of.DAL.SPL.PM nº 123/18, no qual a Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação solicita informações sobre o Projeto de Lei 57/18, segue anexa 

manifestação das Secretarias Municipais de Administração e Educação. 

Ressaltamos que foi enviada a mensagem modificativa ao referido 

projeto de lei por meio do OF.E 

Atenciosamente; 

Praça das Cerejeiras, 1-59 - VIia Noeml - CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000 -
www.bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal de Administraçilo 

Departa1nento de Recursos Hu1nanos 

Secretário da Administração 
Sr. David José Françoso 

PROC. NR 

FOLHAS 

Considerando solicitação feita pela Secretaria Municipal de Educação (fl. 35 - verso) 

informamos que o cargo de Especialista em Educação Adjunto_Professor Substituto de 

Educação Básica_Fundamental passou por diversas alterações em 201 O, por conta da criação 

do Plano de Cargos, Carreira e Salários da Educação (Lei Municipal n.0 5.999/2010) e 

posteriormente outras mudanças com a publicação da Lei Municipal n. 0 6.177/2012, assim 

sendo segue abaixo um breve relato das referidas alterações. 

A Lei Municipal n.º 5.999/201 O, no art. 36, Título VIII (Das transformações, das 

• Extinções e das Criações de cargos efetivos) dispõe no inciso XXI que o cargo de Professor de 

Ensino Fundamental 1 fica transformado em Especialista em Educação 

Adjunto_Professor Substituto de Educação Básica - Fundamental; no art. 47, Título XI 

(Das Disposições Gerais) consta que todos os cargos de Especialista em Educação Adjunto -

Professor Substituto de Educação Básica - Fundamental que estivessem lotados na data da 

vigência da lei seriam enquadrados como Especialista em Educação_Professor de Educação 

Básica - Fundamentâl; e no art. 39, inciso XI, ficaram criados 32 (trinta e dois) cargos de 

Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica -

Fundamental. 

Portanto, o cargo de Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de 

Educação Básica - Fundamental passaria a contar com 260 ~agas, seguindo o disposto pelo 

• art. 36, inciso XXI, mas o art. 47 transformou 232 cargos em Especialista em Educação -

Professor de Educação Básica - Fundamental, conforme consta no art. 47, desta forma o 

quadro de Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica -

Fundamental passou a contar com 28 vagas criadas. No entanto, houve a criação de 32 novas 

vagas, o que fez totalizar 60 vagas para o respectivo cargo. 

No ano de 2011 houve a contratação de uma pessoa, portanto o quadro do referido cargo 

passou a ser o seguinte: 

VAGAS CRIADAS VAGAS OCUPADAS VAGAS LIVRES 

60 OI 59 
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Em 2012 foi publicada a Lei Municipal n.º 6.177/2012 que no seu artigo 3.0
, inciso XI, 

transformou o disposto no art. 39, inciso XI, que passou a contar com a seguinte redação: 

XI - 62 (sessenta e dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
FUNDAMENTAL; (NR) 

Mediante o exposto, o referido cargo passou a contar com um total de 90 (noventa) 
' 

vagas. 

VAGAS CRIADAS VAGAS OCUPADAS VAGAS LIVRES 

90 OI 89 

A referida lei, ainda trouxe no art. 6.0
, que pelo princípio da isonomia, os servidores que 

estivessem ocupando o cargo de Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto 

de Educação Básica - Fundamental seriam transformados em Especialista em Educação -

Professor de Educação Básica - Fundamental, vale informar que havia apenas OI (uma) 

vaga ocupada, quando da publicação da referida lei. Por isso, o referido cargo passou a contar 

com o quantitativo abaixo, em 2012. 

VAGAS CRIADAS VAGAS OCUPADAS VAGAS LIVRES 

89 00 89 

Atualmente, o cargo de Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de 

Educação Básica - Fundamental encontra-se com todas as vagas ocupadas . 

VAGAS CRIADAS VAGAS OCUPADAS VAGAS LIVRES 

89 89 00 

Sem mais para informar, segue para vosso conhecimento e posterior envio a Secretaria 

de Educação para que a mesma possa manifestar quando ao questionamento constante na fl. 34 

(item A e B), assim como para justificar o porquê do HUantitativo requisitado pelo presente 

projeto de lei. 

Atenciosamente. 
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PROCESSO Nº 
INTERESSADO: 
ASSUNTO: 

À 

PREFEII!JRA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1 :~~~~9 1~~1:g. 
40.98112018 L.:~.::::::::===::i:.:!e==== 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SOL CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSORA SUBST EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 

SENHORA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Em resposta ao OF DAL SPL PM 123/18, referente ao Projeto de Lei nº 57/2018, 
que cria 60 cargos de Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica -
Fundamental, informamos: 

À 

• Considerando que não hã vagas livres conforme apontamento do Departamento 
de Recursos Humanos, constantes de fls nºs 37; 

• Considerando que não hã necessidade imediata do preenchimento de todas as 
vagas criadas; 

• Considerando a necessidade de manter uma quantidade satisfatória de vagas 
para o referido cargo, devido a rotatividade de profissionais e as dificuldades no 
processo burocrãtico para novas criações de vagas; 

• Considerando a quantidade de solicitações para a reposição de professores 
aguardando a criação de cargos no Departamento de Recursos Humanos, no 
total de 17 solicitações; 

• Considerando a expectativa de aposentadoria de um total de 12 (doze) 
professores até janeiro de 2020; 

• Considerando as eventuais necessidades de contratação para substituição, 
licença médica, restrições, Licença Sem Vencimentos, Gestante e as 
exonerações; 

• Considerando o atendimento da demanda para a criação de novas turmas; 

É o que Unhamos a informar . 

..,ru, SP, 18 de /olho de 20:,~L 

D~ Ensino Fundamental 
RG: 8.858.739 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS 

Seguem as respostas as indagações do Legislativo. 
Bauru, SP, 18 de julho de 2018. 

41, ,u(~~ a;<.a..... 
PROFª--fSAB-EL CRISTINA MIZIARA 

Secretária Municipal da Educação 

4 
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OF. EXE N' 252/18 
P. 40.981/18 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu1icipal de Bauru 
Diretoria de A.polo Legislativo 

Ba ru, 26 de julho de 2.018. 

3 1 JUL. 2018 
MENSAGEM MODIFICA TIVA AO PROJETO DE L 1 N' 57/18 

EN IRADA 
Hora ..V./{,3o(a) \.9.....,,.., 

u 

Encaminhamos a Vossa Excelência, de acordo com o Artigo 152, § 3' do Regimento Interno dessa 
Câmara Municipal, mensagem modificativa e aditiva ao Projeto de Lei n' 57/18, que cria 60 (sessenta) cargos de 
Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Fundamental no Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários - PCCS da Educação, Lei Municipal n• 5.999, de 30 de novembro de 2.010. 

Esta mensagem destina-se a corrigir a quantidade total dos Professores Substitutos de Educação 
Básica - Fundamental, modificando o art. 2' para o fim de dispor o seguinte: 

"Art. 2º O anexo XI do quadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Lei 
Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, passa a ter a seguinte redação. 

ANEXO XI 

QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO - ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO -PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-

FUNDAMENTAL 

CARGOPCCS ÁREA TOTAL 

PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 

149 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO ( ... ) ( ... ) 

( ... ) ( ... ) 
( ... ) ( ... ) 

" 

Contando com a compreensão dessa Egrégia asa, enovamos protestos de estima e consideração. 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

AlEXSSAN 
PRE 

,/ 

ROBUSSOLA 
DENTE 

1 
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Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

Processo nº 131 /18 

Sra. Presidente 

i'ROC. N• .• 

FOt.HAS 

A vista das informações prestadas e da mensagem modificativa juntada, 

opino pela admissão do presente processo e pela sua normal tramitação 

por esta Casa de Leis. 

BAÜ.RU 

~ 
CORAÇAO 0[ 
sAo PAULO 

Bauru, 03/07/2018 
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~ó}nont~~J!:f~ • 
Praça D Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO DE 

. ' SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade do projeto e da mensagem modificativa às folhas 59. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 
deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

NA1f'M."1rNo 0,6; 1 DA SILVA 
Membro ) 

Sala de Reuniões, em 

14 de agosto de 2018 . 
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Senhor Presidente 

Considerando a ausência da ma1ona dos 

membros da Comissão de Economia, Finanças 

e Orçamento, registrando-se apenas a 

presença do Vereador Benedito Roberto Meira, 

fica a análise do presente processo transferida 

para a reunião a ser realizada na próxima 

semana. 

Em, 15 de agosto de 2018 . 

LUI CA; í.os'iÕoRIGUES BARBOSA 

Pres1 ente da Comissão de Economia, 
Finanças e Orçamento 

CQRAÇÁO DE 
SAO PAULO 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

o o Vereador: 

Em :L.2. de --"~~.,q..::.....::....c=----- de 2018. 

1 ~~ODRIGUES BARBOSA 
Presidente 
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Praça D. Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

' SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto e da mensagem ás fls. 

59, entendemos não haver nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto 

econômico, nada impedindo, portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
22 de agosto de 2018 . 
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Praça o. Pedro 11. 1-50- centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 ~X~~~~Ó 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação do projeto e da mensagem às fls. 

59 por esta Casa. 

Relator 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
22 de agosto de 2018. 

LUIZ d~ BARBOSA 

Presidente 

C\ YV W l,,,/V',,"' 

IERI BASS 
Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro· CEP 17015-230 ·Fone: (14) 3235-0600 ·Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

Em :J,l,de ~ de2018 

()NÃ. 

CHIARA 
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~tiHuva~~ aam 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃODE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relator da matéria, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, 

portanto, a normal tramitação do Projeto e da Mensagem Modificativa de folhas 59. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a 

soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

22 de agosto de 2018 . 
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CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a inexistência de 

qualquer restriçao quanto à normal tramitação do Projeto e da Mensagem 

Modificativa de folhas 59, por esta Casa. 

decisão final. 

Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
22 de agosto de 2018 . 

YA~~TO 
·~m•'\::ra 

.® 
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PROC. N" _ii:\J1'I. IYt=-1 
FOl "'' ~~ :JJ.::. ~ 

~ÔHVVa~. 7tk;·~;;;;;:a .:·~~,-~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

A Mensagem Modificativa às fls. 59 e o 

presente projeto foram aprovados em 

Primeira Discussão, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 27 de agosto de 2018. 

Incluir o mesmo na Pauta em Segunda 

Discussão para a próxima Sessão. 

Bauru, 28 de agosto de 2018. 

ALEXSS NDRO BUSSOLA 
Presiden 
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PROC. Nº ..J?I j_ f ---, 
FOLHAS._.~~-- ·' 

Clf~~t:kNa;;;:d--· 
Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 q>RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Cria 60 (sessenta) cargos de Especialista em 
Educação Adjunto - Professor Substituto de 
Educação Básica - Fundamental no Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários - PCCS da 
Educação, Lei n' 5999, de 30 de novembro de 
2010. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgilnica do 
Municlpio de Bauru, faz saber que a Cêmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

Art. 1 º 

Art. 2' 

Art. 3º 

Art. 4' 

' Membro 

Ficam criados 60 (sessenta) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
FUNDAMENTAL, na classe "C", da grade salarial dos Especialistas em Educaçao 
-Adjuntos, conforme anexo 1, desta Lei. 

O anexo XI do quadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Lei 
Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, passa a ter a seguinte redação. 

ANEXO XI 

QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO • 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL 

CARGO PCCS ÁREA TOTAL 

PROFESSOR SUBSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 149 
FUNDAMENTAL 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO ( ... ) ( ... ) 
( ... ) ( ... ) 
( ... ) ( ... ) 

As despesas decorrentes desta Lei serilo atendidas com dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 28 de agosto de 2018. 
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PROC. N"_I 1 ~ ___ "'iiVri 
~ÔfiUVa~ • F .H sg-tUúú~.~.11tj • 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

ANEXO 1 
DESCRIÇÃO DE CARGOS 

CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL. 
ESCOLARIDADE: Normal Superior ou Superior em Pedagogia com habilitação nas séries iniciais para o 
Ensino Fundamental (1° ao 5º ano) e/ou licenciatura plena nas disciplinas correspondentes ao curriculo da 
Educação Básica (6º ao 9• ano). 
CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais. 
REFER~NCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da·grade do Especialista em Educação Adjunto Professor 
Substituto de Educação Básica Fundamental. 

FUNÇÃO ESSENCIAL DO CARGO 
• Exerclcio de docência em regência de classes do Ensino Fundamental em caráter de substituição. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Planejar e ministrar aulas no Ensino Fundamental, em caráter de substituição, seguindo as orientações 

pedagógicas da Secretaria Municipal da Educação e da Unidade Escolar. 
• Promover experiências de ensino/aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade de 

ensino. 
• Participar ativamente da elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e 

pollticas educacionais, no que for de sua competência, respeitando as legislações vigentes. 
• Elaborar, a cada inicio de ano letivo, e cumprir o plano de trabalho segundo o Projeto Politico 

Pedagógico na Unidade Escolar. 
• Seguir a proposta pedagógica como participe na elaboração e execução das mesmas, promovendo 

práticas de cuidados e educação segundo a legislação vigente. 
• Observar, acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, tanto 

individualmente como em grupo, bem como informar aos pais por meio de relatórios, conforme 
estabelecido em legislação vigente. 

• Elaborar estratégias e materiais pedagógicos para o trabalho no Ensino Fundamental, de modo a 
abranger todos os alunos. 

• Participar ativamente do processo de integração da escola, familia e comunidade, por meio de ações 
como reuniões, horário para atendimento, festividades, entre outras. 

• Participar integralmente dos parlados dedicados ao planejamento, à avaliação, ao desenvolvimento 
profissional e outras atividades relacionadas ao calendário escolar como Associação de Pais e Mestres, 
Conselho Escolar, Conselho de classe e ano, comemorações clvicas e outras. 

• Elaborar registros e relatórios solicitados pela(s) Unidade(s) Escolar(es) e/ou Secretaria Municipal da 
Educação . 

• Acolher, respeitar e implementar decisões coletivas. 
• Informar a chefia imediata sobre todas as situações que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando e 

respeitando as orientações recebidas. 
• Preparar e auxiliar na confecção de material pedagógico. 
• Realizar atividades correlatas com a função e/ou solicitadas e estabelecidas pelas legislações vigentes. 
• Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. 
• Cumprir as determinações do Calendário Oficial da Secretaria Municipal de Educação. 
• Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 



• 

• 

• 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto em Segunda Discussão, em 

Sessão Ordinária realizada no dia 03 de 

setembro de 2018, providenciar o 
encaminhamento do Autógrafo ao Senhor 

Chefe do Executivo. Após a publicação da 

lei, arquive-se. 

Bauru, 04 de setembro de 2018. 

ALEXSSANDRO SSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho, seguem Autógrafo 

e oficio, aguardando-se a publicação da 
Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 04 de setembro de 2018. 

J~~~UEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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AUTÓGRAFO Nº 7217 
De 04 de setembro de 2018 

Cria 60 (sessenta) cargos de Especialista em 
Educação Adjunto • Professor Substituto de Educação 
Básica • Fundamental no Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários • PCCS da Educação. Lei nº 5999. de 30 de 
novembro de 2010. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1 º 

Art. 2º 

Art. 3º 

Art. 4º 

Ficam criados 60 (sessenta) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
FUNDAMENTAL, na classe "C", da grade salarial dos Especialistas em Educação -
Adjuntos, conforme anexo 1, desta Lei. 

O anexo XI do quadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Lei 
Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 2.010, passa a ter a seguinte redação. 

ANEXO XI 

QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO -
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO· PROFESSOR SUBSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDAMENTAL 

CARGOPCCS ÁREA TOTAL 

PROFESSOR SUBSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA • 149 
FUNDAMENTAL 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO ( ... ) ( ... ) 
( ... ) ( ... ) 
( ... ) ( ... ) 

As despesas decorrentes desta Lei serao atendidas com dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao . 

Bauru, 04 de setembro de 2018. 

1 º Secret rio 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesm.a data. 

J~E'SíQUEIRA 
Diretora de Apoio Legislativo 
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~âmam~J;~t:l~~-
Praça o Pedro li 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇAO DE 

. ' SAO PAULO 

ANEXO 1 
DESCRIÇÃO DE CARGOS 

CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
FUNDAMENTAL. 
ESCOLARIDADE: Normal Superior ou Superior em Pedagogia com habilitação nas séries iniciais para o Ensino 
Fundamental (1º ao 5' ano) e/ou licenciatura plena nas disciplinas correspondentes ao currlculo da Educação 
Básica (6' ao 9' ano). 
CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais. 
REFER~NCIA SALARIAL: Referência Inicial C-1, da·grade do Especialista em Educação Adjunto Professor 
Substituto de Educação Básica Fundamental. 

FUNÇÃO ESSENCIAL DO CARGO 
• Exerclcio de docência em regência de classes do Ensino Fundamental em caráter de substituição. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Planejar e ministrar aulas no Ensino Fundamental, em caráter de substituição, seguindo as orientações 

pedagógicas da Secretaria Municipal da Educação e da Unidade Escolar. 
• Promover experiências de ensino/aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino . 
• Participar ativamente da elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e 

polltlcas educacionais, no que for de sua competência, respeitando as legislações vigentes. 
• Elaborar, a cada inicio de ano letivo, e cumprir o plano de trabalho segundo o Projeto Poiltico Pedagógico na 

Unidade Escolar. 
• Seguir a proposta pedagógica como participe na elaboração e execução das mesmas, promovendo práticas 

de cuidados e educação segundo a legislação vigente. 
• Observar, acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, tanto 

individualmente como em grupo, bem como informar aos pais por meio de relatórios, conforme estabelecido 
em legislação vigente. 

• Elaborar estratégias e materiais pedagógicos para o trabalho no Ensino Fundamental, de modo a abranger 
todos os alunos. 

• Participar ativamente do processo de integração da escola, familia e comunidade, por meio de ações como 
reuniões, horário para atendimento, festividades, entre outras. 

• Participar integralmente dos perlodos dedicados ao planejamento, à avaliação, ao desenvolvimento 
profissional e outras atividades relacionadas ao calendário escolar como Associação de Pais e Mestres, 
Conselho Escolar, Conselho de classe e ano, comemorações clvicas e outras. 

• Elaborar registros e relatórios solicitados pela(s) Unidade(s) Escolar(es) e/ou Secretaria Municipal da 
Educação. 

• Acolher, respeitar e implementar decisões coletivas. 
• Informar a chefia imediata sobre todas as situações que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando e 

respeitando as orientações recebidas. 
• Preparar e auxiliar na confecção de material pedagógico . 
• Realizar atividades correlatas com a função e/ou solicitadas e estabelecidas pelas legislações vigentes. 
• Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. 
• Cumprir as determinações do Calendário Oficial da Secretaria Municipal de Educação. 
• Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 
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Of.DAL.SPL.PM. 170/18 

Bauru, 04 de setembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, o Autógrafo 
abaixo descrito, referente ao projeto aprovado em Sessão Ordinária levada a efeito por esta Casa 
de Leis no último dia 03 de setembro de 2018: 

Autógrafo nº 

7217 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que cria 60 (sessenta) cargos de Especialista em 
Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Fundamental no 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS da Educação, Lei nº 5999, de 30 
de novembro de 2010. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de distinção e apreço. 

ALEXSSANDRO USSOLA 
Preside 

Excelentfssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

'Oficio 1 ':ój.o} !? Prot0:-<>1:-·-PM \ , 
pag s.,;z_. no dia 0 5 t -o!j/ I ' 

RONA~ctsfsê~E ---
Chefe do Serviço de Procedl.;Q;;,u~;~,.latlvos 
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OF. EXE N' 307 /l 8 
P. 40.981/18 

1~· ~Gttl~A-1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 06 de setembro de 2.018 . 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência aaJ.~~~i~ci!I!-ªa~I n~º~71._.l!.!O!l!8~/1~8, que cria 60 (sessenta) 
cargos de Especialista em Educação Adjunto - Professor Substi o de Ed ação Básica - Fundamental no Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários - PCCS da Educação, Lei Municip nº 5.999, 30 de novembro de 2.010. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

CL 

1 
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P. 40.981/18 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.108. DE 06 DE SETEMBRO DE 2.018 
Cria 60 (sessenta) cargos de Especialista cm 
Educação Adjunto - Professor Substituto de 
Educação Básica - Fundamental no Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários - PCCS da Educação, 
Lei Municipal nº 5.999, de 30 de novembro de 
2.010. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municfpio de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1 o 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Ficam criados 60 (sessenta) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO -
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL, na classe "C", da grade 
salarial dos Especialistas em Educação - Adjuntos, conforme anexo I. desta Lei. 

O anexo XI do quadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Lei Municipal nº 5.999, de 30 
de novembro de 2.01 O, passa a ter a seguinte redação . 

ANEXO XI 

QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO - ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO -PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDAMENTAL 

CARGOPCCS ÁREA TOTAL 

PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 

I49 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO ,._ ______ (._ .. ) ______ -+-_(_ ... _)-< 

( ... ) ( ... ) 

( ... ) ( ... ) 

As despesas decorrentes desta Lei serão a ndidas com dotações próprias do orçamento vigente. 
suplementadas se necessário. 

Bauru, 06 de s mbro de 2.018 . 

A 

ANT S 
S IO DOS NEOÓCIOS JURÍDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura. na mesma data. 

<~ -rnmOR 00 º"AA;;:;;-:,ÃO 'OOCOM~ •ÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO 1 
DESCRIÇÃO DE CARGOS 

CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
FUNDAMENTAL. 
ESCOLARIDADE: Normal Superior ou Superior em Pedagogia com habilitação nas séries iniciais para o Ensino Fundamental 
(Iº ao 5° ano) e/ou licenciatura plena nas disciplinas correspondentes ao curriculo da Educação Básica (6° ao 9° ano). 
CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da·gradc do Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de 
Educação Básica Fundamental. 

FUNÇÃO ESSENCIAL DO CARGO 
• Excrcicio de docência em regência de classes do Ensino Fundamental em caráter de substituição. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Planejar e ministrar aulas no Ensino Fundamental, em caráter de substituição, seguindo as orientações pedagógicas da 

Secretaria Municipal da Educação e da Unidade Escolar. 
• Promover experiências de ensino/aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino. 
• Participar ativamente da elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos, projetos. propostas e polfticas educacionais, 

no que for de sua competência. respeitando as legislações vigentes. 
• Elaborar, a cada inicio de ano letivo. e cumprir o plano de trabalho segundo o Projeto Politico- Pedagógico na Unidade 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Escolar. 
Seguir a proposta pedagógica como participe na elaboração e execução das mesmas, promovendo práticas de cuidados e 
educação segundo a legislação vigente. 
Observar, acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, tanto individualmente 
como em grupo. bem como infonnar aos pais por meio de relatórios, conforme estabelecido em legislação vigente. 
Elaborar estratégias e materiais pedagógicos para o trabalho no Ensino Fundamental, de modo a abranger todos os alunos . 
Participar ativamente do processo de integração da escola. familia e comunidade, por meio de ações como reuniões, horário 
para atendimento, festividades, entre outras. 
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, ao desenvolvimento profissional e outras 
atividades relacionadas ao calendário escolar como Associação de Pais e Mestres, Conselho Escolar. Conselho de classe e 
ano, comemorações cívicas e outras. 
Elaborar registros e relatórios solicitados pela(s) Unidade(s) Escolar(es) e/ou Secretaria Municipal da Educação . 
Acolher, respeitar e implementar decisões coletivas . 
lnfonnar a chefia imediata sobre todas as situações que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando e respeitando as 
orientações recebidas. 
Preparar e auxiliar na confecção de material pedagógico . 
Realizar atividades correlatas com a função e/ou solicitadas e estabelecidas pelas legislações vigentes . 
Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas . 
Cumprir as determinações do Calendário Oficial da Secretaria Municipal de Educação . 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins . 

Cumpridas as cnclgóncla$ legAlt 
encamlriha·se o presonte processo 
ao Serviço de Microfilmag1nn e 
Arquivo 

liauru .. ~i2.3./ .... 1.J? .. 
lltr~~mArmvo 
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OF. EXE Nº 212/18 
P. 40.981/18 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 28 de junho de 2.01 8. 

-------
Câr ª" ML irr.ioal de Bnuru 

01re(orra de .\µ010 Leg1sla,1vo 

2 9 JUN. 2018 

EN1RAl)A 
H1re : ~(li). 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 57/18, que cria 60 (sessenta) 
cargos de Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Fundamental no Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários - PCCS da Educação, Lei 5.999, de de novembro de 2.010. 

Atenciosas saudações, 

Excelent!ssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

MUNICI AL 

Anexos: Cópia da Lei Municipal 5.999/1 O, cópia do impacto salarial, cópia da declaração de Ordenador da Despesa, 
cópia da LDB 9.394/96. 

1 
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P. 40.981/18 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 57/18 
Cria 60 (sessenta) cargos de 
Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação 
Básica - Fundamental no Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários -
PCCS da Educação, Lei Municipal 
nº 5.999, de 30 de novembro de 
2.010. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municlpio de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Ficam criados 60 (sessenta) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO -
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL, na classe "C", da grade 
salarial dos Especialistas em Educação -Adjuntos, conforme anexo I, desta Lei. 

O anexo XI do quadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salârios da Lei Municipal nº 5.999, de 30 
de novembro de 2.010, passa a ter a seguinte redação. 

ANEXO XI 

QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO - ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO -PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA-

FUNDAMENTAL 

CARGOPCCS ÁREA TOTAL 

PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
60 

EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO ( ... ) ( ... ) 
( ... ) ( ... ) 
( ... ) ( ... ) 

As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário . 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO I 
DESCRIÇÃO DE CARGOS 

CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
FUNDAMENTAL. 
ESCOLARIDADE: Normal Superior ou Superior em Pedagogia com habilitação nas séries iniciais para o Ensino Fundamental 
(lº ao 5° ano) e/ou licenciatura plena nas disciplinas correspondentes ao currlculo da Educação Básica (6° ao 9° ano). 
CARGA HORÁRIA: 20 (vinte) horas semanais. 
REFERtNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da·grade do Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de 
Educação Básica Fundamental. 

FUNÇÃO ESSENCIAL DO CARGO 
• Exercicio de docência em regência de classes do Ensino Fundamental em caráter de substituição. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 
• Planejar e ministrar aulas no Ensino Fundamental, em caráter de substituição, seguindo as orientações pedagógicas da 

Secretaria Municipal da Educação e da Unidade Escolar. 
• Promover experiências de ensino/aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino. 
• Participar ativamente da elaboração, acompanhamento e avaliaçlt.o dos planos, projetos, propostas e politicas educacionais, 

no que for de sua competencia, respeitando as legislações vigentes. 
• Elaborar, a cada infcio de ano letivo, e cumprir o plano de trabalho segundo o Projeto Político- Pedagógico na Unidade 

Escolar. 
• Seguir a proposta pedagógica como participe na elaboração e execução das mesmas, promovendo práticas de cuidados e 

educação segundo a legislação vigente. 
• Observar, acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, tanto individualmente 

como em grupo, bem como infonnar aos pais por meio de relatórios, conforme estabelecido em legislação vigente. 
• Elaborar estratégias e materiais pedagógicos para o trabalho no Ensino Fundamental, de modo a abranger todos os alunos. 
• Participar ativamente do processo de integração da escola. familia e comunidade, por meio de ações como reuniões, horário 

para atendimento, festividades, entre outras. 
• Participar integralmente dos periodos dedicados ao planejamento, à avaliação, ao desenvolvimento profissional e outras 

atividades relacionadas ao calendário escolar como Associação de Pais e Mestres, Conselho Escolar, Conselho de classe e 
ano, comemorações civicas e outras. 

• Elaborar registros e relatórios solicitados pcla(s) Unidadc(s) Escolar(es) e/ou Secretaria Municipal da Educação. 
• Acolher, respeitar e implementar decisões coletivas. 
• lnfonnar a chefia imediata sobre todas as situações que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando e respeitando as 

orientações recebidas. 
• Preparar e auxiliar na confecção de material pedagógico . 
• Realizar atividades correlatas com a função e/ou solicitadas e estabelecidas pelas legislações vigentes. 
• Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. 
• Cumprir as determinações do Calendário Oficial da Secretaria Municipal de Educação. 
• Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

2 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

~ EXPOSICÀO DE MOTIVOS~ 
28, junho, 18 

Confonne previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB 9.394/96, a educação, 
caracteriza-se como dever da família e do Estado. Inspirada nos principias de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana. tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exerc[cio da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. Assim, o direito ao seu acesso e permanência, deve ser entendido como inalienável, devendo 
o Ensino Fundamental, como uma etapa importante da Educação Bãsica, comprometer-se com a garantia dos direitos 
assegurados em Lei. 

Desse modo, as escolas que possuem esta etapa de ensino, trabalham considerando-a como indispensável, 
para assegurar a todos o acesso ao conhecimento. aos elementos da cultura, imprescindíveis para o desenvolvimento 
pessoal e para a vida em sociedade, comprometendo-se com uma educação com qualidade social, entendida como direito 
humano. 

As Escolas Municipais de Ensino Fundamental, pautadas nos principies acima descritos e promotoras de 
uma educação de qualidade, convivem com a crescente procura da população baurucnsc por matriculas, fato que tem 
impulsionado a Secretaria Municipal da Educação a realizar diversas ações no intuito de ampliar o seu atendimento, 
ajustando-o a demanda 

Ressaltamos que, os cargos ora solicitados. são necessários para o atendimento supracitado em todas 
as escolas de Ensino Fundamental e constituem-se como a fonna de ingresso de professores na carreira do magistério 
público municipal, confonne legislação em vigor. 

Assim, temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o presente projeto de Lei 
que visa à criação de 60 (sessenta) cargos de Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação 
Bâsica Fundamental. 

Dcstarte pela relevância da matéria, contamos 

Atenciosas saudaçõe 

aprovação do projeto em questão. 

_______ ,..__ ............... ,...._., ..... ·"~·"""""'~" ........ "" 

em. o :i 12..:t::C.~ 

"' ALEXSSANDR 
,~i:;~~· 

eusso~r, 
r·r,: 

3 



• 

• 

P. 42.519/09 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N° 5.999, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.010 
Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salârio - PCCS, dos servidores especificos da área 
da educação do municlpio; bem como reenquadra 
os respectivos cargos, reconfigura as carreiras. cria 
nova grade salarial, dispõe sobre a cessação do 
pagamento das gratificações e adicionais e institui 
jornadas de trabalho. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municfpio de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

§ lº 

§ 2º 

Art. 2° 

TITULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS, que passa a regulamentar a situação funcional 
dos servidores legalmente investidos em cargos públicos de provimento efetivo, nomeados sob o regime 
estatutário, pertencente à área especifica da Educação do Municfpio de Bauru, conforme cargos relacionados 
no anexo 1. 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS, fundamenta-se nas atribuições e responsabilidades previstas 
na estrutura organizacional do Município, embasadas no Plano Nacional de Desenvolvimento - PND, na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, Diretrizes da Secretaria Municipal da Educação e 
Legislação da Administração Pública vigente. 

O Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS visa prover a Secretaria Municipal da Educação, com 
estrutura de cargos e carreiras organizados, mediante: 

I - implementação de um sistema permanente de capacitação dos profissionais; 

II - reconhecimento e valorização dos profissionais através de critérios que proporcionem igualdade de 
oportunidades, garantindo a qualidade dos serviços prestados à população. 

Fica criada uma Comissão Interna de Politica de Administração e Remuneração da Educação - CIP ARE, que 
serâ regulamentada por Decreto Municipal, composta por representantes da Secretaria Municipal da 
Educação, Secretaria Municipal da Administração, Secretaria Municipal de Economia e Finanças e 
representantes do Conselho Municipal da Educação, em conformidade com o artigo 39 da Constituição 
Federal. 

Parágrafo único. Fica instituído no âmbito da Secretaria Municipal da Educação o SINP - Sistema de Negociação 
Pcnnanente, composto por representantes da Administração Municipal e do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais - Sinserm, cujas reuniões poderão ser provocadas por quaisquer das partes. 

Art. 3° 

TÍTULO II 
DOS PRINcf PIOS E DIRETRIZES 

Os princípios e diretrizes que norteiam o Plano de Cargos. Carreiras e Salário - PCCS são: 

1 - Universalidade - integram o Plano, os servidores municipais estatutários que ocupam cargos 
especificas da Educação e que participam do processo de trabalho desenvolvido pela Secretaria 
Municipal da Educação; 

II - Equidade - fica assegurado o tratamento igualitário para os profissionais integrantes dos cargos iguais 
ou assemelhados, entendido como igualdade de direitos, obrigações e deveres; 

III - Participação na Gestão - para a implantação ou adequação deste plano às necessidades da Secretaria 
Municipal da Educação, deverá ser observado o principio da participação bilateral entre os servidores e 
o Órgão Gestor da Educação; 

IV - Concurso Público - é a única forma de ingressar na Carreira da Educação; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.999/10 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

V - Publicidade e Transparência - todos os fatos e atos administrativos referentes a este Plano de Cargos, 
Carreiras e Salário - PCCS serão públicos, garantindo total e permanente transparência; 

VI - Isonomia - será assegurado o tratamento remuneratório isonômico para os ocupantes de cargos 
idênticos que exijam o mesmo nível de escolaridade, observando-se a igualdade de direitos, deveres e 
obrigações. 

TITULO III 
DO PROVIMENTO E DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

CAPITULO I 
DO PROVIMENTO 

O provimento de cargos efetivos, compreendendo-se os atos administrativos pelos quais esses são 
preenchidos, dar-se-á obrigatoriamente mediante Concurso Público de Provas e ou Provas e Títulos, 
ressalvados os cargos de livre exoneração e nomeação. 

É vedada a passagem do servidor de um cargo para outro, sem concurso público. 

A partir da vigência da presente lei o desenvolvimento na carreira do magistério municipal dar-se-á por 
promoção, por progressão e por acesso. 

A carreira do magistério municipal será composta pelas seguintes categorias: 

1 - Jovens e Adultos: 

li -

a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS; 

b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
JOVENS E ADULTOS; 

e) ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE JOVENS E 
ADULTOS. 

Especial: 
a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; 
b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -

ESPECIAL. 

Ili - Fundamental: 

IV -

a) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

b) ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
FUNDAMENTAL; 

e) ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL. 

Infantil: 
a) 

b) 

e) 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL; 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
-INFANTIL; 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL. 

O acesso é a passagem de um cargo para outro da carreira do magistério imediatamente superior. 

As regras de acesso à carreira do magistério municipal serão estabelecidas por decreto, compreendendo no 
mínimo as seguintes condições: 
I - Possuir no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo exercicio na carreira; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.999110 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

J[ - Ocupar o cargo imediatamente abaixo na carreira: 

III - Obter avaliação de desempenho satisfatória; 

IV - Preencher os requisitos do cargo imediatamente superior; 

V - Ser aprovado em Concurso de Provas e Tftulos. 

CAPÍTULO li 
DA ESTRUTURA DA CARREIRA 

Os cargos previstos no Plano de Cargos. Carreiras e Salário - PCCS, que exijam competência para atuar nas 
áreas de docência e de suporte pedagógico, como de direção, planejamento, inspeção, supervisão, orientação, 
coordenação educacional e apoio educacional, exercidos no âmbito das Unidades Escolares da Educação 
Bãsica em suas diversas etapas e modalidades e com fonnação detenninada pela Legislação vigente, são 
assim denominados: 

I - Assistente de Serviços na Escola - compreendendo os cargos nas disciplinas de natureza de nlvel 
assistente. cujo exercício exija no mínimo o ensino fundamental completo e que realizam atividades 
sob supervisão; 

II - Agente Educacional - compreendendo os cargos nas disciplinas de natureza de nfvel médio, cujo 
exercício exija o ensino médio completo, profissionalizante ou não, e que realizam atividades sob 
supervisão; 

III - Especialista em Educação Adjunto, compreendendo os antigos cargos de professores substitutos e 
professores 1, cujo cargo é de natureza técnica, correspondente à profissão regulamentada em Lei 
Federal. cujo exercício exija no mínimo fonnação em nlvel médio (magistério) ou nonnal superior, ou 
superior em pedagogia com habilitação nas séries iniciais para o ensino fundamental (lº ao 5° ano e 
EIA - ciclo 1 ), habilitação em Educação Infantil, para a Educação Infantil e habilitação em Educação 
Especial para a Educação Especial e licenciatura plena nas disciplinas correspondentes ao curriculo 
da Educação Bâsica (6' ao 9' ano e EJA- ciclo II), 

IV - Especialista em Educação - compreendendo o cargo de natureza técnica, correspondente à profissão 
regulamentada em Lei Federal, cujo exercício exija no mínimo formação em nfvel médio 
(Magistério), ou normal superior, ou superior em Pedagogia com habilitação nas séries iniciais para o 
Ensino Fundamental (1° ao 5° ano e EIA - ciclo I), habilitação em Educação Infantil, para a 
Educação Infantil e habilitação em Educação Especial para a Educação Especial e licenciatura plena 
nas disciplinas correspondentes ao currículo da Educação Básica (6° ao 9° ano e EJA - ciclo II); 

V - Especialista em Gestão Escolar - Compreendendo os cargos de natureza técnica. correspondente à 
profissão regulamentada em lei federal, cujo exercício exija fonnação de nível superior com 
licenciatura plena em pedagogia, ou curso normal superior com pós-graduação - lato sensu - em 
gestão escolar de, no mínimo, 1.000 (mil) horas, ou mestrado ou doutorado em Educação. 

Os cargos terão seus perfis profissionais e suas denominações, conforme anexos de II a VI e integrarão o 
Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS através de enquadramento em conformidade com o anexo VIII, 
sendo vedada à transposição de cargos. 

Os cargos discriminados nos anexos de II a VI classificam-se de acordo com o nfvel de ensino, cujas classes 
são compostas por níveis de salário base reajustãveis1 estabelecidos por intemfveis, cuja grade salarial se 
encontra especificada no anexo Vil: 

[ - Para os cargos de Assistentes de Serviços na Escola: 
Classe A - Ensino Técnicoffecnólogo Graduado; 
Classe B - Ensino Médio Completo/Técnico; 
Classe C - Ensino Fundamental Completo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.999/1 O 

Art. 10 

II - Para os cargos de Agentes Educacionais: 
Classe A - Tecnólogo Graduado/Ensino Superior; 
Classe B - Ensino Técnico Completoffecnólogo Graduado; 
Classe C - Ensino Médio Completo. 

III - Para os cargos de Especialistas em Educação Adjuntos. 
Classe A - Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu em Educação; 
Classe B - Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu em Educação; 
Classe C - Ensino Superior completo (pedagogia) e Ensino Superior completo com licenciatura plena 

em âreas especificas correspondentes ao currículo da Educação Básica do 6° ao 9° ano 
para atuar do 6° ao 9° e EJA (ciclo II); 

Classe D- Ensino Médio (Magistério) ou Superior (Pedagogia) incompleto. 

IV - Para o Cargo de Especialistas em Educação: 
Classe A - Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu em Educação; 
Classe B - Ensino Superior com Pós-graduação Lato Sensu em Educação; 
Classe C - Ensino Superior completo (pedagogia) e Ensino Superior completo com licenciatura plena 

cm áreas específicas correspondentes ao currículo da Educação Básica do 6° ao 9° ano 
para atuar do 6° ao 9° e EJA (ciclo II); 

Classe D- Ensino Médio (Magistério) ou Superior (Pedagogia) incompleto. 

V - Para os cargos de Especialistas em Gestão Escolar: 
Classe A - Ensino Superior com Pós-graduação Stricto Sensu em Educação; 
Classe B - Ensino Superior com Pós-graduação lato Sensu em Educação. 
Classe C - Ensino Superior (Pedagogia) com Habilitação em Administração Escolar ou Ensino 

Superior em área afim à Educação, com curso de pós-graduação em Gestão Escolar de, 
no mínimo, l 000 horas. 

O valor inicial de cada classe salarial correspondente aos cargos será considerado como referência básica para 
as progressões horizontais e promoções verticais, de acordo com o estabelecido no anexo VII. 

TÍTULO IV 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA, DA PROGRESSÃO, DA PROMOÇÃO, DO PROGRAMA DE 

CAPACITAÇÃO E DO APERFEIÇOAMENTO 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

Art. 14 

CAPÍTULO! 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

O Plano de Desenvolvimento na Carreira (PDC) deverá ser consubstanciado, de acordo com: 

1 - Plano de metas institucionais; 

II - Plano de metas das Unidades Escolares; 

II[ - Plano de metas das equipes. 

O Desenvolvimento na Carreira é a forma de evolução dentro da grade salarial, independentemente do biênio, 
no mesmo cargo, através de mecanismos de progressão, a partir da aprovação no estágio probatório no cargo 
efetivo, levando-se em consideração o tempo de exercício no cargo, a qualificação profissional e o mérito 
profissional, conforme critérios estabelecidos nesta lei. 

O servidor efetivo poderá evoluir na carreira, desde que obedecidas às formas de evolução da presente Lei, 
até o limite da última referência. da última classe de cada cargo. 

CAPITULO II 
DA PROGRESSÃO 

A progressão é a evolução funcional do profissional na carreira, de forma horizontal, de um internívol para o 
subsequente c poderá ser conquistada após a avaliação de estágio probatório de duas formas: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.999/10 

Art. 15 

§ l' 

§ 2' 

§ 3' 

Ar!. 16 

I - Progressão por Mérito Profissional (PMP), em razão do resultado da avaliação de desempenho e 
estágio probatório favorável dentro da classe na qual o servidor estiver enquadrado; 

II - Progressão por Qualificação Profissional (PQP), em razão de apresentação de títulos ou cursos, 
dentro da classe em que o servidor estiver enquadrado. 

A progressão por mérito profissional (PMP) dar-se-á de fonna horizontal, mediante avaliação de desempenho 
e desenvolvimento, a cada três anos de efetivo exercfcio no cargo, correspondendo ao acréscimo de um nível 
de vencimento. 

A avaliação de desempenho e desenvolvimento do servidor é o processo que adota fatores, parâmetros e 
metas pré-estabelecidas, visando mensurar o desenvolvimento das atividades direcionadas para a consecução 
dos objetivos organizacionais . 

A avaliação do desempenho do servidor deve ser abrangente, contemplando: 

1 - Os diferentes aspectos da sua formação e os niveis de complexidade das atividades desempenhadas 
pelas equipes de trabalho; 

II - A capacidade técnica educacional no contexto da infraestrutura das Unidades Escolares; 

UI - A avaliação das chefias imediatas e a auto-avaliação do servidor; 

IV - A repercussão dos processos de desenvolvimento sobre o serviço prestado à população; 

V. A produtividade, a qualidade dos serviços e a pontualidade na entrega destes. 

O Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento (PADD) estabelece critérios capazes de avaliar 
a qualidade dos processos de trabalho de cunho pedagógico, continuo, permanente, crftico, participativo, 
abrangendo de fonna integrada o servidor, com sua participação no processo de avaliação interna e externa da 
Secretaria Municipal da Educação. 

Os critérios para avaliação de desempenho e desenvolvimento do servidor serão elaborados e executados por 
Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), designada pela Secretária Municipal de Educação, que terá 
a incumbência de observar: 

l - Definição metodológica dos indicadores de avaliação; 

II - Definição de metas dos serviços e das equipes; 

III - Adoção de modelos e instrumentos que atendam à natureza das atividades, assegurados os seguintes 
princípios: 
a) legitimidade e transparência do processo de avaliação; 
b) periodicidade; 
c) contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do órgão ou Unidades Escolares; 
d) adequação aos conteúdos ocupacionais e as condições reais de trabalho, de forma que caso haja 

condições precárias ou adversas de trabalho, não prejudiquem a avaliação; 
e) conhecimento do servidor sobre todas as etapas da avaliação e do seu resultado final; 
O direito de manifestação às instâncias recursais. 

Art. 17 A avaliação de desempenho e desenvolvimento para fins de mérito profissional será realizada por composição 
de média de pontos anuais, uma vez a cada perfodo de três anos, em conformidade com os critérios que serão 
estabelecidos por Decreto Municipal, após a publicação desta lei. 

Parágrafo único. As repercussões financeiras decorrentes da progressão por mérito profissional serão concedidas, mediante 
autorização da Secretária Municipal da Educação, subsequentemente a avaliação de desempenho e 
desenvolvimento, a partir da data em que o servidor completar o periodo disposto no 1'caput" deste artigo. 

5 



\ .. 

• 

... :·.,··:;:- : .. -·/í~ J{'[º .. . . 
, • vv ••• ..:...t..:;.;..;. ·- º v 1 

FuUIAS= :=--:---·Í 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.999/10 

Ar!. 18 

Ar!. 19 

A progressão por qualificação profissional (PQP) dar-se-á de fonna horizontal, mediante avaliação de 
desempenho e desenvolvimento favorável e apresentação de diplomas e/ou certificados de participações em 
cursos, de acordo com o art. 19 desta Lei, a cada dois anos de efetivo exercicio no cargo, correspondendo ao 
acréscimo de um nível de vencimento. 

1 - Somente serão considerados os cursos dentro do período estipulado pelo "caput" e referendados pela 
Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF); 

II- Mediante solicitação do profissional, acompanhada dos documentos comprobatórios, será 
encaminhada à Comissão de Desenvolvimento Funcional, a partir do mês em que completar os 02 
(dois) anos de efetivo exercício, não sendo admitido pagamento antecipado. 

Para efeito de Progressão por Qualificação Profissional - (PQP) ficam estabelecidas às regras abaixo: 

1- Para o cargo de Assistente de Serviços na Escola: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação 
ou correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 40 (quarenta) horas, garantem 
(após a aprovação no estágio probatório) a progressão para o nível subsequente. até o limite do último 
nível de vencimento da classe; 

II - Para o cargo de Agente Educacional: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata, 
cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 60 (sessenta) horas. garantem (após a 
aprovação no estágio probatório) a progressão para o nível subseqüente até o limite do último nfvel 
de vencimento da classe; 

III - Para os cargos de Especialistas em Educação Adjunto e Especialistas em Educação: cursos de 
aperfeiçoamento em sua área de atuação ou correlata. cujo somatório da carga horária seja igual ou 
superior a 120 (cento e vinte) horas. garantem (após a aprovação no estágio probatório) a progressão 
para o nivel subseqüente, até o limite do último nível de vencimento da classe. 

IV - Para o cargo de Especialista em Gestão Escolar: cursos de aperfeiçoamento em sua área de atuação ou 
correlata, cujo somatório da carga horária seja igual ou superior a 120 (cento e vinte) horas, garantem 
(após a aprovação no estágio probatório) a progressão para o nível subseqüente, até o limite do último 
nível de vencimento da classe. 

CAPITULO III 
• DA PROMOÇÃO 

Art. 20 A Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE) poderâ ser conquistada pelo servidor, de 
forma vertical, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, no nível de vencimento correspondente ao 
valor imediatamente superior ao valor percebido, na classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo 
após titulação. conforme disposto no artigo 9°, incisos 1 a V. 

Parágrafo único. Após ter sido assegurada a vantagem por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), manter-se-á 
inalterada a retribuição pecuniária advinda da posição de cada classe a que faz jus o servidor, sendo 
considerada direito pessoal, e, para tanto, ser complementada a cada avanço adicional, de acordo com os 
critérios estabelecidos. 

Art. 21 O profissional que foi beneficiado com alteração de classe e apresentar novo tftulo, respeitando o período 
estipulado no art. 20, ou que se encontre na última classe do cargo, poderá utilizar o referido titulo para 
progressão conforme abaixo: 

1 ~ Para os cargos de Assistente de Serviços de Escola: 

a) avanço de seis niveis salariais, correspondendo ao adicional de 6% (seis por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de educação profissional técnico ou graduado em sua área de atuação ou 
correlata;" 

II - Para os cargos de Agente Educacional: 
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Art. 22 

Art. 23 

Parágrafo único. 

a) avanço de seis níveis salariais, correspondendo ao adicional de 6°/o (seis por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exerclcio no cargo, certificado de 
conclusão de curso de educação profissional de nfvel técnico em sua área de atuação ou correlata; 

b) avanço de oito níveis salariais, correspondendo ao adicional de 8°/o (oito por cento) para os 
servidores que apresentarem. a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de educação profissional no nível tecnólogo ou graduação, em sua área de 
atuação ou correlata; 

e) avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% (dez por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação em sua área de atuação ou correlata. 

IH - Para o cargo de Especialista em Educação Adjunto, Especialistas em Educação e Especialistas em 
Gestão Escolar: 
a) avanço de seis níveis salariais. correspondendo ao adicional de 6% (seis por cento) para os 

servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Lato Sensu, em sua área de atuação ou correlata, com carga 
horária igual ou superior a 360 (trezentas e sessenta) horas; 

b) avanço de oito niveis salariais, correspondendo ao adicional de 8% (oito por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercicio no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação lato Sensu em sua área de atuação ou correlata, com carga 
horária igual ou superior a 900 (novecentas) horas; 

c) avanço de dez níveis salariais, correspondendo ao adicional de 10% (dez por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco WlOS de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação lato Sensu em sua área de atuação ou correlata, com carga 
horária igual ou superior a 1.500 (mil e quinhentas) horas; 

d) avanço de doze níveis salariais, correspondendo ao adicional de 12% (doze por cento) para os 
servidores que apresentarem, a cada cinco anos de efetivo exercício no cargo, certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação Stricto Sensu nos nlveis de mestrado e/ou doutorado em 
sua área de atuação ou correlata. 

Contarão. para efeito de evolução na carreira por titulação, os cursos devidamente conclu(dos, 
regulamentados por órgão oficial e/ou competente, aprovados e homologados pela Comissão de 
Desenvolvimento Funcional (CDF) . 

CAPÍTULO IV 
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO (PCA) 

Caberá a Secretaria Municipal da Educação com o apoio da Secretaria Municipal da Administração a 
organização, o planejamento, a promoção e o controle dos cursos ou programas de capacitação, buscando 
parcerias e realizando convênios necessários, vinculando a realização das qualificações ao melhor 
funcionamento do sistema educacional, dentro dos interstlcios estabelecidos. assegurando oportunidade de 
participação a todas as categorias funcionais. 

O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento - PCA tem como objetivos: 
a) Conscientizar o Profissional de Educação para a relevância do seu papel, enquanto agente na construção 

do Sistema Municipal da Educação; 
b) Preparar o Profissional de Educação para desenvolver-se na carreira, objetivando seu engajamento no 

plano de desenvolvimento organizacional do Sistema Municipal da Educação; 
e) Incentivar o Profissional da Educação a mobilizar todas as suas potencialidades na tarefa de aprimorar 

constantemente a qualidade do ensino oferecido em todas as unidades escolares do município. 

TÍTULO V 
DA GESTÃO DESTE PLANO, DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

Art. 24 

CAPITULO 1 
DA GESTÃO DESTE PLANO 

Compete ao Chefe do Poder Executivo, ou por delegação à Secretária Municipal da Educação, com apoio da 
Secretaria Municipal da Administração: 
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Art. 25 

Ar!. 26 

§ Iº 

§ 2º 

I " 

II . 

Decidir propostas de modificações ou regulamentos suplementares deste plano, propostos pela 
Comissão Interna de Política de Administração e Remuneração da Educação - CIPARE; 

Autorizar a realização de concurso público e seus atos. 

Compete à Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) da Secretaria integrante deste Plano de Cargos, 
Carreiras e Salário - PCCS com apoio da Secretaria Municipal da Administração promover e executar 
programas de desenvolvimento de recursos humanos, cm beneficio dos servidores ocupantes dos cargos de 
provimento efetivo. 

CAPÍTULO II 
DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

Compete à Comissão de Desenvolvimento Funcional, acompanhar, em parceria com a Secretaria Municipal 
da Administração, o processo de implantação e desenvolvimento do Plano de Cargos, Carreiras e Salário -
PCCS, em suas diferentes etapas. 

A Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) da Secretaria Municipal da Educação será criada através 
de Decreto pelo Chefe do Executivo Municipal, no prazo mâximo de 30 (trinta) dias após a publicação do 
Plano de Cargos, Carreiras e Salârios - PCCS e será composta de 2 (dois) representantes indicados pelo 
Secretário Municipal da Educação, 1 (um) representante indicado pelo Secretãrio Municipal da 
Administração, 1 (um) representante indicado pelo Secretário Municipal de Economia e Finanças e 1 (um) 
representante indicado pelo Secretário Municipal dos Negócios Juridicos, e terá as seguintes competências: 

I - Avaliar documentação dos servidores encaminhada para evolução na carreira. através de 
requerimento protocolado, com base nos critérios de evolução constantes nesta Lei; 

II - Prestar infonnações às autoridades competentes sobre os recursos impetrados pelos servidores; 

III - Elaborar os critérios para a avaliação de desenvolvimento do servidor; 

IV - Emitir pareceres conclusivos relativos à evolução na carreira a respeito da aceitação ou recusa dos 
títulos para a concessão de progressão e promoção do Programa de Avaliação de Desempenho e 
Desenvolvimento (PADO). preservando-se às partes, os prazos recursais estabelecidos na legislação 
vigente; 

V- Acompanhar, orientar e assessorar, quando necessário, a realização de concursos públicos para 
provimento de cargos abrangidos por este PCCS; 

VI - Acompanhar a implantação e manutenção do PCCS. 

A Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a 
promulgação desta lei, elaborará o regulamento do Programa de Avaliação de Desempenho e 
Desenvolvimento. 

TITULO VI 
DO QUADRO DE PESSOAL, DAS JORNADAS DE TRABALHO, DA INTEGRAÇÃO, DO ENQUADRAMENTO E DA 

GRADE SALARIAL 

Ar!. 27 

CAPÍTULO! 
DO QUADRO DE PESSOAL 

O Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal da Educação é composto pelos cargos Específicos da 
Educação, conforme quantitativo definido nos anexos IX, X, XI, XII e XIII, devendo a lotação ser 
estabelecida de acordo com a necessidade do serviço. 
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Art. 28 

Art. 29 

§ ,. 

§ 2º 

§ 3' 

§ 4' 

Art. 30 

Art. 31 

§ ,. 

§ 2' 

CAPÍTULO li "C'.H:\.l •• w......... .• -··--
DAS JORNADAS DE TRABALHO -··-~· .. ··--··1.Jí:=::.---· 

Os titulares de cargos da área da Educação a seguir discriminados ficam obrigados às seguintes jornadas de 
trabalho: 

I - Especialistas em Educação Adjuntos: jornada básica de 20 (vinte) horas de trabalho semanais, 
prestação de 4 (quatro) horas diârias; 

I[ - Especialistas em Educação: jornada básica de 25 (vinte e cinco) horas semanais de trabalho, sendo 20 
(vinte) horas na docência - compreendendo no mlnimo 4 (quatro) horas letivas diârias - e 5 (cinco) 
horas de Atividade de Trabalho Pedagógico-ATP, opcional até 31 de dezembro de 2.015, sendo esta 
composta de 3 (três) horas coletivas e de 2 (duas) horas de livre escolha do docente; 

III - Assistente de Serviços na Escola, Agentes Educacionais e Especialistas em Gestão Escolar: jornada 
básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais: a prestação de 8 (oito) horas diârias de trabalho. 

CAPÍTULO Ili 
DA INTEGRAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A integração dos servidores ocorrerá em conformidade com o art. 9° e seus respectivos incisos. 

No processo de enquadramento, observar-se-á a correlação existente entre o cargo ocupado em data anterior à 
vigência desta lei e o cargo do plano. 

Por ocasião do enquadramento. o setor competente expedirá ficha correspondente informando a nova situação 
funcional do servidor, inclusive a pecuniária, cabendo recurso no prazo de 30 (trinta) dias. Findo o prazo, 
dar-se-á ciência da decisão ao servidor, retomando-se ao prazo inicial para escolha por parte do mesmo 
quanto à opção para integração ao novo plano. 

I - Decorrido referido prazo, sem manifestação expressa do servidor, será este integrado no novo plano, 
na situação funcional informada na ficha de enquadramento. 

O servidor que se encontrar afastado por motivo de doença, férias e outros, os prazos consignados no inciso I 
do § 2º deste art. serão computados a partir da data em que reassumir suas funções . 

O servidor que não possuir habilitação exigida para a classe no novo cargo, será enquadrado no nível da 
respectiva classe, passando a ter direito à promoção, somente, a partir da data em que comprovar habilitação 
necessária à investidura do cargo. 

Para os servidores concursados, empossados a partir da promulgação desta lei, aplicar-se-á o nível de 
vencimento inicial para o cargo e classe correspondente à função a que se candidatou. 

Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo serão primeiramente enquadrados neste Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários na carreira. conforme disposto no artigo 9° e anexo VIII, mediante contagem de tempo de 
efetivo exercício na carreira cm que se encontravam no plano anterior, instituído pela Lei Municipal nº 
2.636, de 30 de dezembro de 1.985 e pela Lei Municipal n' 3.373, de 29 de julho de 1.991, apurado até a 
data da publicação da presente Lei no Diário Oficial do Município, sendo que o tempo de efetivo excrclcio 
na carreira corresponderá ao intcrnível da classe na qual o cargo foi enquadrado. 

Os Especialistas em Educação Adjuntos e Especialistas em Educação, que não possulrem o ensino superior 
completo na área de atuação, serão enquadrados na classe "D" da grade salarial, constante do anexo VII, 
passando a ter direito à promoção, somente a partir da data em que comprovarem habilitação necessária à 
investidura do cargo. 

O enquadramento previsto neste artigo será realizado, exclusivamente, para fins de integração do servidor da 
área da educação nas carreiras de que trata esta lei. 
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§ 3º 

§ 4º 

Art. 32 

Art. 33 

Art. 34 

§ Iº 

§2º 

Art. 35 

Art. 36 

. \" l.:- ·J- -- ........ ---
Após 12 (doze) meses da implantação deste PCCS. o J;vi1tdtwtT"ll!àW'~e OS (~l~a s e efetivo 
exercício na carreira, poderã. mediante apresentação de certificado de conclusão de cursos na ãrea de 
atuação, concorrer à promoção para classe imediatamente superior, confonne disposto nos artigos 20, 21 e 
22, desde que esses cursos não tenham sido utilizados como requisitos para ingresso no cargo efetivo. 

As progressões horizontais e promoções verticais que fizerem jus os servidores efetivos, serão calculadas a 
partir da referência em que foram enquadrados. 

Os certificados apresentados para enquadramento inicial e ou evolução na carreira não poderão ser 
reapresentados, exceto para fins de concurso público, sob pena de nulidade do ato administrativo que 
concedeu a evolução indevida na carreira. 

CAPITULO IV 
DA GRADE SALARIAL 

Os valores definidos para o vencimento base dos cargos propostos por este Plano foram estabelecidos 
mediante prévia pesquisa de mercado e piso salarial de categorias profissionais que exercem os referidos 
cargos. 

Ficam instituidas as grades salariais das carreiras do Quadro dos servidores da ãrea da Educação, 
compreendendo as classes, internfveis e os valores constantes do Anexo VII desta lei. 

Na composição das Grades Salariais dos servidores efetivos, observar-se-ã, sempre, no mínimo, o percentual 
de 1% (um por cento) existente entre o valor de cada intemivel e de 15o/o (quinze por cento) entre as classes. 

Os valores das grades salariais serã.o reajustados a partir de janeiro de 2.010, sofrendo as correções e 
valorizações concedidas aos servidores sempre na mesma data, nos termos da legislação específica. 

TÍTULOYJI 
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIO 

A implantação do plano de que trata esta lei, far-se-á em três etapas, em conformidade com o que segue: 

I- O enquadramento inicial dos servidores na presente lei dar-se-á de acordo com o Anexo VIII, com 
base na escolaridade exigida no cargo ocupado pelo servidor no inicio da vigência da lei; 

II - A implementação da progressão por qualificação profissional, de acordo com os títulos e ou 
certificados apresentados a partir da data da vigência desta lei, sendo que a vantagem decorrente 
dessa progressão se dará a partir do cumprimento do estágio probatório; 

III - A implantação da progressão por mérito profissional, no prazo de um ano, através do Programa de 
Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento, sendo que a vantagem decorrente dessa progressão se 
dará a partir do cumprimento do estágio probatório. 

TÍTULO VIII 
DAS TRANSFORMAÇÕES, DAS EXTINÇÕES E DAS CRIAÇÕES DE CARGOS EFETIVOS 

Para dar plena execução ao Plano de Cargos, Carreiras e Salário, e mantendo seus atuais ocupantes, ficam 
transformados os seguintes cargos efetivos: 
1 - de MERENDEIRA I em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- MERENDEIRA; 

II - de MERENDEIRA li em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-MERENDEIRA; 

Ili· de SERVENTE DE ESCOLA 1 em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- SERVENTE DE 
ESCOLA; 

IV· de SERVENTE DE ESCOLA li em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-SERVENTE DE 
ESCOLA; 
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de OPERADOR DE VACA MECÂNICA I em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA -
OPERADOR DE VACA MECÂNICA; 

de OPERADOR DE VACA MECÂNICA II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA -
OPERADOR DE VACA MECÂNICA; 

Vll - de PADEIRO 1 em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- PADEIRO; 

VIII - de PADEIRO 11 em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-PADEIRO; 

IX - de AUXILIAR DE CRECHE I em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - AUXILIAR DE 
CRECHE; 

X - de AUXILIAR DE CRECHE II em ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - AUXILIAR DE 
CRECHE; 

XI - de INSPETOR DE ALUNOS I em AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS; 

Xll - de INSPETOR DE ALUNOS II em AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS; 

Xlll - do SECRETÁRIO DE ESCOLA 1 em AGENTE EDUCACIONAL- SECRETÁRIO DE ESCOLA; 

XIV - de SECRETÁRIO DE ESCOLA II em AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA; 

XV - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 11 cm ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS; 

XVI - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL II em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; 

XVII - de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

xvm -de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 11 em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL; 

XIX - do PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS I em ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E 
ADULTOS; 

XX - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL I em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; 

XXI - de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

XXll - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL I em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA- INFANTIL; 

XXlll - de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

XXIV -de PROFESSOR DE ENS!NO FUNDAMENTAL lll em ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO -
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

XXV - de DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL em ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO !NF ANTIL; 

XXVI - de DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL em ESPECIALISTA EM GESTÃO 
ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL; 
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XXVII - de COORDENADOR DE EDUCAÇÃO DE JOv~:~k:ros;:a·~ M 

Ar!. 37 

Ar!. 38 

Art. 39 

GESTÃO ESCOLAR - COORDENADOR DE JOVENS E ADULTOS 

Ficam considerados em extinção os cargos abaixo, conforme anexo XIV: 
1 - OI (um) cargo efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - OPERADOR DE VACA 

MECÂNICA; 

ll - 03 (três) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA-PADEIRO. 

III - 02 (dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - de COORDENADOR DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

Ficam extintos os cargos efetivos abaixo, conforme anexo XV: 

1 - 02 (dois) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- OPERADOR DE VACA 
MECÂNICA; 

II - 08 (oito) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- PADEIRO; 

III - 01 (um) cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - COORDENADOR DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; 

IV - O 1 (um) cargo efetivo de COORDENADOR DE ENSINO ESPECIAL; 

V - OS (cinco) cargos efetivos de COORDENADOR DE ÁREA. 

Ficam criados os cargos efetivos abaixo, conforme anexos IX, X, XI, XII e XIII. 

I -

![ -

II! -

IV -

V-

VI -

VII -

80 (oitenta) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - AUXILIAR DE 
CRECHE; 

80 (oitenta) cargos efetivos de AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, 
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS; 

04 (quatro) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM GESTÃO ESCOLAR - DIRETOR DE ESCOLA 
DE JOVENS E ADULTOS. 

60 (sessenta) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA- MERENDEIRA; 

1 S (quinze) cargos efetivos de AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA; 

1 O (dez) cargos efetivos de AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS; 

60 (sessenta) cargos efetivos de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE 
ESCOLA; 

VIII - 19 (dezenove) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; 

IX - 80 (oitenta) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - FUNDAMENTAL; 

X - 22 (vinte e dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR 
SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; 

XI - 32 (trinta e dois) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR 
SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL. 
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Art. 40 

§ 1' 

§ 2' 

§ 3' 

§ 4' 

§ 5' 

§ 6' 

§ 7' 

Art. 41 

§ I' 

§ 2' 

TITULO IX 
DAS ATIVIDADES DE TRABALHO PEDAGÓGICO 

Fica substituído o tenno "Atividade Extraclasse .. por "Atividade de Trabalho Pedagógico" (atividades 
exercidas fora da sala de aula). 

A Atividade de Trabalho Pedagógico obedecerá a carga horária adequada aos nlveis modulares na seguinte 
fonna: 
1 - Nlvel "A" - 05 (cinco) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas e 02 (duas) de livre escolha do 
docente; 

II - Nivel "B" - 10 (dez) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, 05 (cinco) na Unidade Escolar e 02 
(duas) de livre escolha do docente; 

lII - Nlvet "C" -15 (quinze) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, 10 (dez) na Unidade Escolar e 02 
(duas) de livre escolha do docente; 

IV - Nível "D" - 20 (vinte) horas semanais, sendo 03 (três) coletivas, 15 (quinze) na Unidade Escolar e 
02 (duas) de livre escolha do docente. 

A cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício. os docentes abrangidos pelo § 1º deste artigo, deverão fazer 
opção por escrito, no prazo de 30 dias, em permanecer no nivel modular ou passar para o nlvel modular 
seguinte. 

Não havendo a opção mencionada no parágrafo anterior, a próxima oportunidade de alteração de nível 
modular ocorrerá após 5 (cinco) anos de efetivo exercício. 

A Atividade de Trabalho Pedagógico scrâ opcional ao docente até 31 de dezembro de 2.015. A partir do 
inicio do perlodo letivo do ano de 2.016, a Atividade de Trabalho Pedagógico será obrigatória a todos os 
Especialistas em Educação. 

As 03 (três) horas coletivas de Atividade de Trabalho Pedagógico poderão ser realizadas nos perlodos 
matutino. vespertino e noturno. de acordo com regulamentações a serem publicadas pela Secretaria Municipal 
da Educação . 

O valor da Atividade de Trabalho Pedagógico será proporcional a referência de cada docente. 

A Atividade de Trabalho Pedagógico não se aplica aos Especialistas em Educação Adjuntos. 

TITULO X 
DAS AULAS SUPLEMENTARES 

Os docentes que tiverem horário disponível para acúmulo legal, poderão apresentar manifestação por escrito 
de seu interesse em cumprir jornada suplementar, quando houver, respeitando os intervalos de descanso e 
declarando, junto à autoridade competente, não dispor de incompatibilidade de horário, sob pena de 
responsabilidade. 

As jornadas suplementares serão cumpridas independentemente da jornada de trabalho a que estiver sujeito o 
servidor; 

O cumprimento das aulas suplementares está condicionado a: 

1- Convocação do(a) Secretãrio(a) Municipal da Educação ou do Diretor de Departamento da área, 
com anuência e termo de compromisso do servidor; 

II - Compatibilidade de horário com a jornada a que está sujeito o servidor, observado os intervalos de 
descanso necessários. 
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Art. 42 

Art. 43 

Art. 44 

Parágrafo único. 

Art. 45 

Art. 46 

Parágrafo único. 

Art. 47 

Art. 48 

Art. 49 

Art. 50 

Art. 51 

§ I º 

§ 2º 

Os critérios para a fixação do número de aulas/jornadas suplementares e para a definição das unidades 
escolares que as comportarão serão estabelecidos pela Secretaria Municipal da Educação, observada a 
disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos da legislação pertinente. 

Os docentes que venham optar por aulas suplementares receberão lo/o (um por cento) da referência Ct do 
nivel do Especialista cm Educação Básica, por hora/aula e ou hora relógio. 

Os docentes que venham a optar por jornada suplementar receberão, por esta, acréscimo pecuniârio 
proporcional ao salário base. 

É vedada a acumulação dos acréscimos previstos no "caput" deste artigo e no artigo 43. devendo o docente 
optar entre eles. 

TÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os pagamentos da gratificação de magistério, da gratificação de Diretores de Escola, de Coordenadores de 
Área. Coordenadores de Jovens e Adultos, de Ensino Especial e do Adicional de Ensino Especial, ficam 
imediatamente extintos a partir da vigência desta lei. 

Ficam incorporados a titulo de vantagem pessoal. a gratificação de magistério, a gratificação de Diretores de 
Escola. de Coordenador de Área. de Coordenador de Jovens e Adultos, de Coordenador de Ensino Especial e 
o Adicional de Ensino Especial, mencionados no caput do artigo anterior, na proporção de 1/25 (um vinte e 
cinco avos) por ano de recebimento. 

A vantagem pessoal referida no "caput" deste artigo ficará acrescida à remuneração dos servidores com 
vantagem pessoal concedida anterionnente. 

Os cargos efetivos de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA· JOVENS E ADULTOS; ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO -
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA· ESPECIAL; ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA • FUNDAMENTAL; 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA· 
INFANTIL; que estiverem ocupados, na data da vigência desta lei; serão enquadrados como ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA· JOVENS E ADULTOS; ESPECIALISTA 
EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESPECIAL; ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA· FUNDAMENTAL E ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO • PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA · iNF ANTIL. 

Aos servidores abrangidos pela presente lei são assegurados os adicionais por tempo de serviço, denominados 
"biênio" e "sexta parte", nos termos da legislação vigente. 

Ficam asseguradas as acumulações de cargos da presente lei, desde que atendam às nonnas estabelecidas na 
Lei Municipal nº 5.795, de 22 de outubro de 2.009, combinadas com o artigo 37 da Constituição Federal. 

Ficam asseguradas aos servidores abrangidos por esta Lei, as nonnas contidas nos artigos 86, 86 A e 87 da 
Lei Orgânica do Município, com redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 67. 

Cabe à Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (FUNPR.EV) 
analisar caso a caso a situação dos aposentados e pensionistas e aplicar, no que couber, as nonnas contidas 
neste Plano de Cargos, Carreiras e Salãrio. 

Ficam assegurados aos servidores aposentados e pensionistas que possuiam cargos especUicos na área da 
educação, não abrangidos por este PCCS a irredutibilidade de seus proventos, sendo considerado para efeito 
de cálculo, inclusive o abono salarial atualmente recebido. 

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru e a Secretaria Municipal 
da Educação, em parceria com a Secretaria Municipal da Administração, estão incumbidas de realizar as 
revisões, refixações de proventos e seus respectivos encaminhamentos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da vigência desta Lei, prorrogáveis por igual período, desde que justificados e mediante autorização 
dos Titulares das Pastas. 
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Art. 52 Nenhum servidor abrangido por este Plano de Cargos, Carreiras e Salários, ficará com vencimentos inferiores 
aos recebidos no último mês anterior a vigência desta lei, sendo incorporadas as eventuais diferenças a titulo 
de vantagem pessoal. 

Parágrafo único As remunerações obtidas a titulo de vantagem pessoal adquiridas anteriormente a esta Lei e as previstas neste 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários serão reajustadas no mesmo índice de correção anual atribuido à grade 
salarial deste plano, de acordo com a legislação específica. 

Art. 53 O Poder Executivo fica autorizado a valer-se, para provimento dos cargos na forma desta lei. dos candidatos 
remanescentes aprovados em concursos públicos realizados para cargos anteriormente correspondentes aos 
constantes nos Anexos 1. li, III, IV, V e VI e suas respectivas grades salariais, cujo prazo de validade esteja 
em vigência na data da publicação desta lei, concedendo aos mesmos, no ato da nomeação e posse, a opção 
do artigo 29 . 

Art. 54 As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente, categoria 
econômica 3.1.90.11, suplementadas se necessário. 

Art. 55 Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação, ficando expressamente revogados 
os artigos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 171 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, da Lei 
Municipal nº 2.636, de 30 de dezembro de 1.985, o inciso V do artigo 33 da Lei Municipal nº 3.373, de 29 de 
julho de 1.991; o artigo 3º do parágrafo 1° da Lei Municipal nº 3.608, de 27 de agosto de 1.993; o artigo 2º 
da Lei Municipal nº 3.759, de 03 de agosto de 1.994, o inciso V do art. 1° da Lei Municipal nº 5.387, de 28 
de agosto de 2.006 e os artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 5.498, de 26 de novembro de 2.007. 

Parágrafo único. A partir da vigência deste Plano de Cargos, Carreiras e Salários os servidores abrangidos pelo mesmo, 
deixara.o de ser contemplados pelo art. 3º da Lei Municipal nº 5.895, de 14 abril de 2.010. 

Bauru, 30 de novembro de 2.01 O. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura. na mesma data. 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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\&)' • IMPACTO SALARIAL· PROCESSO: 40981/2018 

1 
·1 . -· 

- "'
1 
.; 13- SALÁRIO 111121 :: PREVID~CIA PATRONAL i 113 FÉRIAS ': VALE COMPRA :. VALE COMPRA :'. VALE REFEIÇÃO 

.. ,f. · :~ _ (22%) :' CONSTITUINTES .. '· · NATALINO • 
VALE TRANSPORTE 

RS 82.124,03 RS 6.843,67 RS 19.572,89 RS 2 .. 281,22 RS 27 .060,00 RS 135.300,00 r RS ;_~o,o;j Gs 21 .6~.~o j 

1 IMPACTO REALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO 1 DO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 1 

IMPACTO MENSAL NA FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU RS 30.388.034,52 • MAI0/2018 

0,507 % 

!': .. CUSTO MENSAL ·-.. ~~-. t --~--- ··2018 ~: , ,_ ... 2019 ; ~.-: _.'1\ .. 2020~- - · TOT_Al : ' -
RS 110.821 ,82 RS 118.601,51 RS 126.927,34 RS 356.350,67 

11, - . - .... . - ...... :j.· .: -. ~ -· - --_·t:'"' r-,y, ~- '- 2019 ' -- ~; .. --.,.., .. -~ - 2020 - - ~,y ' - --rorAL a :_ CUSTO ANUAL ~ ,: ;_. -~-018 . . .. i .,_, ~ . . 
-· . -- ...... _ =--"" -· - 1 

... 
6 Meses RS 664.930,93 RS 1.423.218,15 RS 1.523.128,07 RS 3.611.277,15 

OBS: VALE COMPRA, VALE REFE IÇÃO E VALE TRANSPORTE NÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE IMPACTO SALARIAL 

PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BASICA FUNDAMENTAL 60 

:. • . ; • ~ ~:, •

1::i. ~ .>·-.:) s~-::f~""-l·~~{!r~ 
CUSTO M_ENSAL ':,i: · ._- ~U~T~ ~~~\~1 

.:·--.: .--.1.-,: "- ;.'l:·"<.Pt ·t..,,'J: 

RS 304.441,82 RS 3.653.301 ,85 

DATA: 05/06/2018 

~ 
\.)... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAUL O 

Declaração de Ordenador da Despesa 
(Atendimento ao art.16 da Lei de Responsabil idade Fiscal) 

Na qualidade de ordenadores da despesa, declaramos que o presente gasto 

(despesa com folha) dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente 

expectativa de suporte de caixa. Conformando-se às orientações do Plano 

Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, motivo pelo qual, foi 

encartado cópia do respectivo anexo desses instrumentos orçamentários do 

Município. 

, e Em seguida, estimamos o impacto trienal da despesa, nisso também 

considerando sua eventual e posterior operação: 

1 Descrição 
Exercício 2018 
Valor da desoesa 
Imoacto sobre o Orcamento1 

Imoacto sobre o Caixa" 

Exercício 2019 
Valor da desoesa 
Imoacto sobre o Orcamento111 

Imoacto sobre o Caixa'v 

Exercício 2020 
Valor da desoesa 
Imoacto sobre o olanejamento orcamentáriov 
Impacto sobre o Caixav1 

Bauru, 06 ~junho de 2018. 

1 Unid. 1 Valor 

R$ 
% 
ºlo 

R$ 
% 
% 

R$ 
% 
% 

/ 
í 
I 

Í\ ! . .. 
{ :i/' 
\ \ j 

664.930,03 
0,07% 
0,07% 

1.423.218,15 
0,12% 
0,12% 

1.523.128,07 
0 15% 
0,15% 

DAVIDJO~ÇOSO 
Secretário 2istração 

-----· EVERSON f>lEMARCHI 
Secretário de ~conomia e Finanças 

CLODOAL O ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

:
1 
Valor orçam.ento Prefeitura 201 8: R$ 951.643.980,00. 

iiiValor do caixa com base na receita arrecadada: R$ 95 t .643.980,00. 
iv Prev~são orç~ento Prefeitura 2019 (PPA): RS 1.153.358.688,00. 

Previsão do caixa 2019: RS 1.1 53.358.688,00. 
v .Previsão Orçamento Prefeitura 2020 (PPA): RS 1.030.324.357,00. 
v1 Previsão do caixa 2020: RS 1.030.324.357,00. 



LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Çongresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO 1 

• J.tr • DA EDUCAÇÃO 

Art. 1º . A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civi l e nas manifestações culturais. 

§1° Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por 
meio do ensino, em instituições culturais. 

§2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

TÍTULO li 

DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

Art. 2º . A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princfpios de liberdade e 
nos ideais de solidari.edade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

r· 
f \ l 1 ~ 

Art. 3° . O ensino será ministrado com base nos seguintes princf pios: 

1- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

li- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber; .. .1( . , . • 

Ili - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à libe~dade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VI 1 - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino públ ico, na forma desta Lei e da legislação dos 
sistemas de ensino; :J 

.l 

I l f, 11 
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IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educa;:ão escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

TITULO Ili 

DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO DEVER DE EDUCAR 

Art. 4° . O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 
~·· " . 

garantia de: · . 

1- ensino fundamental , obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria; 

li - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; Ili -
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 
idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensi110 noturno regular, adequado às necessidades e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na 
escola; 

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que 
forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; 

1 

VIII- atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte , alimentação e assistência à 
saúde; ' ·: ' 1

l • 

I' 

IX - padrões mlnimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidades 
mlnimas, por aluno, .dé insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem. 

Art. 5° . O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer 
cidadão, grupo de 'cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de 
classe ou outra legalmente constituída, e ainda, o Ministério Público, acionar o Poder 
Público para exigi-lo. 

, I '/ 1, ' 1 

§1° Compete aós' É~tàdos e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a 
assistência da União: 

n"" I·' 
li ll • 1 \ 
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1- recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e 
adultos que a ele não tiveram acesso; 

li - fazer-lhes a chamada pública; 

Ili - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 

§2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar, o 
acesso ao ensino obrjgatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os 
demais nfveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. 

§3° Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para 
peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do §2° do art. 208 da Constituição Federal, 
sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente . 

§4° Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do 
ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabil idade. 

§5° Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará 
formas alternativas de acesso aos diferentes niveis de ensino, independentemente da 
escolarização anterior. 

Art. 6°. ~ dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos 
sete anos de idade, no ensino fundamental. · 

Art. 7°. O ensino é:livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

1 - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de 
• • • 1 

ensino; 

li - autorização cie)y~~ionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público; · 
. ,J, 

Ili - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição 
Federal. r 

1 -.A. 

L.~ 1 ' 
TÍTULO IV 

• _1 ~A ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL 
1) tJl., .. .. 1 1 

Art. 8°. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios organizarão, em regime de 
colaboração, os respectivos sistemas de ensino. "" . . " 
§1° Caberá à União .. ~ coordenação da política nacional de educação, articulando os 
diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em 
relação às demaisjn~tências educacionais. , , 

§2° Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei. 

J r'! '"'· 
Art. 9°. A União incumbir-se-á de: 

,. 



1- elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municipios; 

li - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de 
ensino e o dos Territórios; 

Ili - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, o Distrito Federal e aos 
Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento 
prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva; 

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados. o Distrito Federal e os Municipios, 
competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 
médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 
formação básica co"mum; 

V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 

VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 
fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a 
definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; 

VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; 

VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de edui:ação supeilo~. 
com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. 

IX - autorizar, re~~~hecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os c~rsos 
das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

,, 
§1° Na estrutura'eéJucacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções 
normativas e de s~~~isão e atividade permanente, criado por lei. \ : 

§2° Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá acesso a todo~ os 
dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos edu~cionais . 

' ·d lt , ' 1. 

§3° As atribuições ponstantes do inciso IX poderão ser delegadas aos Estados e ao 
Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior . 

. .. :t ' 
Art. 1 O. Os Estados incumbir-se-ão de: 

' JC(: -
1- organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de . . . 
ensino; 

li - definir, com os.~unicípios . formas de colaboração na oferta do ensino fundamental , 
as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo 
com a população ~ ser atendida e os recursos financeiros disponiveis em cada uma 
dessas esferas d,<?, ~~der Público; 

1 
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Ili - elaborar e exeputar pollticas e planos educacionais, em consonância com as 
diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as 
dos seus Municipiàs; 

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos 
das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensin~ ; 

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio. 

Parágrafo Único . Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos 
Estados e aos Mu11icipios. 

Art. 11 . Os Municipios incumbir-se-ão de: 

1- organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de 
ensino, integrand0-0s às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; 

li - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 

Ili - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; . . 
' ' 

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem 
atendidas plenameote as necessidades de sua área de competência e .com recursos 
acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 
desenvolvimento, .dQ ~~nsino . 

Parágrafo ÚnicÇ>. Q~.Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual 
de ensino ou compor com ele um sistema de educação básica. 

' Art. 12. Os estabeleç:imentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de: 

' J(' ;~) t(H~ 1 

1 - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

1 1:tt i:-·f t.. ' 

li - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

Ili - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo Cl.Jn;tprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios_ P.~ra a recuperação dos alunos de menor rendimento; ,VI - articular-se 
com as familias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 
escol~; i . . c: 

1 1 1i 1t l ,, •. ( l 
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VII -informar os p~is e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem 
como sobre a exeéução de sua proposta pedagógica. 

Art. 13. Os docentés incumbir-se-ão de: 1. 

1- participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; · 

li - elaborar e cumprir plano da trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 

Ili - zelar pela aprêndizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estràtégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

·' 

V- ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as familias e a 
comunidade. 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes principias: . ' .. 
1- participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 
escola; 

li - participação d~s comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

i ' 111,: .1 - . 
Art. 15. Os sisten:i.~st de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação 
básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e 
de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. 

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: 
.;>. 

1- as instituiçõ~S}je en~ino mantidas pela União; 

: . . ' 
li - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

• ri ! ' 
Ili - os órgãos federais de educação. 

Art. 17. Os sistem~s de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem: 

1- as instituições de ensino mantidas, respect ivamente , pelo Poder Público estadual e 
pelo Distrito Federal; 

'~IJ J J • 

li - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal; 

1 ., 

. ; 1.:1··: . ' 1. r; ( ' 
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Ili - as instituições· de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa 
privada; .... · 

IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal , respectivamente. 

Parágrafo Único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e .. 
mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. 

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 

1- as instituições do ensino fundamental , médio e de educação infantil mantidas pelo 
Poder Público mun.icip~I; 

.. 
li - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

Ili - os órgãos municipais de educação. 

Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam -se nas seguintes 
categorias administrativas: 

1- públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo 
Poder Público; 

. ,J . . .. 1 

li - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado. 

- J • 

Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: 

1- particulares em.sentido restrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas 
por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as 
características dos. incisos abaixo; 

1 ~ . 

li - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas .fí~i_cas 
ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que 
incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; 

Ul • 
Ili - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas 
ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia 
específicas e ao disposto no inciso anterior; 

·( .. 
IV-filantrópicas, naLforma da Lei. 

"1 

TÍTULO V 
• 1 . • 1 

DOS NfVEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

CAPÍTULO 1 

~ú~ Ç>A COMPOSIÇÃO DOS NÍVEIS ESCOLARES 
.. 1 ' · 
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Art. 21 . A educação escolar compõe-se de: 

1- a educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio; 

.. 
li - educação supérior. 

'' 
••• f 

CAPÍTULO li 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

SEÇÃO 1 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 
ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na 
idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre 
que o interesse ,dp,proçesso de aprendizagem assim o recomendar. 

§1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferêpcias 
entre estabelecimentos situados no Pais e no exterior, tendo como base as normas 
curriculares gerais. 

1 ~; 1 1 \ 

§2°. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades 1 ceais, inclusive climáticas 
e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número 
de horas letivas previsto nesta Lei. 

Art. 24 . A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo 
com as seguintes regras comuns: 

1- a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 
duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, 
quando houver; 

.... .. 

li - a classifica~o .. 'em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental , 
pode ser feita: ), , 1 

o\ l 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase .. ; . : 
anterior, na própria escola; . 

1 
'. 

b) por transferêncía, ·para candidatos procedentes de outras escolas; 

. ...... ··· .. 

1 ·ju. 
1 .... f( 
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c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, 
que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição 
na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; 

Ili - nos estabelecimentos que adotam a progressão regu lar por série, o regimento 
escolar pode admitir. formas de progressão parcial, desde que prese-vada a seqüência do 
currículo, obse~adas as normas do respectivo sistema de ensino; 

IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis 
equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou 
outros componentes curriculares; 

V - a verificação do rEmdimento escolar observará os seguintes critério~: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre 
os de eventuais provas finais ; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluidos com êxito; 
' ..... J ... 

l 1Ll dt' Cl'.. • 
e) obrigatoriedade~~~ estudos de recuperação, de preferência paralelos ao períod9 l~t.ivo, 
para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de 
ensino em seus regimentos; ., , 

• \ ·1l • ( { ... 

VI - o controle de (r~qüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu 
regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência minima de 
setenta e cinco ~.ºÍi cento do total de horas letivas para aprovação; ., 

:f f, , !' \! . l1 
VII - ~be a caq~ 1!Q§t(!uição de ensino expedir históricos escolares, declarações de 
conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as 
especificações <?3~~veis . 

Art.25,. Será objetiy,o permanente das autoridades responsáveis alcançar relação .. 
adequada entre o,RQmero de alunos e o professor, a carga horária e as condições 1 
materiais do estaoelecimento. · ' 

1v 111 . 

Parágrafo Único . 1 ç;~~~ ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis 
e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do 
disposto neste artigo. 

\. < J . 1 (1 / 1l 1 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da clientela. ' 11 

' 

,,,, , 

\ .. :»l1À.._ 

'ti..\_; 

, .l.! Ir t-. · • 
1 ~)1l 1o• 

. !·~e 

•• l) 1V\. .. I 

,·Lv. •' 
! o fhJ11 !•:· • 

1 1) .:, 

• • ' , • t • 



. ;·~·\·J,.· ~ 
• 'OJ •/ 

" 
§1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da 
llngua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e ·da : 
realidade social e política, especialmente do Brasil. 

.. ' 

§2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos nlveis da 
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

§3º A educação .fl~ica , integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 
curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às cond ições da 
população escolar, ·sendo facultativa nos cursos noturnos. 

§4° O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 
culturas e etnias pàra a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígena, africana e européia. 

§5° Na parte diversificada do currículo será incluido, obrigatoriamente, a partir da quinta 
série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a 
cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da institu ição. 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes 
diretrizes: 

1- a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 
cidadãos, de resp~ito 'ao bem comum e à ordem democrática; 

1
• • .. 

; .. , t.. -· 

li - consideração d'à~ condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento; 

. ,d(' 
Ili - orientação para o trabalho; 

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. 
' ' . 

Art. 28. Na oferta d~, educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as ãdaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural 
e de cada região, especialmente: 

·'' • ..,, ,J 

10 '.\ 
1- conteúdos currl~ulares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses 
dos alunos da zona rural ; 

. ,. 
J \ .,. 11 1 . 

li - organização escolar própria , incluindo adequação do calendário escolar às fases do 
" I· ~ • 

ciclo agrícola e às_ponçiições climáticas; 

Ili - adequação~ l}atureza do trabalho na zona rural. . ), ! 

SEÇÃO li 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
h ., 
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Art. 29. A educaçãÓ infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos tisico, 
psicológico, intelectual e social , completando a ação da família e da comunidade. 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

1- creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

li - pré-escolas,· para crianças de quatro a seis anos de idade. 
·.·· , 

Art. 31 . Na educaÇão·infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do 
seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental. 

SEÇÃO Ili 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na 
escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

1- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domfnio da leitura..,da escrita e do cálculo ; . ~ .. -: \. 

,) :~ l~ ' 1 ' ) 

li - a compreensã9_,do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

1· . • d11 

Ili - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e .h~pilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância reciproca em que se assenta a vida social. 

" •( ,_. ' 

§1° É facultado aÓ~~§istemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em cidos. -

§2° Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no 
ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejufzo da avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino. 

§3° O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 
comunidades indig'e'n'às a utilização de suas línguas maternas e processos próprios 'de 
aprendizagem. · 

,,',:l'l\ , I' 

§4° O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 
complementação'da'aprendizagem ou em situações emergenciais. 

Art. 33. O ensino r~1'ióioso , de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários ci.i 

normais das escolas públicas de ensino fundamental , sendo oferecido, sem ônus para os 
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cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus 
responsáveis, em caráter: 

1- confessional , de acordo com a opção religiosa do aluno ou do responsável, ministrado 
por professores 04 óri~ntadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas 
igrejas ou entidades'religiosas; ou 

li - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, que se 
responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa . 

. ' 

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de 
trabalho efetivo em· sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 
permanência na e~la. 

§1° São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de 
organização autorizadas nesta Lei. 

§2° O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério 
dos sistemas de ensino. 

SEÇÃO IV 

DO ENSINO MÉDIO t 1 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 
anos, terá como fi~C!lidades: 1 , _, , , 

'· : u· . 
1- a consolidação __ e, o, aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

'~# 1: ! j 1 ' ~ 1 
li- a ,prepara~o ,~á~l~ para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; " . 

' Ili - o aprimorame!:Jto do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

'l• j V~l , ; ~. 

IV - a compreensão _dos fundamentos cientifico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

: , .. ,,:.d' r t • • • ' · 

Art. 36. O currículo do, ensino médio observará o disposto na Seção 1 deste Capítulo e as 
seguintes diretrizes: 

1- destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, 
das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura ; a 
língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 
exercício da cidad~11i~; 

; t' 
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li - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 
estudantes; 

Ili - será incluída uma llngua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, esco.lhida 
pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 
disponibilidades da fnstituição. 

§1° Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal 
forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

. '" . 

1- domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 

li - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

Ili - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da 
cidadania. 

§2º O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 
exercício de profissões técnicas. 

§3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento 
dos estudos. 

. 'J(,1! . 

§4° A preparação gerál para o trabalho e, facu ltativamente, a habilitação profissional, 
poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em 
cooperação com, iO~'i,~uições especializadas em educação profissional. )1 ' 

SEÇÃO V 

DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS !1 ! l 

( l 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 
ou continuidadef d~ estudos no ensino fundamental e médio na idade pr,ópria. 

§1° Os sistemas lçf!;L~flSino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportun idades educacionais apropriadas, 
consideradas as car,acterísticas do alunado, seus interesses, condições de vida e de . 

' 1.... '..J • ~· { 1 

trabalho, mediante cursos e exames. 

§2° O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador: na 
escola, mediante ~ções integradas e complementares entre si. · ' 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão ·a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de 
estudos em caráter regular. 

·• r l ' ~· ' • 1 

§1° Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
L .1 

l '. 

1- no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 

1 , ,• , 1 
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li- no nivel de coriclusao do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

CAPÍTULO Ili 

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, 
à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva. .., .~ : '· _ . 

Parágrafo única. o ·a\uno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e 
superior, bem como o trabalhador em geral , jovem ou adulto, contará com a possibilídade 
de acesso à educação profissional. 

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular 
ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou 
no ambiente de trabalho. 

Art. 41 . O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá 
ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão 
de estudos. 

Parágrafo Único1 ,Q~ .diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, quando 
registrados terao validade nacional. 

Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos cursos regulares, oferecerao cursos 
especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de 
aproveitamento e nao necessariamente ao nível de escolaridade. 

CAPÍTULO IV 
) , 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

J • ) • 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: ,, ,,, • 1 

''";~;~ .) 

1- estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito cientif1CO e do pensamento 
reflexivo; 

~ ' . .: 'L : 

' ,/ . '1 l~ > { 
li - formar diplom~çJos nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em 
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 
colaborar na sua formação contínua. 

1 :L 

Ili - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando~ desenvolvimento 
da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive; . .... ,,, .) ... ' ,l ... 

i "" \jl ,111 1 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

) J ; 11 

publicações ou de outras formas de comun icação; 
J •• ' 

i 1 
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V- suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 
a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 
numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conh~imento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regioni;lis ,' prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 
esta uma relação de, reciprocidade; 

'\•~ l • '~ 

VII - promover a 'extensão, aberta à participação da população, visando à difusão d~~ 
conquistas e beneficies resultantes da criação cultural e da pesquisa científica geradas na 
instituição. 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 

1- cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes nlveis de abrangência, abertos 
a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino; 

li - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

Ili - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 
graduação e que a~endam às exigências das instituições de ensino; 

""',""" ,.1· 
• : • 1 

IV -de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 
instituições de ensiná. 

Art. 45. A educaçã~~~Üperior será ministrada em instituições de ensino superior', pÚblicas 
ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. ' ~ '· 

Art. 46. A autori~~~.O e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento .de 
instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, • 
periodicamente, àpós .. processo regular de avaliação. · · · 

§1° Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela 
- • 'L.-4 \.) ,, , ' • 

avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o 
caso, em desatiyação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em . 

1
, 

suspensão temporária de prerrogativas de autonomia, ou em descredénciamentó.'' ''" · 
• 1 

§2° No caso de instituição pública. o Poder Executivo responsável por sua manutenção 
acompanhará o"pr~R~sso de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, 
para a superação das deficiências. 

Art. 47. Na edu~~~·~uperior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, rio 
mlnimo, duzentos ê1iàs 'de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado a'os 
exames finais, qÚ~n~o houver. 

§1° As instituições 'informarão aos interessados, antes de cada perlodo letivo:· os' "e r 

programas dos cufsos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, 

.• ~. ::10 Sl!J . 

• 1 J ... ... 
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( . \" ' 
qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a 
cumprir as respectivas condições. · 

§2° Os alunos que.tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por 
meio de provas e .oú~ros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca 
examinadora espéÇial, poderão ter abreviada a duração de seus cursos, de acordo com 
as normas dos sistemas de ensino. -· 

§3° ~ obrigatóri·a. aJ reqOência de alunos e professores, salvo nos programas de edúeação 
a distância. 

§4° As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de .· 
graduação nos m~smos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo · 
obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão 
orçamentária. 

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão 
validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. 

§1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e 
aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades 
indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. 

§2º Os diplomas cié>1graduação expedidos por universidades estrangeiras serão 
revalidados por\.lniversidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou 
equivalente, re~~~i~~-r.~~se os acordos internacionais de reciprocidade _ou equi~.a~ag~f: 

§3º Os diplomas ·d~-'Mestrado e de Doutorado expedidos por universida.des estrang~iras 
só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de p'ós-graduação 
reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou 
superior. 

l :J :1. 'I' 
,, 

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos 
regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo 
seletivo. ,, .. , .i\:' 

1 .: , 11~Cíl H,!. 1•1, 

• r 1 f"I ' 
Parágrafo Unico. As transferências ex offfcio dar-se-ão na forma da lei. 

• ' ' l(, 

Art. 50. As instituiwes de educação superior, quando da ocorrência de.vagas, ab~irão 
matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem 
capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. 

Art. 51 . As institY,içÕe's de educação superior credenciadas como universidades, ao · 
deliberar sobre ·c'riiérfos e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em 
conta 

1
Ôs efeitos ·éf'~sses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com 

os órgãos normativos dos sistemas de ensino. 

Art. 52. As universjdades são instituições pluridisciplinares de formação dos qu,C\lcjro.~ . , 
profissionais de rírvêl superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo' ao' saber 
humano, que se caracterizam por: 

, i;: r.1 1. ~ 

' 1 
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. ·\ 
1- produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos tem~s.e 
problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e 
nacional; .... , 

li - um terço do corpó docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou 
doutorado; 

., ,. •\ . 
Ili - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

' .. 

Parágrafo Único. ~ facultada a criação de universidades especializadas por campo do 
saber. 

Art. 53. No exerClcio de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo 
de outras, as seguintes atribuições: 

1- criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior 
previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do 
respectivo sistema de ensino; 

li - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 
pertinentes: 

Ili - estabelece~ plfinos, programas e projetos de pesquisa cientifica, produção artls\ica e 
atividades de exten_s~_o: . 1. ; 

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do 
seu meio; 

!)' 

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas 
gerais atinentes; ·cr ~ )\ 

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 
.1 • lt. • 

VI 1 - firmar contratos, acordos e convênios; 

1.,;IJ t l1 · ;1 · ~ 1 • 
VIII- aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a 
obras, serviços e aquisições em geral , bem como administrar rendimentos conforme 
dispositivos instituçionais; . . .;l .• A: :· :) 

1 \.: 1 t l !( 

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, 
nas leis e nos respectivos estatutos; 

"dlo~. t:. ; 
X- receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante 
de convênios com entidades públicas e privadas. 

Parágrafo Único. ~~ra garantir a autonomia didático-cientifica das un iv~r~idades', ~b~rá 
aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários 
disponíveis, sobrej J . . , . :i . 

'lúfilkll . •' 
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1- criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

li - ampliação e diminuição de vagas; 

Ili - elaboração da programação dos cursos; 

IV - programação .das· pesquisas e das atividades de extensão; 
' . \ ;~ ·:·~ . 

V - contratação ·e di·~·pensa de professores; 

VI - planos de carr~ira docente. 

\' 

/• 

Art.54. As universidâdes mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de · · 
estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e 
financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime 
jurídico do seu pessoal. 

§1º No exercício da sua autonomia, além das atribu ições asseguradas pelo artigo anterior, 
as universidades públicas poderão: 

1- propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um 
plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos 
disponlveis; · 1; 1· ;~1 , ; 

li - elabor~r o reg!-:l!ªrrento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais 
concernentes; 

• 1 :)1 
Ili - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 
serviços e aquisiç~es em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo 
Poder mantenedor; 

'" OI~ .J. . . . 
IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais; 

'(·11 ~· , ••• 

V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização 
e funcionamento; .il~. 1 1,. 

VI - realizar opera~Ões de crédito ou de financiamento , com aprovação' d~ .Pod~r ~--/1; :·: 

competente, para ~quisição de bens imóveis, instalações e equipamentos; 

VII -efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem 
orçamentária, fin~·n·ceira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. 

§2° A'ribu ições ,d...,e 1~,utol'!omia universitária poderão ser estendidas a instituições qu~ 
comprovem alta qy_~~i~cação para o ensino ou para a pesquisa, com base em ~v~liação 
realizada pelo Poder Público. 

Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos 
suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por 
ela mantidas. 

I• 1 
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Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao principio da g~stão 
democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que 
participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. 

Parágrafo Único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos . 
assentos em cada prgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração 
e modificações est~tutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. 

Art. 57. Nas in~t;~~·i~s pú~licas de educação superior, o professor ficará <;>brigado ao 
mínimo de oito horas semanais de aulas. ·. · 

CAPITULO V 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Art. 58. Entende-se por educação especial , para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais. 

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 
atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 

§2º O atendiment<?(~ducacional será feito em classes, escolas ou servi90s especial i_~~dos, 
sempre que, em f\.'Jl~<? das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas cla5ses comuns do ensino regular. 

, .. ~ 1' 1 

§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem jnicio na faixa 
etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. ' ' •< : 

. .; .. 

Art. 59 . Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 

.:.t.1 IÇOL''• • ~ . 
1- currículos, "1~!93;1.9~ 1 técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 
atender às suas necessidades; 

li - terminalidade especifica para aqueles que não puderem atingir o nivel exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 
concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

'l • . • . ,· j 11·· • '(· 
Ili- professores com especialização adequada em nível médio ou superior, parà ' 
atendimento esp.~~lizado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 
integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação ~~~~g!~I para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em' · 
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 
como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas·artistica, " L ·-· 

intelectual ou psiCQIJlQtora; " 
1 

• 
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V- acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponí"'.eis 
para o respectivo nível do ensino regular. 

Art. 60 . Os órgãçs normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 
caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação 
exclusiva em edycação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder 
público. ·, ' ·. ; · 

~ v• ' •'1 : 

Parágrafo único. 6 poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 
atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular 
de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 

TITULO VI 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Art. 61 . A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 
diferentes niveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do 
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

1- a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 

li - aproveitam~~t9. pa_ .formação e experiências anteriores em institu i~es de ensinq ~ 
outras atividades., 11 "' 

Art. 62. A formaçãÇ>.d~ docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em cu~so de licenciatura, de graduação plena, em universidad~s e institutos.: 
superiores de eduéação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério 
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio na modalidade Normal. 

. ) (,,," 
Art. 63. Os insti,Wi~s--~~P,eriores de educação manterão: ( ... 

. IJt·1 ll!! 1 • 
1 - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal 
superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras 
séries do ensino fundamental; 

li - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 
superior que quei~~T se dedicar à educação básica; 

1 
_ 

, l•u 1 
Ili - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos 
niveis. ,. " · 

Art. 64. A formaçãg ~de .profissionais de educação para administração, planejamenfo7., i 
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 
cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

1 
-

instituição de ensino, garantida, nesta formação , a base comum nacional. 

... ·:o e.. . 
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Art. 65. A formação .docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino 
de, no mínimo, trezentas horas. 

Art. 66. A preparaÇao para o exercício do magistério superior far-se-á em nlvel de pós
graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

' ·~·"' . .. 

Parágrafo único .. Ó: notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutÓrado 
em área afim, pod~rá suprir a existência de título acadêmico. 

" .... : . 
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 
magistério público:,. 

1- ingresso exclusivamente por concurso público de provas e tltulos; 

li - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim; 

Ili - piso salarial profissional ; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e, na avaliação de 
desempenho; 

,l" ... tO l hh. i.... ... . ~ , 

V - período res~r.v.açlo. a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; 

VI - condições a~~qy~das de trabalho. 
, ' . li I, ~' 1 , , 

Parágrafo único. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de 
quaisquer outras f4nções de magistérios nos termos das normas de cada sistema d_ed 
ensino. 

f~;, 1'°'1.. i ' . 

.co 

TITULO VII 

DSO RECURSOS FINANCEIROS 

1 " 

Art. 68. Serão recu~sos públicos destinados à educação os originários de: 

1- receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos ,, 
Municfpios; , :: , .. 

li - receita de transferências constitucionais e outras transferências; 

Ili - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; 

IV - receita de incentivos fiscais ; 

V - outros recursos previstos em lei. 

I.> ILI , 11.,-(.< 
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Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas 
Constituições ou Leis Organicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as 
transferências con~titucionais , na manutenção e desenvolvimento do ensino público. 

;.:,. 
§1º A parcela da afrecádação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos M1,111icipios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não será 
considerada, para ;~feito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a 
transferir. , .. · 

§2º Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste' artigo as 
operações de crédito por antecipação de rece ita orçamentária de impostos. 

§3º Para fixação iniCial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, 
será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o 
caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual 
excesso de arrecadação. 

§4º As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que 
resultem no não atendimento dos percentua is mínimos obrigatórios, serão apuradas e 
corrigidas a cada trimestre do exercício fi nanceiro. 

§5º O repasse do~. ~alores referidos neste artigo do ca ixa da União, dos ~stados, do 
Distrito Federal e_'d_bs Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela 
educação, observados os seguintes prazos: 

\ i ! t:! . 

1- recursos arreca~-~dos do primeiro ao décimo d ia de cada mês, até o vigésim'o ~ia; 

li - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até,' o' 1 ) ' 

trigésimo dia; ·· · · · · 
,, ':1, 

Ili - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia 

do mês subseq~~q!~ " , , . 1 ; 

§6º o 'atraso d~ rigg~~Çao sujeitará os recursos a correção monetária e à 
responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. 

. l \ : ~ ' ;; l 

! t '' 1• h J d l ( 
Art. 70. Considerar-se-ão como manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas 
realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições' educacionais 
de todos os nfveis;"conipreendendo as que se destinam a: 

1 L 1 )1 '\ 

1 - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da 
... 1..1.., • 

educ~ção; : ,, tr n':.;; . 

li - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 
• .. ' \ > ' L .J 

necessários ao en~mo ; 1, .. . " •• ,"" 

j 

Ili - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 

oi 1 
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IV - levantamentós éstatlsticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 

... - ·-... -.. ..._.,,,,,,._._ 

V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; 

•' 

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 
., 

VII - amortizaçãp e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos 
incisos deste artigo; · · 

.. , 

VIII- aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte 
escolar. ~ .. 

Art. 71 . Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas 
realizadas com: 

1- pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora 
dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua 
qualidade ou à sua expansão; 

li - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou 
cultural ; 

,d ~ L · ... ~. ' l '-

Ili - formação d~ quadros especiais para administração pública, sejam militares ou civis, 
inclusive diplomáticos; 

H· !i :i11., ,, , : ,Jrh' 
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médieo-0dontológica, 
farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social; v 1, 

V - obras de infra-estrutura, ainda que real izadas para beneficiar direta ou indiretamente 
a rede escolar; 

1 
; • • , • " 

VI - pessoal docente,~ demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função 
ou. e~ atividade ·altiei'à à manutenção e desenvolvimento do ensino. ' 

Art. 72. As receitas e,despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serã,o . 
apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios 'a qúe 
se refere o §3° do Art. 165 da Constituição Federal. 

i ,e ·o r · "• 1· f· li 
Art. 73. Os órgão,s1fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação de contas de 
recursos públicos,):>' cumprimento do disposto no Art. 212 da Constituição Federal, no Art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. 

• 1:__. \ • .. ) 1 

Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municlpios, 
estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental 
baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. 

• ' ' l· ~ .. . "' 

.u r.,i ~ 1 • 

...J ...... cc- > 

;, 

t~..1S L. dt 

IJ ,,, , 



.. 

~ .. .. 
... 

Parágrafo Único. ó ·custo mlnimo de que trata este artigo será calculado pela União ao 
final de cada ano, com validade para o ano subseqüente, considerando variações · 
regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. 

Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a 
corrigir, progressivámente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de . 
qualidade de ensino. : 

.... .t.. :~ < . 
. i" . . 

§1° A ação a que se refere este artigo obedecerá a fórmula de domínio público que fnclua 
a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do f 
Distrito Federal ou do Município em favor da manutenção e do desenvolvimento do : · 
ensino. 

§2º A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os 
recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e do desenvolvimento do 
ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mlnimo de qualidade. 

§3º Com base nos critérios estabelecidos nos §§ 1° e 2°, a União poderá fazer a 
transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerando o 
número de alunos que efetivamente freqüentam a escola. 

§4º A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal , 
dos Estados e dos>Municlpios se estes oferecem vagas, na área de en~ino de sua 
responsabilidade, 'c:Pntorme o inciso VI do Art. 1 O e o inciso V do Art. 11 desta Lei, em 
número inferior à sua capacidade de atendimento. 

'V \ IV::.. 

Art. 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao 
efetivo cum primentô'pelos Estados, Distrito Federal e Municípios do dispo~to nesta. ~·ei, 
sem prejuízo de o~tras prescrições legais. ' · '' ' ·'1

• 

Art. 77. Os recursos públicos serão destinados as escolas públicas podendo ser dirigidos 
a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que: · 

· :,:. 11.t •!1:1": . :.ir 

1- comprovem fi'nafü:fáde não-lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, 
bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto; 

li - apliquem seust~xc'edentes financeiros em educação; 
' 1 

Ili - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 
confessional, ou ao .Poç:1er Público, no caso de encerramento de suas atividades; 

1..1. L1 . 

f ... .] (. '... 1
:: l ' 

IV - prestem c~o~~~ -~o,P9d_er Público dos recursos recebidos. 

§1 ° Os recursos .d~ q~e trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estuqo p~ra 
a educação básica,Jila forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recúrsos, 
quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de doini.C?.llio .~o ' ... , 1 
educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão da 
sua rede local. " 
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§2° As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro 
do Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo. 

TÍTULO VIII 
. ?· ·.: .• 

... ' 
. •' DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 78. O Sistemá.!êt~ Ensino da União, com a colaboração das agências federais de 
fomento à cultura e.de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de . 
ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilfngüe e intercultural aos povos. 
indlgenas, com os seguintes objetivos: · 

1- proporcionar aos~ índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias 
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas llnguas e 
ciências; 

li - garantir aos lndios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 
indígenas e não-indígenas. 

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento 
da educação intercultural à comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados 
de ensino e pesqu!,~~L:. 1 • 

u i1 1l.1. • 
§1° Os programas serão planejados com audiência das comunidades indlgenas. 

§2° Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de 
Educação, terão os seguintes objetivos: 

1- fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indJgena; 
! • /1.. 1 ..,. 1 ~ ' ~ -

li - manter progràrii~~r de formação de pessoal especializado, destinado à educaçã~ 
escolar nas comunié:tàdes indígenas; '·· ~. ' 

• \1 ~ 1 .-.1.::_; . 

Ili - d~senvolver,;.S~Hf~u!os e programas específicos, neles incluindo O)' conteú90~. 11 ,( . 

culturais correspo~9~r:i~es às respectivas comunidades; 

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático especifico e diferenciado . 
. , 

, ..J ,L ..... 

Art. 80. O Poder.. ?~t?l.iço incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 
ensino a distânçi~ ,l~m. todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 
continuada. 

' .. lfJ t.1 .. .4 1 • • ~ 

§1º A .educação,~ l9.i.s.t~n~ia, organizada com abertura e regime especi~is, será ,of~ff;!Cf(9a. 
por instituições .e.sp~ificamente credenciadas pela União. · 

§2° A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 
diploma relativos a cursos de educação a distância. 
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§3º As normas pará-a produção, controle e avaliação de programas de educação a 
distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de 
ensino, podendo h~ver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 

§4° A educação a gi~tância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: . ' .. ,... . . . 

1- custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e 'de 
sons e imagens;: ·;_:,. 

li - concessão de·cânais com finalidades exclusivamente educativas; 

Ili - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionári9s de 
canais comerciais., : · 

Art. 81 . ~permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, 
desde que obedecidas as disposições desta Lei. 

Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas para real ização dos estágios dos 
alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior em sua jurisdição. 

Parágrafo Único. O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelecem vf nculo 
empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra 
acidentes e ter a cobertura previdenciária prevista na legislação específica. 

1 •• <... -.1 1. -
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Art. 83. O ensino milJtar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, 
de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. 

. e.:-.L. 
Art. 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de 
ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, pe < 
acordo com seu rendimento e seu plano de estudos. 

Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de 
concurso públiCÔ áe provas e títulos para cargos de docente de instituição pública de 
ensino que estiv~r -s~~do ocupado por professor não concursado, por mais de seis anos, 
ressalvados os dir~ltos assegurados pelos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do Ato 
das Disposiçõe~(Constitucionais Transitórias. 

Art. 86. As instituições de educação superior constituídas como universidàdes integr~r-se
ão, também, na sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência 
e Tecnologia, nos t.ermos da legislação específica. 
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TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

• J 1 
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Art. 87. ~ instituíd~1~lDécada da Educação, a iniciar-se um ano a partir.da publicação 
desta Lei. 
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§1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará ao . 
Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez 
anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

§2º O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com 
especial atenção pára os grupos de sete a quatorze e de quinze a dezesseis anos de 
idade. 

•', 
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§3º Cada Município. e·i: supletivamente, o Estado e a União, deverá: 

1- matricular todos os educandos a partir dos sete anos de idade e, facultativamente, a 
partir dos seis anos, no ensino fundamental; · .. 

" 

li - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente 
escolarizados; 

111- realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando 
também, para isto, os recursos da educação a distância; 

IV - integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao 
sistema nacional de avaliação do rendimento escolar. 

§4° Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados 
em nível superior 'ôu formados por treinamento em serviço. "·" _ . . 

• o \Jl o ( 1 I • 
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§5° Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares 
públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. , . ~u t, • 

' •' . . , J1 
§6° A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
bem como a dos Estados aos seus Municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do 
Art. 212 da Consti.Wi,ção Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos 
beneficiados. 

·1u.;; rv.;", E 1 
Art. 8~. A Uniã~1 1g§ ~~!ados , o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação 
educacional e de ensino as disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da 
data de sua publi~sW~9· 

§1° As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos 
desta Lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino, nos prazos por estes 

1 estabelecidos. " 1. ',' · · : • 
1 

~L I_..' ! 1 

§2° O prazo par~ _qu~ as universidades cumpram o disposto nos incisos li e Ili do Art. 52 é 
de oito anos. ~! ,·,t: .. ~ · 
Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no 
prazo de três anos;·a 'contar da publicação desta Lei , integrar-se ao respectivo· siste'ma 
de ensino. · 
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Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se instiiui 
nesta Lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação 
deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia 
universitária. · 

Art. 91 . Esta Lei eritr~ em vigor na data de sua publicação . 
. i,, .• 

Art. 92. Revogam":'se ilS disposições das Leis nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, .e 
5.540, de 28 de novembro de 1968, nas alteradas pelas Leis nºs 9.131 , de 24 de .• · 
novembro de 199S;e 9.192, de 21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 11 
de agosto de 1971. e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e decretos-l~i que 
as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário. 
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