
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
SECRETARIA  DE ADMINISTRAÇÃO – S A

LEI    COMPLEMENTAR     N°   204       DE   04   DE   JULHO     DE        2008
(Do Executivo Municipal)

ALTERA  A  ESTRUTURA  DA  CARREIRA  DO 
MAGISTÉRIO  PÚBLICO  MUNICIPAL 
ESTABELECIDA  PELA  LEI   Nº  1.733,   DE  31  DE 
DEZEMBRO  DE  1976,  COM  AS  MODIFICAÇÕES 
INSERIDAS PELA LEI  COMPLEMENTAR N.º 27, DE 
23 DE DEZEMBRO DE 1994 E CRIA VANTAGENS.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o 
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 1º Para os efeitos desta Lei entende-se por:

I – Sistema Municipal de Ensino o conjunto de instituições e órgãos que 
realizam atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação 
e o Conselho Municipal de Educação, órgão normativo, deliberativo e fiscalizador, acerca 
dos temas que são de sua competência conferida pela legislação e normas específicas;

II – Magistério Público Municipal o conjunto de profissionais da educação, 
titulares do cargo de professor, do ensino público municipal;

III  –  professor  o  titular  de  cargo  da  Carreira  do  Magistério  Público 
Municipal, com funções de magistério;

IV – funções de magistério, as atividades de docência na educação infantil, 
no ensino fundamental  e  de suporte  pedagógico direto  à  docência,  aí  incluídas  as  de 
administração escolar,  planejamento,  coordenação pedagógica,  supervisão e orientação 
educacional.

Art. 2º A estrutura da Carreira do Magistério Público Municipal, prevista na 
Lei  1.733,  de  31  de  dezembro  de  1976,  com  as  modificações  inseridas  pela  Lei 
Complementar nº 27, de 23 de  dezembro de 1994,  passa a vigorar com as disposições 
desta Lei.

Art. 3º A Carreira do Magistério tem como princípios básicos:
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Lei Complementar n° 204/08- fl. 02\.............

I - profissionalização, entendida como dedicação ao magistério, objetivando 
o êxito da educação e acessos sucessivos na carreira;

II - progressão na carreira, pelos graus e cargos existentes em cada Área, 
segundo o estágio de formação e habilitação do pessoal do magistério;

III - a valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento.

Art. 4º A Carreira do Magistério, constituída de cargos efetivos, dividem-se 
em 02(duas) áreas e 03 (três) níveis:

I – As áreas se dividem em: 
a) Área I - educação infantil,  com formação em ensino médio completo, na 

modalidade normal, ou licenciatura plena em pedagogia, com habilitação em educação 
infantil ou séries iniciais;

b) Área II – anos do ensino fundamental,  com formação em ensino médio 
completo,  na  modalidade  normal,  ou  ensino  superior  em  curso  de  licenciatura,  de 
graduação  plena,  em  pedagogia,  habilitação  nas  séries  iniciais,  ou  com  habilitações 
específicas em área própria, para a docência nas séries finais do ensino fundamental.

II – Os níveis constituem-se em: 

a)  NÍVEL I -  professor  com habilitação  em nível  médio,  na modalidade 
magistério;

b) NÍVEL II - professor com  habilitação em nível superior, obtida em curso 
de graduação de licenciatura plena,  afeto a área de atuação;

c) NÍVEL III – professor com  formação de nível superior, obtida em curso 
de graduação de licenciatura plena,  acrescido de curso de pós-graduação latu sensu, com 
duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, em curso na área de educação, desde 
que haja correlação com a graduação.

Parágrafo  único.  O  titular  do  cargo  de  professor  deverá  exercer  suas 
atribuições vinculado à área de atuação para a qual prestou concurso público, ressalvado o 
exercício, a título precário, quando habilitado para o magistério em outra área de atuação, 
desde que seja indispensável para o atendimento de necessidade do serviço.

Art.  5º  O  provimento  de  cargos  iniciais  da  carreira  será  feito  mediante 
concurso público  como segue:

I -  para a ÁREA I -o grau A; Nível I ou II;
II - para a ÁREA II -o grau A; Nível I ou II;
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Parágrafo único. O ingresso nos cargos iniciais da carreira para as áreas I e 
II poderá ser no nível II, desde que exista vaga, e que  o candidato tenha a habilitação 
necessária para o referido nível.

Lei Complementar n° 204/08- fl. 03\.............

Art.  6º  Os  professores  que  integram  a  Carreira  do  Magistério  Público 
Municipal terão como campo de atuação: 

I  -  a   docência:  desenvolvendo  atividades  de  ensino  direcionada  ao 
aprendizado do aluno;

II  -   suporte  pedagógico:  atividades   do  profissional  da  educação  com 
formação  em  Pedagogia  para  o  exercício  das  atividades  de  administração  escolar, 
planejamento, coordenação pedagógica, supervisão e orientação educacional.

Parágrafo único. Os integrantes da Carreira do Magistério que exercerem 
atividades de suporte pedagógico desempenharão as seguintes funções:

I  –  supervisão  de  ensino:   elaborar  e  executar  a  Proposta  de  Formação 
Continuada; realizar o assessoramento, apoio, acompanhamento e avaliação de todas as 
escolas  municipais,  no  processo  de  planejamento  escolar,  elaboração,  execução  e 
avaliação da proposta pedagógica;

II – diretor de escola:  atuar na direção de escola municipal  de educação 
infantil, de educação especial ou de escola de ensino fundamental, executando a proposta 
pedagógica da escola;  oferecer suporte às atividades didáticas e administrativas, e  apoio 
na perspectiva pedagógica, social e administrativa;

III – orientador educacional: atuar no apoio e orientação do corpo discente e 
docente nas unidades de ensino, objetivando garantir a qualidade do processo de ensino e 
de aprendizagem, identificando os problemas educacionais e sugerindo alternativas de 
solução a serem adotadas;

IV  –  coordenador  pedagógico:  atuar  na  Coordenação  Pedagógica  nas 
unidades  de  ensino  da  rede  municipal,  coordenando  as  atividades  pedagógicas  de 
formação continuada, orientando e participando, com os docentes, das ações de planejar, 
executar e reformular, se necessário, a Proposta Pedagógica da Escola.

          Art. 7º  O  titular de cargo de professor poderá exercer, de forma alternada 
ou concomitantemente à docência, outras funções de magistério, atendidos os seguintes 
requisitos:

I –  formação em licenciatura  plena em pedagogia,  com habilitação  em 
supervisão escolar, em orientação educacional ou outra licenciatura com pós graduação 
específica  para  o  exercício  de  função  de  suporte  pedagógico  e,  na  ausência  de 
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profissional  habilitado  na  escola,  formação  em  curso  de  graduação  superior  de 
licenciatura plena;

Lei Complementar n° 204/08- fl. 04\.............

II –  formação em licenciatura  plena em pedagogia para o  exercício  da 
função de direção em Escola de Educação  Infantil;

III – formação em licenciatura plena para o exercício da função de direção 
em Escola de Ensino Fundamental;

IV  –  formação  em  licenciatura  plena  e  habilitação  em  curso  de 
aperfeiçoamento  com no  mínimo  180  (cento  e  oitenta)  horas,  ou  especialização  em 
educação inclusiva  ou educação especial,  com no mínimo  360 (trezentos  e  sessenta) 
horas, específicos para o exercício de função em sala de recurso multifuncional.

Parágrafo único – Para exercer a função de suporte pedagógico o professor 
deverá ter experiência de , no mínimo, 03 (três) anos de docência.

CAPÍTULO II 

DO QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO

Art. 8º A organização do Quadro de Pessoal do Magistério, vincula-se às 
finalidades da Secretaria de Educação, e é formado exclusivamente por professores, para 
o desempenho de atividades docentes ou especializadas, visando atingir os objetivos da 
educação.

Art. 9º O escalonamento dos cargos no Quadro de Pessoal do Magistério é 
estabelecido através da distribuição dos mesmos em 02 (duas) áreas, 03(três) Níveis e 
11(onze) graus, fixados segundo a formação e habilitação do pessoal :

I - DAS ÁREAS:

a) A ÁREA I, específica para o  ensino de educação infantil  é  composta 
pelos graus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K  e Níveis I,  II e III;

b) A ÁREA II, anos do ensino fundamental, é composta pelos graus A, B, C, 
D, E, F, G, H,  I, J e K  e Níveis I, II e III.

Seção I – Da progressão
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Art. 10. Progressão é a passagem do titular de cargo de professor de um grau 
para outro imediatamente superior. 

Lei Complementar n° 204/08- fl. 05\.............

§1º  O interstício mínimo para a concessão de progressão de um grau para 
outro será de 2(dois) anos do grau “A” até o “G” e de 3(três) anos para os graus “H” até 
“K”, e a variação de remuneração será de 6%(seis por cento) entre cada grau.

§ 2º Não terá direito à progressão o professor que no biênio tenha incorrido 
nos seguintes situações:

I - tenha mais de cinco faltas injustificadas em cada ano;
II  -   tenha  gozado  mais  de  180(cento  e  oitenta)  dias  de  licença  para 

tratamento saúde;
III - tenha se afastado por mais de 60(sessenta) dias, por motivo de doença 

em pessoa da família;
IV -  tenha se afastado para exercício de atividades não relacionadas com o 

magistério;
V - tenha sido punido com advertência, suspensão ou multa;
VI -  tenha se afastado por licença para tratar de interesse particular;
VII -  tenha se afastado em virtude de licença para acompanhar cônjuge.
VIII  -  não  tenha  realizado,  no  mínimo,  três  cursos  de  atualização  ou 

aperfeiçoamento relacionados com  a educação, que somados perfaçam, no mínimo, cem 
horas aulas.

      § 3º O professor promovido somente terá direito à progressão após o interstício 
mínimo previsto no §1º deste artigo, prazo que deverá ser contado da data da promoção. 

§ 4º As progressões ocorrerão na data de 15 de outubro e serão processadas 
pela Secretaria de Educação.

§ 5º A contagem do tempo para progressão do grau “G” até o “K” será 
computado a partir da entrada em vigor desta Lei.

Seção II - Da promoção 

Art.  11.  A promoção  far-se-á  por  titulação,  para  o  nível  correspondente 
dentro da Área a que o professor pertence.
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§1º Os professores poderão ser promovidos desde que apresentem a seguinte 
titulação: 

I - NÍVEL II - professor com  habilitação em nível superior, obtida em curso 
de graduação de licenciatura plena,  afeto a área de atuação;

Lei Complementar n° 204/08- fl. 06\.............

II - NÍVEL III – professor com  formação de nível superior, obtida em curso 
de graduação de licenciatura plena,  acrescido de curso de pós-graduação latu sensu, com 
duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, em curso na área de educação, desde 
que haja correlação com a graduação.

§2º O nível não se altera com a progressão.

Art. 12. Somente concorrerá a promoção o membro do magistério, que tenha 
interstício de dois (02) anos de efetivo exercício no nível.

Parágrafo único. É vedada a mudança de níveis de membro do Magistério 
que estiver em estágio probatório.

Art.  13.   Não  terá  direito  à  promoção  o  professor  que  no  biênio  tenha 
incorrido nas situações previstas nos incisos I até VII,  do § 2º, do artigo 10 desta Lei.

Art.  14.  O membro  do  Magistério  em exercício  de  cargo  ou  função  de 
atividades  em  órgão  não  subordinado  à  Secretaria  de  Educação  não  concorrerá  a 
promoção.

Art. 15. Verificada a existência de vagas, a promoção ocorrerá no dia 15 dos 
meses de março e outubro de cada ano, e serão processadas pela Secretaria de Educação, 
com posterior autorização do Prefeito.

CAPÍTULO III

DO ENQUADRAMENTO

Art.  16. O  primeiro  provimento  dos  cargos  do  Quadro  de  Pessoal  do 
Magistério Público Municipal, criados pela presente Lei, será feito pela transferência dos 
professores nomeados em caráter efetivo até esta data e criado pela Lei nº 1.733, de 31 de 
dezembro de 1976 e alterações, que atenderem as exigências previstas nesta Lei.

Art. 17. A transferência de que trata o artigo anterior será feita, no primeiro 
provimento, na Área, Nível e Grau correspondente à sua titulação.
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Art. 18. Fica assegurado aos professores aposentados nos cargos o direito de 
optarem pelo Plano de Carreira previsto por esta Lei.

Parágrafo único. Os professores aposentados que desejarem fazer opção pelo 
Plano de Carreira desta Lei, deverão apresentar à Secretaria de Educação os documentos 

Lei Complementar n° 204/08- fl. 07\.............

comprobatórios de sua titulação à época de sua aposentadoria, não sendo considerados os 
obtidos posteriormente.

Art. 19. Os professores que atualmente acumulam dois cargos no Magistério 
Municipal, poderão ter sua transferência para o Plano de Carreira previsto por esta Lei 
pelos dois cargos.

CAPÍTULO IV 

DO PLANO DE PAGAMENTO

Art. 20. O Plano de Pagamento para o Quadro de Pessoal do Magistério, tem 
como base, a formação e habilitação profissional de seus membros, definidos segundo os 
Graus e Níveis estabelecidos na presente Lei.

Art.  21.  O  valor  do  vencimento  inicial  da  carreira  será  fixado  para  os 
professores:

I - da área I, Nível I em R$ 779,17 (setecentos e setenta  e nove reais e 
dezessete  centavos);

II - da área II, Nível I em R$ 519,45 (quinhentos e dezenove reais e quarenta 
e cinco centavos).

§ 1º  Os valores dos vencimentos  iniciais  da carreira dos professores das 
áreas I e II,  fixados no “caput” desse artigo, serão reajustados em 13% (treze por cento), 
sendo que esse aumento será efetuado de forma escalonada e não cumulativa, iniciando 
em 1º de janeiro de 2010, da seguinte forma:

I - 7%(sete por cento)sobre o valor fixado no “caput” deste artigo, a partir de 
1º de janeiro de 2010;

II – 13%(treze por  cento)sobre o valor  fixado no “caput” deste  artigo,  a 
partir de 1º de janeiro de 2011.
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§ 2º. O reajuste previsto por esta Lei será efetuado sem prejuízo da revisão 
geral anual prevista pelo inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

§  3º  O valor  dos  vencimentos  correspondentes  aos  níveis  da carreira  do 
Magistério Municipal será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes ao vencimento 
do nível anterior do membro do magistério:

Lei Complementar n° 204/08- fl. 08\.............

I -   Nível I = 1,00
II -  Nível II = 1, 5415
III - Nível III = 1,1550

CAPÍTULO V
DOS DIREITO E VANTAGENS

Seção I – Da hora atividade

Art. 22. A jornada de trabalho do professor, em função docente, inclui uma 
parte de horas-aula e uma parte de horas-atividade:

I  -  hora-aula é o tempo reservado à regência de classe, com a participação 
efetiva do aluno, realizado em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo 
ensino-aprendizagem;

II –  hora-atividade  é  o  tempo  reservado  ao  professor  em exercício  de 
docência, para estudos, avaliação, planejamento e contato com a comunidade escolar.

Parágrafo único. As horas-atividade corresponderão a vinte por cento do 
total da jornada semanal e serão destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, 
à colaboração com a administração da escola, a reuniões pedagógicas, à articulação com a 
comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica da 
escola.

Seção II – Das férias

Art. 23. O membro do magistério quando em função docente terá direito ao 
período de férias anuais  de 30(trinta) dias e gozará, também, de um período de recesso de 
15(quinze) dias.

§ 1º Nas demais funções, o período de férias anuais será de 30(trinta) dias.
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§ 2º As férias do titular de cargo de professor em exercício, nas unidades 
escolares, serão concedidas nos períodos de férias e recessos escolares, de acordo com 
calendários  anuais,  de forma a atender  às  necessidades didáticas  e administrativas  do 
estabelecimento.

Seção III – Da cedência

Lei Complementar n° 204/08- fl. 09\.............

Art. 24. A cedência é ato através do qual o titular de cargo de professor é 
posto  à  disposição  do  Poder  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário  dos  Municípios,  dos 
Estados,  da União e  do Distrito  Federal,  ou para entidades  governamentais,  sem fins 
lucrativos,  sendo esta última mediante lei específica.

§ 1º A cedência do professor em estágio probatório poderá ser autorizada 
mediante suspensão do período de estágio, que se completará quando do seu retorno ao 
sistema municipal de ensino, por um período máximo de três anos.

§ 2º A cedência para exercício de atividades estranhas ao magistério será 
sem ônus para o Município e interrompe o interstício para progressão.

Seção IV – Da incorporação 

Art. 25. A gratificação de direção e  a gratificação pelo exercício em escola 
ou classe de alunos  excepcionais  serão incorporados  aos  vencimentos  do membro do 
magistério ao completar tempo para aposentadoria, desde que tenha percebido a vantagem 
por cinco anos ininterruptos ou dez intercalados.

§ 1º O tempo de  direção e o  de  exercício em escola ou classe de alunos 
excepcionais exercido anterior a esta lei será computado para fins de incorporação.

§  2º  Quando  o  professor  tiver  recebido  gratificações  de  direção  em 
percentuais  diferentes  durante  o  período  aquisitivo,  a  incorporação  será  feita 
proporcionalmente ao tempo e valor de cada uma. 

Art. 26. O regime especial de trabalho de quarenta horas será incorporado 
aos vencimentos do membro do magistério  ao completar tempo para aposentadoria, à 
razão de 1/25 (um vinte e  cinco avos) por ano de serviço no regime.
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Parágrafo  único.  O tempo  de   regime  especial  de  trabalho  de  quarenta 
horas exercido  anterior a esta lei será computado para fins de incorporação.

Art. 27. O membro do magistério terá direito de incorporar somente um 
regime especial.

Parágrafo  único.  Caso  preencha  os  requisitos  para  incorporar  regime 
especial de trinta e cinco horas e de quarenta horas deverá optar pelo mais vantajoso, 
mediante requerimento por escrito.

Lei Complementar n° 204/08- fl. 10\.............

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art 28. O total de cargos do quadro criado por esta Lei está estabelecido no 
Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 29. É considerado em extinção o atual Quadro do Magistério Público, 
nos cargos de Professor, criado pela Lei nº 1.733, de 31 de dezembro de 1976 e pela Lei 
Complementar  27,  de  23  de  dezembro  de  1994  e  alterações  posteriores,  ficando 
automaticamente  extintos  os atuais  cargos vagos e os demais  a medida  que vagarem, 
vedada qualquer nomeação.

§1º Os professores ocupantes dos Níveis II e III criados pelo artigo 3º, inciso 
II e III da Lei Complementar n.º 27, de 23 de dezembro de 1994 ficam reenquadrados no 
Nível P-II e P-III, respectivamente.

§2º Os professores reenquadrados nos Níveis P-II e P-III terão garantido o 
direito a concorrer à promoção previsto no artigo 11 desta Lei, desde que preenchidos os 
requisitos.

§3º  Os  valores  dos  Níveis  P-II  e  P-III  serão  fixados  em  R$  600,05 
(seiscentos reais e cinco centavos) e R$ 693,01 (seiscentos e noventa e três reais e um 
centavo), respectivamente.

§4º Aplica-se aos ocupantes dos Níveis P-II e P-III o percentual de reajuste 
previsto no artigo 21, §1º desta Lei, sobre o valor fixado no §3º desse artigo.

Art. 30. A reestruturação do Plano de Carreira previsto por esta Lei poderá 
ser feita até 180(cento e oitenta) dias da data da promulgação da presente Lei.
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Art.  31.  Os  membros  do  magistério  poderão  perceber  outras  vantagens 
pecuniárias devidas aos servidores municipais, nessa condição, quando não previstas ou 
conflitantes com o disposto nesta Lei.

Art. 32. Ficam revogados os artigos 3º, 4º, 5º, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, § 4º 
do artigo 62, 87, 93, parágrafo único do artigo 108, 138 e 139 todos da Lei Municipal n.º 
1.733, de 31 de dezembro de 1976 e a Lei Complementar n.º 27, de 23 de dezembro de 
1994.

Lei Complementar n° 204/08- fl. 11\.............

Art 33. Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO, Centro Administrativo Municipal, 04 de julho 
de 2008.

 AIRTON LÂNGARO DIPP     
Prefeito Municipal 
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A N E X O I – Lei Complementar n° 204/08

1 - QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO

Área Nível Grau N.º de Cargos
I I

II

III

Grau A

Grau B

Grau B

105

45

15

II I

II

III

Grau A

Grau B

Grau B

190

734

700

Nível P-II – Número de cargos : 12
Nível P-III – Número de cargos: 16

2- TABELA DE PAGAMENTO
Área I (Educação Infantil – 30 horas)

Níveis A
I 779,17

II 1201,1

III 1387,25

Área II  (Ensino Fundamental – 20 horas)

Níveis A
I 519,45

II 800,73

PMPF   -     - Rua Dr. João Freitas, 75  -    -  46   -  CEP: 99.050.000

  - (054) 316.7100 –     – (054)- 316.7113 -  e-mail: pmpf@pmpf.rs.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
SECRETARIA  DE ADMINISTRAÇÃO – S A

Níveis A
III 924,84

Nível P-II R$ 600,05

Nível P-III R$ 693,01

 GABINETE DO PREFEITO, Centro Administrativo Municipal, 
04 de julho de 2008.

 AIRTON LÂNGARO DIPP     
Prefeito Municipal 
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