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G.ABINETE DO PREFEITO

LEI Ns 159 DE 25 DE MAIO DE 2021.

DISPÕE SOBRE OPLANO DE CARGOS. CARREIRA
E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO E
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ACâmara Municipal deSantarém Novo - PA. faz saberque aprovou e o Prefeito
Municipal sancionou a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 12 Esta Lei institui e estrutura o Planode Cargos, Carreira e Remuneraçãodos Profissionais

da Educação da Rede Pública deEnsino doMunicípio dcSantarém Novo, baseado nos seguintes
princípios e garantias:

I- Avalorização dos profissionais daeducação, como condição essencial para osucesso deuma
política educacional voltada paraa qualidade;

II - A progressão funcional da carreira, salvo por provimento derivado incompatível com a
determinação prevista no art, 37, II, da Constituição Federal, de acordo com a formação e
qualificação profissional do servidor ea avaliação do seu desempenho;

III - Aparticipação dos profissionais da educação na elaboração eexecução do Projeto Político
Pedagógico da Escola;

IV - A socialização do conhecimento como condição de implementação e alicerce da
horizontalidade nas relações internas e externas da escola;

V- Ocompromisso com uma escola verdadeiramente cidadã;

VI-A participação dacomunidade em busca das melhorias educacionais.

Art. 2- Para os efeitos desta lei entende-se por:

! - Rede Municipal de Ensino: é o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de
educação sob a coordenação da SecretariaMunicipal de Educação;

II - Profissionais da Educação Pública Municipal: é o conjunto de educadores que exercem
atividades inerentes ao Magistério Público Municipal e ao Serviço de Apoio Escolar em
unidades escolares ou em órgãos centrais ou intermediários do Sistema Municipal de Ensino;

III - Magistério Público Municipal: é o conjunto de cargos ocupados por profissionais da
educação, que exercem as atividades de docência e de suporte pedagógico direto à docência,
incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento escolar, supervisão escolar,
orientação educacionale coordenação pedagógica;

End.; Rua Frei Daniel deSamarate, 128
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