
LEI Nº 1087, DE 08 DE JULHO DE 2008.

REGULAMENTA O ARTIGO 47  DA LEI 1.038/08, 
SOBRE A PROMOÇÃO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO, 
DISPÕE SOBRE O ENQUADRAMENTO DOS MEMBROS 
DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,  ALTERA 
DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1.038∕08,  E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

João Carlos Fialho Gomes, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande 
do Sul.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município,  que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou e  eu  sanciono e promulgo  a 
seguinte 

LEI:

Art. 1º - Os membros do magistério público municipal que optaram em ingressar no 
regime jurídico instituído pela Lei nº 1.036∕08 e no novo Plano de Carreira do Magistério 
instituído pela Lei nº 1.039∕08, serão enquadrados nas classes, segundo o tempo de serviço 
prestado ao município, contado a partir da nomeação por concurso público, conforme segue:

a) na classe A – os que contém até três (03) anos;

b) na classe B – os que contém mais de três (03) anos até sete (07) anos;

c) na classe C – os que contém mais de sete (07) anos até dez (10) anos;

d) na classe D – os que contém mais de dez (10) anos até quatorze (14) anos;

e) na classe E – os que contém mais de quatorze (14) até  dezessete (17) anos;

f) na classe F – os que contém mais de dezessete (17) anos.

Parágrafo Único – O reenquadramento dos membros do magistério,  que optaram em 
ingressar no regime jurídico dos servidores municipais, será retroativo a data de 1º de março 
de 2008, de acordo a tabela de vencimentos vigente.

Art. 2º - O § 1º do artigo 13 da Lei Municipal nº 1.038, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 13 .....

§  1º  -  A  mudança  de  nível  será  implantada  no  mês  subseqüente  àquele  em  que  o 
interessado,  mediante  requerimento  protocolado,  apresentar  o  diploma,  certificado  ou 
documentação oficial equivalente  da nova titulação.”

Art. 3º - Os artigos 14, 15 e 16 da Lei Municipal nº 1.038∕08, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 14 – A promoção será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante a 
passagem do membro do magistério de uma determinada classe para a imediatamente superior.

§ 1º - A promoção da classe inicial para cada uma das subseqüentes é acrescida de 5% 
(cinco por cento) sobre o vencimento básico da classe.

§  2º  -  A  promoção  obedecerá  ao  critério  de  tempo  de  exercício  em  cada  classe,  
merecimento e realização de cursos de atualização e aperfeiçoamento.
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Art.  15  –  O  tempo  de  exercício  e  a  realização  de  cursos  de  atualização  e 
aperfeiçoamento,  na  classe  imediatamente  anterior  para  fins  de  promoção  para  a  classe 
seguinte, será de:

I – para a classe A: ingresso automático;

II – para a classe B:

a) três (03) anos de interstício na classe A;

b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionado com a Educação, que somados 
perfaçam, no mínimo, cem (100) horas;

III – para a classe C:

a) quatro (04) anos de interstício na classe B;

b) cursos  de  atualização  e  aperfeiçoamento,  relacionados  com  a  Educação,  que 
perfaçam, no mínimo, cento e dez (110) horas;

IV – para a classe D:

a) cinco (05) anos de interstício na classe C:

b) cursos  de  atualização  e  aperfeiçoamento,  relacionados  com  a  Educação,  que 
perfaçam, no mínimo, cento e vinte (120) horas;

V – para a classe E:

a) cinco (05) anos de interstício na classe D;

b) cursos  de  atualização  e  aperfeiçoamento,  relacionados  com  a  Educação,  que 
perfaçam, no mínimo, cento e trinta (130) horas;

VI – para a classe F: 

a) quatro (04) anos na classe E;

b) cursos  de  atualização  e  aperfeiçoamento,  relacionados  com  a  Educação,  que 
perfaçam, no mínimo, cento e quarenta (140) horas.

§ 1º  -  Serão considerados como cursos de  atualização e  aperfeiçoamento na área da 
Educação  todos  os  cursos,  encontros,  seminários,  convenções,  simpósios,  congressos  e 
similares, cujos certificados apresentem conteúdo programático, carga horária e identificação 
do órgão expedidor.

§ 2º - Para fins de promoção somente serão considerados os cursos de atualização e 
aperfeiçoamento  na  área  de  educação  infantil,  ensino  básico,  educação  especial  e  outros 
específicos da área do ensino fundamental que sejam dirigidos para a função de professor da 
área pública municipal. 

§  3º  -  A  avaliação  dos  cursos  de  atualização  e  aperfeiçoamento  será  realizada  por 
Comissão  Permanente  instituída  pelo  Prefeito  Municipal,  no primeiro  ano da  gestão,  com 
mandato  de quatro anos,  que terá  como membros: 01 (um) representante da  Secretaria de 
Educação, 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação e 01 (um) representante 
do núcleo pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e 01 (um) representante escolhido 
pela  categoria  dos  professores  municipais  e  seu  funcionamento  será  regulamentado  por 
Decreto Municipal.
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Art. 16 – Merecimento é a demonstração qualificativa positiva do membro do magistério 
no exercício do  seu  cargo  e  se  evidencia  pelo  desempenho técnico  pedagógico  de  forma 
eficiente,  dedicada  e  leal  das  atribuições  que  lhe  são  cometidas,  bem  como  pela  sua 
assiduidade, pontualidade e disciplina.

§ 1º - Em princípio, todo membro do magistéiro tem merecimento para ser promovido de 
classe.

§  2º  -  Fica  prejudicada  a  avaliação  por  merecimento,  acarretando  a  interrupção  da 
contagem de tempo de exercício para fins de promoção, durante o interstício, sempre que o 
profissional da Educação:

I – Somar duas (02) penalidades de advertência;

II – Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa;

III – Completar três (03) faltas injustificadas ao serviço;

IV – Somar dez (10) atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário 
marcado para o término da jornada.

§ 3º - Sempre que ocorrer quaisquer das hipóteses de interrupção previstas neste artigo, 
iniciar-se-á nova contagem para fins de tempo exigido para promoção.”

Art.  4º  - O artigo 18 da  Lei Municipal  nº 1.038∕08,  passa  a vigorar  com a seguinte 
redação:

“Art.  18  –  A  promoção  terá  vigência  no  mês  subseqüente  ao  que  profissional  da 
Educação requerer, mediante autuação no protocolo geral do Município, devendo comprovar 
ter completado o tempo exigido e apresentar a documentação comprobatória da realização dos 
cursos de atualização e aperfeiçoamento, avaliada por Comissão Permanente.

Parágrafo  Único –  Os processos  de  promoção,  após  a  análise  da  documentação  dos 
cursos de atualização e aperfeiçoamento pela Comissão Permanente, com o seu parecer, serão 
encaminhados para o Setor de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração 
e Planejamento, que será o órgão responsável pelo exame do preenchimento dos requisitos 
necessários para a promoção.”

Art. 5º - Ficam revogados os artigos 19 e 20 da Lei Municipal nº 1.038∕08.

Art.  6º  - A Comissão  Permanente instituída  pela  presente Lei,  excepcionalmente no 
exercício  de  2008,  será  constituída  imediatamente  após  a  publicação  desta  Lei,  com 
competência de atuação até 31 de dezembro de 2008.

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 08 de julho de 2008.

                
João Carlos Fialho Gomes

Prefeito Municipal

Ferdinando de J. Mota Jr.
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
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Adauri Maciel da Silveira
Sec. Mun. da Fazenda

Fátima Cledi Soares Soares
Sec. Mun. da Educação

Rosa Maria Reis e Silva
Sec. Mun. de Assistência Social

José Alfredo Bergmüller
Sec. Mun. de Agricultura, Indústria e Comércio

Renato Raupp Ribeiro
Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos

Patrícia Ghilardi Costa
Sec. Mun. da Saúde

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

              Ferdinando de J. Mota Jr.
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
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