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LEI N
o
 1196/2017 

 

 

 

 

 

      

  

    

  

 

      A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRUZEIRO 

DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e nos termos que assegura 

o artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 

 

    Art. 1º - O Capítulo III da Lei n. 875/2012 de 10 de abril de 2012 

Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Valorização do Magistério, passa a vigorar acrescido do 

artigo 60-A:  

  Art. 60-A – O professor eleito para cargo de Diretor que seja detentor de apenas 20 (vinte) horas 

semanais poderá assumir a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas em turno 

suplementar, durante o período que perdurar no cargo de Diretor.  

     Art. 2º - O Capítulo IV da Lei n. 875/2012 de 10 de abril de 2012 

Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Valorização do Magistério, passa a vigorar acrescido do 

artigo 71-A e 71-B:  

  Art. 71-A – Fica instituída a Comissão de Gestão do Plano de Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica do Ensino Público, com caráter permanente, para orientar a implantação, a 

operacionalização e a avaliação do Plano. 

  Art. 71-B – A comissão de Gestão do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais de 

Educação Básica do Ensino Público será composta por 03 (três) membros do Poder Executivo, 02 (dois) 

representantes dos profissionais da Educação.  

      Art. 3º. Fica alterada a redação do art. 3º, IV da Lei Municipal nº 

875/2012 de 10 de abril de 2012 – Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Valorização do Magistério, 

o qual passa vigorar nos seguintes termos: 

 

  Art.3º - (...) 

  O ingresso no Magistério Público Municipal será mediante concurso público de provas e 

provas/títulos, na Classe inicial, correspondente à habilitação do candidato aprovado; 

(...) 

  IV - A progressão através de mudança de classe de habilitação e de promoções periódicas. 

 

     Art. 4º. Fica alterada a redação do art. 5º, da Lei Municipal nº 

875/2012 de 10 de abril de 2012 – Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Valorização do Magistério, 

o qual passa vigorar nos seguintes termos: 

 

      Art. 5º - A carreira do Magistério Público Municipal é constituída 

em quatro níveis específica para professores, dispostas gradualmente, com acesso sucessivo de classe a 

classe, resultantes das promoções obtidas mediante comprovação de habilitação exigida, como segue: 

 

SÚMULA:              Altera a Lei Municipal 875/2012, incluindo o Turno 

Suplementar aos Diretores de Estabelecimento de 

Ensino e a Comissão de Gestão de Plano de Carreira 

e Remuneração, além da correção de nomenclatura 

de Classe/Nível. 
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      I - NIVEL A – Integrada pelos profissionais que tenham 

concluído o ensino médio, modalidade magistério e exerça suas atividades normais de regência de classe, 

na educação infantil e no ensino fundamental dos Anos Inicias. 

 

        II - NIVEL B - Integrada pelos profissionais que tenham 

concluído o Ensino Superior, licenciatura plena na área de educação. 

  

       III - NIVEL C - Integrada por profissionais que tenham 

concluído o Ensino Superior, Pós Graduação na área de educação. 

 

      IV – NIVEL D – Integrado por profissionais te tenham concluído 

o curso de Mestrado e/ou Doutorado na área de educação. 

  

     Art. 6º. Fica alterada a redação do art. 6º da Lei Municipal nº 

875/2012 de 10 de abril de 2012 – Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Valorização do Magistério, 

o qual passa vigorar nos seguintes termos: 

 

      Art. 6º - Cada nível de carreira do magistério é composta de uma 

série de classes, sendo que o primeiro corresponde ao vencimento inicial do nível e, os demais 

correspondem às promoções, funções e avanços verticais, resultantes das promoções funcionais dos 

integrantes do magistério, como segue: 

 

I - PROFESSOR 

a) Professor Nível A Classe 01 a 20 

b) Professor Nível B Classe 01 a 20 

c)  Professor Nível C Classe 01 a 20 

d) Professor Nível D Classe 01 a 20 

 

     Art. 7º. Fica alterada a redação do art. 9 da Lei Municipal nº 

875/2012 de 10 de abril de 2012 – Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Valorização do Magistério, 

o qual passa vigorar nos seguintes termos: 

 

Art.9º - As Classes constituem a linha de promoção horizontal da carreira do titular do  cargo de 

professor e são designados por números, e as referências (níveis) constituem a linha de promoção 

vertical designadas por letras. 

 

      Art.8º. Fica alterada a redação do art. 10º da Lei Municipal nº 

875/2012 de 10 de abril de 2012 – Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Valorização do Magistério, 

o qual passa vigorar nos seguintes termos: 

 

  Art.10 – As Classes referentes à habilitação do titular do cargo de professor são os  constantes no 

Anexo III, parte integrante desta Lei: 

 

     Art. 9º. Fica alterada a redação do art. 11,  da Lei Municipal nº 

875/2012 de 10 de abril de 2012 – Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Valorização do Magistério, 

o qual passa vigorar nos seguintes termos: 

 

Art.11 - A oportunidade de crescimento e desenvolvimento funcional na carreira dar-se-á através 

das elevações de níveis vertical e de classe na horizontal. 
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     § 1º - Define-se por progressão horizontal o avanço de um ou 

mais estágios dentro da mesma Classe de vencimento. 

      

     § 2º - Define-se por elevação de nível vertical a passagem de uma 

classe para outra classe da carreira. 

 

     Art. 10. Fica alterada a redação do art. 25º da Lei Municipal nº 

875/2012 de 10 de abril de 2012 – Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Valorização do Magistério, 

o qual passa vigorar nos seguintes termos: 

 

   Art. 25. (...)   

 

  § 1º - A estrutura do cargo de professor é composta de 04 (quatro) níveis salariais. 

 

  § 2º - A tabela de vencimentos contém um único quadro com quatro níveis de vencimentos, 

cada classe com 20 (vinte) referências, representados pelos números de 01 à 20. 

 

  § 3º - Entende-se por nível de vencimento a elevação vertical, bem como, a amplitude definida 

pelo conjunto de referências atribuídas a cada classe na carreira horizontal. 

 

  § 4º - Na elevação vertical do Nível A para B e B para C o intervalo é de 25% (vinte e cinco por 

cento) e de C para D, o intervalo é de 10% (dez por cento) entre uma classe e outra.  

 

     Art. 11º. Fica alterada a redação do art. 26º da Lei Municipal nº 

875/2012 de 10 de abril de 2012 – Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Valorização do Magistério, 

o qual passa vigorar nos seguintes termos: 

 

  Art. 26 (...) 

  § 1º - Pelo exercício de função gratificada, o professor receberá gratificação de função incidente 

sobre o vencimento do Nível/Classe em que se enquadra. 

 

  b) – 25% (vinte por cento) sobre a Classe em que se encontra o Diretor de Escola com até 200 

alunos matriculados. Na Escola que superar, terá direito ao acréscimo de 1% (um por cento) a cada 70 

alunos. 

     Art. 12 - Revogadas as disposições em contrário a presente Lei 

entrará em vigor na data de sua publicação.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos dez dias do mês de novembro do ano de 

dois mil e dezessete. 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                         PREFEITO  

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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