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ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI
MUNICIPAL N° 2J5Q4/11, PLANO DE CARGOS,
C A R R E IR JI^ E
REMUNERAÇÃO
DOS
TRABjÇLHÁDORES e m e d u c a ç ã o b á s i c a d o
ICIPIO DE JACUNDÁ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACUNDÁ, no Estado do Pará, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de
Jacundá/PA aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I o. A Lei Municipal Complementar n^ 2.504/11, de 31 de maio de 2011, que
dispõe sobre a reformulação e adéqua o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos
Trabalhadores em Educação Básica, bem como sua gestão, no Município de Jacundá, das
autarquias e das fundações públicas municipais, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 15............................................... .........................................................................................
§ 1°. A progressão funcional dos servidores em seus respectivos cargos ocorrerá de
forma automática através de requerimento e a comprovação de nova habilitação
sendo observadas as seguintes exigências:
"Art. 26. A Licença para qualificação profissional será remunerada, e consiste no
afastamento do membro da carreira de suas funções, computando o tempo de
afastamento para todos os fins de direito, e será concedida para freqüência a cursos
de formação, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado em
instituições credeiaciadas com cursos devidamente autorizados ou reconhecidos
pelo Ministério da Educação.
§ I o. A licença para qualificação profissional deverá ser solicitado pelo servidor à
Secretaria Municipal de Educação, que analisará a regularidade do curso e da
instituição, bem como a possibilidade de frequência ao curso em instituições
sediadas no próprio município ou em municípios circunvizinhos;
§ 2o. O deferimento da licença da qual trata o cnpnt deste artigo dependerá do
número de licenciados por período e impacto financeiro causado pelas substituições
dos mesmos;
§ 3o. O aporte financeiro do município é condição essencial a ser observada quando
do deferimento ou indeferimento da licença requerida;
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§ 4o. Havendo a viabilidade financeira, será observado ainda, para o deferimento ou
indeferimento da licença:
I - a possibilidade da frequência ao curso implicar em prejuízo total da jornada de
trabalho do servidor, quando então a licença será concedida em caráter integral;
II - a possibilidade de freqüentar ao curso com redução da jornada de trabalho do
servidor, quando então a licença será concedida, apenas em relação à jornada que
permita atender a freqüência ao curso e cumprimento de parte da jornada de
trabalho;
III - a existência de trabalhador devidamente habilitado para substituição
temporária, integral ou parcial do licenciado, conforme o caso, de forma a não
prejudicar o sistema de ensino.
§ 5o. A licença será indeferida pelo Poder Executivo quando atestada pelo
ordenador de despesas da secretaria de educação a inviabilidade da mesma
conforme os §§2°, 3o e 4° deste artigo".
"Art. 39........................................................................................................................................
Parágrafo Único. As gratificações contidas nas alíneas anteriores não são
cumulativas.".
"Art. 49. Fará Jus a gratificação de docência o servidor ocupante do cargo de
Professor nos seguintes percentuais:
a) 5% (cinco por cento) calculado sobre o vencimento base, para professor que
se encontra em regência de classe;
b) 15% (quinze por cento) calculando sobre carga horária desempenhada, para
professor que atua no Programa SuperAção, que deverá demonstrar
desempenho e aproveitamento na referida turma;
c) 25% (vinte e cinco por cento) calculado sobre o vencimento base, para o
professor que atua em turmas composta apenas por alunos da educação Especial.
Parágrafo Único. A gratificação regulada no caput e alíneas do artigo 39 será
adequada de acordo com a receita do FUNDEB, podendo esta ser retirada se houver
queda do referido recurso".
"Art. 54.........................................................................................................................................
§
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ÍV - 02 (dois) representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação
do Pará".
"Art. 65. O provimento de cargos da carreira dos trabalhadores em Educação da
Área de assistente educacional e auxiliar educacional dar-se-á com os titulares de
cargo efetivo, atendidas as exigências dispostas nos artigos 9.° e 10.° da presente
lei.

Art. 2o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito M unicipal de jacundá, aos 10 (dez) dias do mês de abril de
2012.

Rua Pinto Silva S/N - Centro Administrativo - Caixa Postal 3091- Fone (94) 3345-1181 / 3345-1312 / 3345-1069
CEP 68590-000 - JACUNDÁ - PARÁ

