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LEI Nº ....... DE .... DE ...... DE 2009 

 

 

Dispõe sobre o Estatuto dos trabalhadores da 
Educação Básica do Estado do Maranhão e dá outras 
providências. 

 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º. Esta Lei dispõe sobre o Regime Jurídico, organização, disciplinamento e estruturação das 
carreiras do Grupo Ocupacional da Educação Básica, tendo como diretrizes: 

I – estimular a profissionalização do trabalhador da Educação Básica mediante condições dignas e 
remuneração adequada às suas responsabilidades profissionais e níveis de formação, com vistas à 
melhoria da qualidade do Ensino em todas as regiões; 

II – estabelecer condições para ingresso e desenvolvimento na carreira, fixando critérios para a 
progressão e promoção funcionais, baseadas na titulação e/ou habilitação, no tempo de serviço ou na 
avaliação de desempenho; 

III – instituir gratificação; 

VII – promover a formação profissional continuada; 

VIII – destinar um período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na jornada de 
trabalho; 

X – promover a participação dos segmentos na elaboração e no planejamento, execução e avaliação do 
projeto político-pedagógico da escola  

 

TÍTULO II 

DO GRUPO OCUPACIONAL EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

CAPÍTULO I 

DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇAO 
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Art.2º. São Trabalhadores da Educação Básica da rede oficial, os servidores ocupantes dos seguintes 
cargos nos órgãos da Estrutura Educacional Básica do Estado: 

 

I – Professor 

II - Administrador Escolar 

III - Inspetor Escolar 

IV - Orientador Educacional 

V - Supervisor Escolar 

VI - Agente Educacional em Gestão Escolar 

VII - Agente Educacional em Multimeios Didáticos 

VIII - Agente Educacional em Alimentação Escolar 

IX - Agente Educacional em Meio Ambiente e Manutenção de Infra-estrutura Escolar 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS BÁSICOS 

 

Art.3º. O Grupo Ocupacional Educação Básica tem sua estrutura constituída de categorias, carreiras, 
cargos, classes e referencias.  

Art.4º. Categoria Funcional é o conjunto de carreiras agrupadas pela natureza das atividades e pelo 
grau de conhecimento exigível para o seu desempenho. 

Art.5º. Carreira é o conjunto de cargos de mesma natureza e dispostas segundo o grau de 
responsabilidade e complexidade a elas inerentes, para desenvolvimento do servidor nas classes dos 
cargos que as integram. 

Art. 6º.  Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas aos integrantes do Grupo 
Ocupacional Educação Básica, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, 
número certo e pagamento dos cofres públicos, de provimento em caráter efetivo. 

Art. 7º. Classe é o agrupamento de cargos de mesma natureza funcional e semelhante qualificação 
quanto aos níveis de aperfeiçoamento profissional. 

Art. 8º. Referencia é o nível salarial integrante da faixa de salários, fixado para a classe e atribuído ao 
ocupante do cargo. 

Art. 9. A progressão é a movimentação do servidor dentro de uma mesma Classe, de uma referência 
para outra. 

Art. 10. A Promoção é a evolução da remuneração do servidor dentro da mesma carreira, decorrente da 
aquisição de qualificação profissional por habilitação correspondente. 
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Art. 11. A Remoção é o deslocamento do servidor, no âmbito do mesmo órgão, com ou sem mudança 
de sede. 

 

CAPITULO III 

DA ESTRUTURA 

 

Art.12. O Grupo Ocupacional Educação Básica é constituído das Categorias Funcionais de Atividades 
de Docência, Especialista em Educação Básica e de Apoio Educacional. 

§1. A Categoria Funcional Atividades de Docência é constituída pela Carreira Docência de Educação 
Básica.  

§2. A Categoria Funcional de Especialista em Educação Básica é constituída pelas Carreiras de 
Administração Escolar, Inspeção Escolar, Orientação Educacional e Supervisão Escolar. 

§3. A Categoria Funcional de Apoio Educacional é constituída pelas Carreiras de Apoio Educacional 
em Gestão Escolar, Apoio Educacional em Multimeios Didáticos, Apoio Educacional em Alimentação 
Escolar e Apoio Educacional em Meio Ambiente e Manutenção de Infra-estrutura Escolar. 

Art. 13. A Carreira de Docência de Educação Básica é constituída pelos cargos de Professor, 
escalonados em 1 (uma) Classe com 9(nove) referencias.   

Art. 14. A Carreira de Administração Escolar é constituída pelos cargos de Administrador Escolar, 
escalonados em 1 (uma) Classe com 9(nove) referencias.  

Art. 15. A Carreira de Inspeção Escolar é constituída pelos cargos de Inspetor Escolar, escalonados em 
1 (uma) Classe com 9(nove) referencias.   

Art. 16. A Carreira de Orientação Educacional é constituída pelos cargos de Orientador Educacional, 
escalonados em 1 (uma) Classe com 9(nove) referencias. 

Art.17. A Carreira de Supervisão Escolar é constituída pelos cargos de Supervisor Escolar, 
escalonados em 1 (uma) Classe com 9(nove) referencias.   

Art.18. A Carreira de Apoio Educacional em Gestão Escolar é constituída pelos cargos de Agente 
Educacional em Gestão Escolar, escalonados em 1 (uma) Classe com 9(nove) referencias. 
 
Art.19. A Carreira de Apoio Educacional em Multimeios Didáticos é constituída pelos cargos de 
Agente Educacional em Multimeios Didáticos, escalonada em 1 (uma) Classe com 9(nove) referencias. 
 
Art.20. A Carreira de Apoio Educacional em Alimentação Escolar é constituída pelos cargos de 
Agente Educacional em Alimentação Escolar, escalonada em 1 (uma) Classe com 9(nove) referencias. 
 
Art.21. A Carreira de Apoio Educacional em Meio Ambiente e Manutenção de Infra-estrutura Escolar 
é constituída pelos cargos de Agente Educacional em Meio Ambiente e Manutenção de Infra-estrutura 
Escolar, escalonada em 1 (uma) Classe com 9(nove) referencias. 
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SECAO I 

DA DESCRICAO DOS CARGOS 

 

Art. 22. São atribuições do Professor: 

a) Planejar e ministrar o ensino transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de 
atividades, para propiciar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí-los sobre os 
princípios básicos da conduta científico-social; 

b) Elaborar planos de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia com base nos 
objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino; 

c) Selecionar ou confeccionar o material didático a ser utilizado, valendo-se das suas próprias aptidões, 
ou consultando o Serviço de Orientação Pedagógica, para facilitar o processo ensino-aprendizagem; 
d) Ministrar aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos elementares de linguagem, matemática, 
ciências sociais e ciências naturais, através de atividades desenvolvidas a partir de experiências 
vivenciadas e sistematizadas, proporcionando ao educando o domínio das habilidades fundamentais ao 
contato com seus semelhantes e formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades; 

e) Elaborar e aplicar testes, provas e outras técnicas usuais de avaliação, baseando-se nas atividades 
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar 
a eficácia dos métodos adotados; 

f) Elaborar fichas comutativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do 
comportamento e desempenho dos alunos, anotando as atividades efetuadas, métodos empregados e os 
problemas surgidos, para manter o registro de todas as situações, com vistas a corrigir as distorções 
existentes; 

g) Organizar solenidades comemorativas de fatos marcantes na vida nacional, promovendo concursos, 
debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse dos alunos pelos conhecimentos histórico-
sociais da Pátria; 

h) Debater nas reuniões de planejamento os programas e métodos a serem adotados ou reformulados, 
analisando as situações das classes sob sua responsabilidade, emitindo opiniões e apresentando 
soluções adequadas ao caso; 

i) Desenvolver trabalhos de pesquisa, para possibilitar aos alunos o cultivo de linguagens que lhes 
permitam o contato corrente com seus semelhantes; 

j) Desenvolver nos alunos a capacidade de raciocínio lógico, abstração, poder de síntese e de 
concentração para: 

I - A aquisição de conhecimentos elementares dos fenômenos e dos seres que constituem a natureza; 
II - A aquisição dos conhecimentos básicos do meio em que devem conviver; 

III - Desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e mentais; 

l) Estudar o programa do curso, analisando o conteúdo do mesmo, para planejar as aulas; 
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m) Elaborar o plano de aula, selecionando os temas do programa e determinando a metodologia, com 
base nos objetivos visados, para obter melhor rendimento do ensino; 

n) Aplicar exercícios práticos complementares, induzindo os alunos a expressarem suas idéias através 
de debates, questionários, redação e outras técnicas similares e à efetivação de pesquisas, para 
proporcionar-lhes meio de desinibição verbal e escrita, de desenvolvimento da criatividade e de 
extensão e fixação dos conhecimentos adquiridos; 

o) Organizar e promover trabalhos complementares, incentivando o funcionamento de bibliotecas ou 
organizações similares e orientando as atividades, para estimular o gosto pela leitura e concorrer para a 
formação integral dos alunos; 

p) Registrar a matéria ministrada e os trabalhos efetivados, fazendo anotações no Diário de Classe, 
para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; 

q) Participar das reuniões de pais, procurando colocá-los a par da situação escolar de seus filhos, 
estimulando a família a colaborar na educação dos adolescentes; 

r) Organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, vocacional ou 
recreativo, facilitando a organização de clubes de classe, para incentivar o espírito de liderança dos 
alunos e concorrer para a socialização e formação integral dos mesmos; 

s) Orientar a classe na realização de trabalhos de pesquisa nas mais diversas áreas do conhecimento, 
determinando a metodologia a ser adotada, para desenvolver nos alunos a compreensão e favorecer a 
sua auto-realização; 

t) Fornecer informações aos alunos sobre a metodologia e técnicas utilizadas no processo ensino-
aprendizagem; 
u) Analisar os materiais didáticos, adequando-os ao ensino supletivo, quando for o caso; 

v) Ministrar aulas das disciplinas componentes do currículo do ensino profissionalizantes, quando for o 
caso, instruindo os alunos na execução das práticas operacionais específicas de tarefas industriais, 
comerciais, agrícolas e pecuárias, em escolas regulares, centros de formação profissional ou nos locais 
de trabalho, orientando-os nas técnicas de utilização de máquinas, ferramentas, instrumentos e 
aparelhos, para habilitá-los ao desempenho das ocupações específicas de cada área. 

 

Art. 23. São atribuições do Especialista em Educação Básica: 

I – DO ADMINISTRADOR ESCOLAR: 

a) Dirigir estabelecimentos oficiais de ensino, planejando, organizando e coordenando a execução dos 
programas de ensino e os serviços administrativos, para possibilitar o desempenho regular das 
atividades docentes e discentes. 

b) Planejar a execução dos programas de trabalho pedagógico, como elaboração de currículo, 
calendário escolar e outros afins; 

c) Organizar as atividades administrativas, analisando a situação da escola e a necessidade de ensino 
para assegurar bons índices de rendimento escolar; 
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d) Analisar o plano de organização das atividades dos Professores, como distribuição de turnos, horas 
de aula, disciplinas e turmas, examinando-o em todas suas implicações para verificar a adequação do 
mesmo às necessidades do ensino; 

e) Coordenar os trabalhos administrativos, supervisionando a matrícula de alunos, a merenda escolar e 
a previsão de materiais e equipamentos, a fim de assegurar a regularidade no funcionamento do 
estabelecimento que dirige; 

f) Propor regulamento traçando normas de disciplina e higiene, definindo competência e atribuições 
visando propiciar ambiente adequado à formação integrada dos alunos; 

h) Realizar reuniões com os alunos, com os pais dos alunos com os Professores e/ou com os servidores 
administrativos para discussão dos assuntos relacionados ao ensino e ao funcionamento da escola;  

g) Conhecer a legislação oficial referente ao ensino, para dirigir a escola segundo os padrões exigidos; 

h) Realizar reuniões com os alunos, com os pais dos alunos com os Professores e/ou com os servidores 
administrativos para discussão dos assuntos relacionados ao ensino e ao funcionamento da escola; 

i) Requisitar professores ou servidores para suprir carências; 

j) Elaborar relatórios sobre suas atividades. 

 

II – DO INSPETOR ESCOLAR: 

a) Inspecionar e orientar as atividades de ensino em unidades educacionais do Ensino da Educação 
Infantil, Fundamental, Médio e Particular, supervisionando e avaliando essas atividades, para 
assegurar o cumprimento das normas legais aplicadas ao ensino e a regularidade no desenvolvimento 
do processo educativo. 

b) Inspecionar e orientar o Trabalho das Diretorias Regionais da Educação e das unidades escolares 
públicas e particulares do Ensino da Educação Infantil Fundamental e Médio, observando as condições 
de funcionamento, para verificar a correta interpretação e aplicação da legislação de ensino; 

c) Divulgar a legislação do ensino vigente (leis, decretos, pareceres, resoluções e portarias) emitida 
pelo Ministério da Educação, Conselho Federal de Educação, Conselho Estadual de Educação e 
Secretaria de Estado da Educação, determinando a sua fiel aplicação, para assegurar a regularidade e a 
eficiência do processo educativo; 

d) Assistir tecnicamente as Diretorias Regionais da Educação procedendo ao levantamento das 
necessidades prioritárias, observando as peculiaridades de cada região, propondo as medidas que se 
fizerem necessárias, para assegurar a regularidade no funcionamento das unidades escolares; 

e) Participar das regiões de estudo, utilizando mecanismos de orientação para melhor desempenho das 
atividades visando subsidiar o trabalho das Diretorias Regionais da Educação; 

f) Planejar, organizar, controlar e avaliar as atividades de inspeção, preparando instruções e orientando 
quanto aos mecanismos de controle e avaliação, para garantir o aperfeiçoamento do nível de 
desempenho do pessoal envolvido na inspeção Escolar; 



7 
 

g) Orientar interessados acerca da preparação de documentos e das condições para criação, 
entrosagem, autorização, reconhecimento de escolas e aprovação de cursos, elaborando documentos, 
modelos e outras informações necessárias, para assegurar o atendimento à legislação aplicável em cada 
caso; 

h) Providenciar a elaboração de atos para homologação dos pareceres de autorização e reconhecimento 
de escolas, emitidos pelo Conselho Estadual de Educação, observando as normas vigentes, para 
encaminhá-los aos órgãos interessados; 

i) Elaborar, atualizar e/ou reformular Regimentos das Unidades Escolares do Ensino da Educação 
Infantil, Fundamental e Médio da Rede Estadual, adaptando-os às disposição emanadas dos órgãos 
superiores, para garantir o regular funcionamento dessas unidades; 

j) Restringir e/ou eliminar os efeitos que comprometem a eficácia do processo educativo, quanto à 
estrutura e funcionamento do ensino, adotando medidas de caráter preventivo e sugerindo eventuais 
modificações, para assegurar o aperfeiçoamento do Sistema de Educação; 

l) Elaborar o cadastro das Unidades Escolares da Rede Estadual, Municipal e Particular, utilizando 
processo manuais ou mecanizados, para tornar possível o conhecimento geral da realidade do Sistema 
Estadual de Ensino e possibilitar a troca de informações e experiências. 

III – DO ORIENTADOR EDUCACIONAL: 

a) Elaborar, acompanhar, atualizar e avaliar os planos e ações educativas, propondo diretrizes, 
implantando e implementando a Orientação Educacional nas Unidades Escolares, estabelecendo 
uma ação integrada entre Escola e Secretaria de Educação, visando uma atuação junto ao 
educando e o desenvolvimento do processo educativo. 

b) Elaborar, orientar e acompanhar o planejamento das ações técnico-pedagógicas e administrativas, 
juntamente com os técnicos e especialistas da área; 

c) Participar, a nível de sistema, da elaboração e implementação dos planos, programas e projetos 
relacionados com o processo ensino-aprendizagem e de interesse da comunidade escolar; 

d) Acompanhar a implantação e implementação da orientação Educacional, no âmbito dos três níveis 
e graus de ensino; 

e) Formular diretrizes pertinentes a atuação da Orientação Educacional, baseando-se na realidade 
sócio-político-econômica e educacional do País e do Estado; 

f) Articular-se com Cursos de Educação de nível Superior objetivando subsidiar a reformulação dos 
cursos do Ensino da Educação Infantil, Fundamental e Médio e de trocar experiências 
educacionais; 

g) Propor ao órgão competente a realização de cursos de capacitação para o pessoal técnico e 
administrativo nos três níveis, de acordo com solicitação dos órgãos; 

h) Fornecer orientação técnico-pedagógica aos técnicos da área que desempenham suas funções nos 
diversos setores ligados à área de educação; 

i) Planejar, desenvolver, coordenar e acompanhar processo de identificação das características 
básicas da comunidade e clientela escolar, incrementando uma ação participativa; 

j)  Manter contato com entidades externas ao sistema, promovendo a troca de experiências 
necessárias ao aprimoramento do trabalho educativo; 
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k) Manter atualizados os arquivos e fichários sobre a legislação de ensino, temas educacionais e 
dados funcionais dos técnicos da área e escolas; 

l) Planejar, coordenar e elaborar diretrizes, juntamente com as Diretorias Regionais de Educação e 
Escolas, que possibilitem a discussão sobre as funções do trabalho na sociedade, incorporando a 
orientação para o trabalho ao processo educativo global; 

m) Propor medidas que assegurem uma efetiva ação educativa, participando do desenvolvimento do 
currículo da escola, possibilitando a integração vertical e horizontal; 

n) Analisar relatórios e informações apresentadas pelas equipes intermediárias, objetivando a 
reformulação e atualização das ações pedagógicas nos diversos níveis, como também assegurar a 
consecução dos objetivos e metas propostas pelo Sistema Educacional;  

o)  Estabelecer linhas de comunicação com os técnicos das Unidades Escolares, para a implantação das 
diretrizes, e obtenção de informações sobre a realidade educacional do Estado; 

p) Estabelecer um plano de informações entre as Diretorias Regionais de Educação, Secretaria de 
Educação e as Unidades Educativas, possibilitando a realimentação do sistema, bem como a correção 
das distorções existentes, para a melhoria da qualidade do ensino; 

q) Dinamizar os planos, programas e ações desenvolvidos na Unidade Escolar, tendo em vista a 
melhoria da qualidade do ensino; 

r) Sistematizar o trabalho de acompanhamento dos estagiários, envolvendo-os no contexto escolar, 
facultando a sua prática e possibilitando a colaboração na melhoria do Trabalho Educativo; 

s) Transmitir à comunidade escolar as propostas e assuntos discutidos em cursos e seminários 
contribuindo para o crescimento qualitativo da escola. 

t) Orientar supervisores da classe inferior sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; 

 

IV – DO SUPERVISOR ESCOLAR: 
 
a) Planejar, supervisionar e avaliar o processo ensino-aprendizagem, traçando metas, propondo 

normas, orientando e inspecionando o seu cumprimento e criando ou modificando processos 
educativos, em articulação com os demais componentes do sistema educacional, visando 
impulsionar a educação integral dos alunos. 

b) Desenvolver pesquisas de campo, promovendo visitas, consultas e debates de sentido sócio-
educativo, para cientificar-se dos recursos, problemas e necessidades da área educacional 
conteúdos sob sua responsabilidade; 

c) Elaborar planos de cursos e programas, estabelecendo normas e diretrizes gerais e específicas com 
base nas pesquisas efetuadas, para assegurar ao sistema educacional conteúdos autênticos e 
definidos, em termos de qualidade e rendimento; 

d) Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas potencialidades profissionais, assessorando-
o técnica e pedagogicamente, para incentivar-lhe a criatividade, o espírito de equipe e a busca do 
aperfeiçoamento; 

e) Supervisionar a aplicação de currículos, planos e programas, promovendo a inspeção de unidades 
escolares, acompanhando e controlando o desempenho dos seus componentes e zelando pelo 
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cumprimento de normas e diretrizes, para assegurar a regularidade e eficácia do processo 
educativo; 

f) Avaliar o processo ensino-aprendizagem, examinando relatórios ou participando de consulta de 
classe, para aferir a validade dos métodos de ensino empregados; 

g) Definir o fluxo permanente de informações entre os sistemas educacionais, tabulando dados acerca 
dos resultados obtidos, visando ao desenvolvimento das ações técnico-pedagógicas; 

h) Realizar contatos com entidades externas do sistema, através de visitas, reuniões e outras formas, 
objetivando aperfeiçoar o programa educacional; 

i) Orientar estudos para definição dos motivos de evasão e repetência, através do levantamento de 
dados provenientes de áreas educacionais, reavaliando metas e propostas de ação, para minimizar 
as causas; 

j) Estimular, registrar, analisar e divulgar as experiências educacionais vivenciadas nas escolas, através 
dos meios disponíveis para propiciar o seu conhecimento pela sociedade. 

 

Art. 24. São atribuições do Servidor de Apoio Educacional: 

I – DO AGENTE EDUCACIONAL EM GESTAO ESCOLAR: 

a) Realizar atividades administrativas e de secretaria da instituição escolar onde trabalha; 
b)  auxiliar na administração do estabelecimento de ensino, atuando como educador e gestor dos 
espaços e ambientes de comunicação e tecnologia; 
c)  Manter em dia a escrituração escolar: boletins estatísticos; 
d)  redigir e digitar documentos em geral e, quando na função de secretário, redigir e assinar atas;  
e) receber e expedir correspondências em geral, juntamente com a direção da escola; 
f)  emitir e assinar, juntamente com o diretor, históricos e transferências escolares;  
g) classificar, protocolar e arquivar documentos; 
h) prestar atendimento ao público, de forma pronta e cordial;  atender ao telefone; 
i) prestar orientações e esclarecimentos ao público em relação aos procedimentos e atividades 
desenvolvidas na unidade escolar;  
j) lavrar termos de abertura e encerramento de livros de escrituração; 
k)  manter atualizados dados funcionais de profissionais docentes e não docentes do 
estabelecimento de ensino; 
l) manter atualizada lista telefônica com os números mais utilizados no contexto da escola; 

m)   comunicar à direção fatos relevantes no dia-a-dia da escola; 

n)  manter organizado e em local acessível o conjunto de legislação atinente ao 
 estabelecimento de ensino; 

o)  executar trabalho de mecanografia e de reprografia; 

p)  acompanhar os alunos, quando solicitado, em atividades extraclasse ou extracurriculares;  

q)  participar de reuniões escolares sempre que necessário;  

r)  participar de eventos de capacitação sempre que solicitado; 

s)  manter organizado o material de expediente da escola; 
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t)  comunicar antecipadamente à direção sobre a falta de material de expediente para que os 
procedimentos de aquisição dos mesmos sejam realizados. 

 
II - DO AGENTE EDUCACIONAL EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS: 

a) catalogar e registrar livros, fitas, DVD, fotos, textos, CD; 
b)  registrar todo material didático existente na biblioteca, nos laboratórios de ciências e de 
informática;  
c) manter a organização da biblioteca, laboratório de ciências e informática; 
d)  restaurar e conservar livros e outros materiais de leitura;  
e) atender aos alunos e professores, administrando o acervo e a manutenção do banco de dados; 
f)  zelar pelo controle e conservação dos documentos e equipamentos da Biblioteca; 
g)  conservar, conforme orientação do fabricante, materiais existentes nos laboratórios de 
informática e de ciências;  
h) Reproduzir material didático através de cópias reprográficas ou arquivos de imagem e som em 
vídeos, “slides”, CD e DVD;  
i) registrar empréstimo de livros e materiais didáticos; 
j) organizar agenda para utilização de espaços de uso comum;  
k) zelar pelas boas condições de uso de televisores e outros aparelhos disponíveis nas salas de 
aula; 
l)  zelar pelo bom uso de murais, auxiliando na sua organização, agir como educador, buscando a 
ampliação do conhecimento do educando, facilitada pelo uso dos recursos disponíveis na escola;  
m) quando solicitado,  participar das capacitações propostas pela SEED ou outras de interesse da 
unidade escolar;  

n) decodificar e mediar o uso dos recursos pedagógicos e tecnológicos na prática escolar. 
  

IV – DO AGENTE EDUCACIONAL EM ALIMENTACAO ESCOLAR: 

a) preparar a alimentação escolar sólida e líquida observando os princípios de higiene, 
valorizando a cultura alimentar local, programando e diversificando a merenda escolar; 
b)  responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação dos insumos recebidos para a 
preparação da alimentação escolar; 
c)  verificar a data de validade dos alimentos estocados, utilizando-os em data própria, a fim de 
evitar o desperdício e a inutilização dos mesmos;  
d) Atuar como educador junto à comunidade escolar, mediando e dialogando sobre as questões de 
higiene, lixo e poluição, do uso da água como recurso natural esgotável, de forma a contribuir na 
construção de bons hábitos alimentares e ambientais;  
e) organizar espaços para distribuição da alimentação escolar e fazer a distribuição da mesma, 
incentivando os alunos a evitar o desperdício;  acompanhar os educandos em atividades 
extracurriculares e extraclasse quando solicitado; 
f) realizar chamamento de emergência de médicos, bombeiros, policiais, quando necessário, 
comunicando o procedimento à chefia imediata;  
g) preencher relatórios relativos a sua rotina de trabalho;  
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h) comunicar ao(à) diretor(a) , com antecedência, a falta de algum componente necessário à 
preparação da alimentação escolar, para que o mesmo seja adquirido.  

 

V – DO AGENTE EDUCACIONAL EM MEIO AMBIENTE E MANUTENCAO DA 
INFRAESTRUTURA ESCOLAR: 

a) zelar pelo ambiente escolar, preservando, valorizando e integrando o ambiente físico escolar;  
b) executar atividades de manutenção e limpeza, tais como: varrer, encerar, lavar salas, banheiros, 
corredores, pátios, quadras e outros espaços utilizados pelos estudantes, profissionais docentes e não 
docentes da educação,conforme a necessidade de cada espaço; 
c) lavar, passar e realizar pequenos consertos em roupas e materiais;  

d) identificar problemas de funcionamento nas redes elétricas e hidráulicas e nos principais 
equipamentos elétricos e eletrônicos em uso nas escolas, inclusive os didáticos, bem como executar 
reparos conjunturais, na medida dos recursos da escola; 

e) utilizar aspirador ou similares e aplicar produtos para limpeza e conservação do mobiliário 
escolar; 
f)  abastecer máquinas e equipamentos, efetuando limpeza periódica para garantir a segurança e 
funcionamento dos equipamentos existentes na escola;  
g) efetuar serviços de embalagem, arrumação, remoção de mobiliário, garantindo acomodação 
necessária aos turnos existentes na escola; 
h)  disponibilizar lixeiras em todos os espaços da escola, preferencialmente,garantindo a coleta 
seletiva de lixo, orientando os usuários – alunos ou outras pessoas que estejam na escola para tal;  
i) coletar o lixo diariamente, dando ao mesmo o destino correto;  
j) executar serviços internos e externos, conforme demanda apresentada pela escola;  
k) racionalizar o uso de produtos de limpeza, bem como zelar pelos materiais como vassouras, 
baldes, panos, espanadores,etc.;  
l) comunicar com antecedência à direção da escola sobre a falta de material de limpeza, para que 
a compra seja providenciada; 
m)  abrir, fechar portas e janelas nos horários estabelecidos para tal, garantindo o bom andamento 
do estabelecimento de ensino e o cumprimento do horário de aulas ou outras atividades da escola; 
n) guardar sob sua responsabilidade as chaves da instituição, quando for o caso, ou deixar as 
chaves nos locais previamente estabelecidos;  
o) zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio, realizando rondas nas dependências da 
instituição, atentando para eventuais anormalidades, bem como identificando avarias nas instalações e 
solicitando, quando necessário, atendimento policial, do corpo de bombeiros, atendimento médico de 
emergência devendo, obrigatoriamente, comunicar as ocorrências à chefia imediata; 
p)  controlar o movimento de pessoas nas dependências do estabelecimento de ensino, cooperando 
com a organização das atividades desenvolvidas na unidade escolar;  
q) encaminhar ou acompanhar o público aos diversos setores da escola, conforme necessidade;  
r) acompanhar os alunos em atividades extra classe quando solicitado; 
s)  preencher relatórios relativos a sua rotina de trabalho; 
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t)  participar de cursos, capacitações, reuniões, seminários ou outros encontros correlatos às 
funções exercidas ou sempre que convocado; 
u) agir como educador na construção de hábitos de preservação e manutenção do ambiente físico , 
do meio-ambiente e do patrimônio escolar. 

 
 
 

TITULO III 

DO INGRESSO E PROVIMENTO 

 

Art.25. O ingresso no quadro de cargos de provimento efetivo dar-se-á na referencia inicial da classe 
correspondente, mediante aprovação em concurso publico de provas e títulos para os cargos de 
Professor e Especialista em Educação Básica e de Apoio Educacional, observados os seguintes 
requisitos: 
 

a) Professor – formação mínima de ensino na modalidade Normal, para a docência nas cinco 
primeiras séries do Ensino Fundamental e Licenciatura Plena na respectiva Área de atuação, 
para a docência nas demais séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio; 

b) Administrador Escolar – Licenciatura Plena com formação em Administração Escolar; 
c) Inspetor Escolar - Licenciatura Plena com formação em Inspeção Escolar; 
d) Orientador Educacional - Licenciatura Plena com formação em Orientação Educacional; 
e) Supervisor Escolar - Licenciatura Plena com formação em Supervisão Escolar; 
f) Agente Educacional em Gestão Escolar, Agente Educacional em Multimeios Didáticos, Agente 

Educacional em Alimentação Escolar, Agente Educacional em Manutenção da Infra-estrutura e 
Meio Ambiente Escolar – Habilitação Específica na modalidade Técnico de nível médio, para o 
trabalho com as cinco primeiras séries do Ensino Fundamental ou Habilitação Específica na 
modalidade Tecnólogo de nível superior, para o trabalho nas demais séries do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio; 

 

 

CAPITULO I 
DA NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO  

 

Art.26. A nomeação far-se-á em caráter efetivo, com prévia aprovação em concurso publico, 
obedecendo a ordem de classificação e respeitando-se o prazo de sua validade, por ato do Chefe do 
Poder Executivo. 

  

Art. 27. A posse ocorrerá em 30 (trinta) dias a contar da data da publicação do ato de nomeação, 
podendo ser prorrogada por igual período, a pedido do interessado.   
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Art. 28. O exercício dar-se-á em até 30(trinta) dias a contar da data da posse. 

Parágrafo Único. Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto 
no caput deste artigo. 

 

 

SEÇÃO I 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

Art.29. Após o ingresso na carreira, o servidor estará sujeito a estágio probatório no período de 03 
(três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do 
cargo que garantirá a sua estabilidade, observados os seguintes fatores: 

I- assiduidade; 

II- disciplina; 

III- capacidade de iniciativa; 

IV- produtividade; 

V- compromisso e responsabilidade; 

 

§ 1º: Os critérios da Avaliação de desempenho em estágio probatório serão definidos em lei específica 
cujo projeto será elaborado por comissão paritária que assegure a participação da entidade de classe e 
do Estado. 

 § 2º: O servidor em estágio probatório não poderá ser removido.  

 § 3º A avaliação será realizada por comissão paritária constituída no local de trabalho, somente para 
esse fim; 

§ 4º Das decisões da comissão referida no parágrafo anterior caberá recurso a ser dirigido pelo 
interessado ao Secretário (a) de Estado da Educação. 

 

 

SEÇÃO II 

DA REMOÇÃO 

 

Art.30. A remoção dar-se-á, a pedido ou de ofício, levando-se em consideração os seguintes critérios 
objetivos: 

I – necessidade da rede; 



14 
 

II - interesses de aprendizagem dos educandos; 

III – proximidade do domicílio do trabalhador. 

 

 

TITULO IV 

DA GESTÃO ESCOLAR 

 

Art.31. A gestão dos Estabelecimentos de Ensino da Educação Básica do Estado do Maranhão será 
exercida por Trabalhadores da Educação com formação em nível superior, ocupantes de cargo efetivo 
no Grupo Ocupacional Educação Básica, escolhidos mediante eleição direta, a ser regulamentada por 
lei específica, cujo projeto será elaborado por comissão paritária que assegure a participação da 
entidade de classe e do Estado, no prazo de até 90 (noventa) dias contado da data da publicação desta 
lei. 

 

Art.32.  É assegurada a participação do Conselho de Representantes da Comunidade Escolar na gestão 
das unidades escolares. 

Parágrafo Único. A eleição e as atribuições dos membros do Conselho de Representantes da 
Comunidade Escolar serão regulamentadas através de lei específica, cujo projeto será elaborado por 
comissão paritária que assegure a participação da entidade de classe e do Estado. 

 

 

TÍTULO V 

DO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR NA CARREIRA 

CAPÍTULO I  

DA PROGRESSÃO 

 

Art. 33. O servidor fará jus à progressão, sempre que completar o interstício de 03 (três) anos, 
independente de requerimento. 
 
§ 1º. A variação entre as referências é única e corresponde a 5% (cinco por cento) de uma referência 
para a seguinte.  
 
§ 2º. O servidor fará jus ainda à progressão antecipada, pelo critério de merecimento, observada a 
avaliação de desempenho. 
   
 
Art. 34.  Não fará jus à progressão o servidor:  
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I - em estágio probatório;  
II - em disponibilidade, exceto para o exercício de mandato classista;  
III - de licença para tratar de interesse particular;  

 

SECÃO ÚNICA 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Art. 35. O Sistema de Avaliação de Desempenho dos Servidores do Grupo Ocupacional Educação 
Básica, a ser regulamentada por lei especifica, é o processo pedagógico que aferirá os aspectos 
funcionais de forma integrada entre os diferentes níveis de atuação, abrangendo as ações do local de 
trabalho, as atividades das equipes de trabalho, as condições de trabalho e as atividades individuais. 
 
§ 1º A Avaliação de Desempenho de que trata este artigo será aplicada a todos servidores efetivos, 
inclusive os investidos em cargo comissionado.  
 

§ 2º A Avaliação de Desempenho será realizada por comissão paritária constituída no local de 
trabalho, somente para esse fim, até o mês de abril de cada ano. 

§ 3º Das decisões da comissão caberá recurso a ser dirigido pelo interessado ao Secretário de Estado da 
Educação. 

 

Art. 36. São objetivos da Avaliação de Desempenho: 

I – estimular o trabalho coletivo, visando à ampliação do nível de participação dos servidores no 
planejamento institucional; 

II – estabelecer a contribuição de cada servidor na consecução dos objetivos do seu setor e da 
Instituição; 

III – identificar potencialidades e necessidades profissionais; 

IV – identificar necessidades de readaptação e reabilitação; 

V – fornecer indicadores que subsidiem um planejamento estratégico, visando ao desenvolvimento de 
pessoal da Instituição; 

VI – propiciar condições favoráveis à melhoria dos processos de trabalho; 

VII – identificar e avaliar o desempenho coletivo e individual do servidor, consideradas as condições 
de trabalho; 

VIII – subsidiar a elaboração dos Programas de Formação Continuada, bem como o dimensionamento 
das necessidades institucionais de pessoal e de políticas de saúde ocupacional. 

IX – Aferir o mérito do servidor para fins de progressão funcional antecipada. 
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Art.37. O Sistema de Avaliação de Desempenho será regulamentado por lei específica, cujo projeto 
será elaborado por  comissão paritária que assegure a participação da entidade de classe e do Estado, 
no prazo de até 60(sessenta) dias após a entrada em vigor desta lei.  

 

 

CAPTULO II  

DA PROMOÇÃO 

 

Art.38. A promoção dos servidores do Grupo Ocupacional Educação Básica dar-se-á mediante 
habilitação específica, com efeitos a partir da data do respectivo requerimento administrativo. 

§ 1º. A promoção poderá ser requerida a qualquer tempo. 
§ 2º.  Deferida a promoção, o servidor fará jus à Gratificação por Habilitação na forma do disposto no 
artigo 51 desta lei. 
 
§3º. O processo administrativo de análise do requerimento de promoção será concluído no prazo de até 
60(sessenta) dias. 
 
§4º. O servidor em estágio probatório não fará jus à promoção. 
 
 
 

 
SEÇÃO ÚNICA 

DA HABILITAÇÃO 
 
 

Art.39. A habilitação dos servidores do Grupo Ocupacional Educação Básica, para efeito de promoção, 
dar-se-á com a aquisição de formação de nível superior, na respectiva Área de atuação. 
 
Parágrafo Único. A habilitação de que trata o caput deste artigo será oferecida, obrigatoriamente, pelo 
próprio Sistema Educacional ou em colaboração com os demais Sistemas de Ensino. 

 

 

TÍTULO VI 

 
DA REMUNERAÇÃO, VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES 
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CAPÍTULO I 

 
DA REMUNERAÇÃO 

 

Art. 40. A remuneração do pessoal do Grupo Ocupacional Educação Básica, constituir-se-á de: 

I – VENCIMENTO BASE 
II – GRATIFICAÇÕES 

 

CAPÍTULO II 

 

DO VENCIMENTO BASE 

 

Art.41. Observada a carga-horária, o vencimento base da Categoria Funcional de Docência e da 
Categoria Funcional de Especialistas em Educação Básica é o constante no Anexo I, vedada a sua 
fixação em valor inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional dos Profissionais do Magistério 
Público da Educação Básica. 

Art.42. O vencimento base do Agente Educacional é o constante no Anexo II. 

Art.43. Para todas as Carreiras, a diferença de uma referência para a seguinte é no percentual de 5% 
(cinco por cento). 

Art.44.  A correção dos valores do vencimento base do Grupo Educacional Educação Básica ocorrerá 
sempre no mês de janeiro, em percentual nunca inferior ao da correção do Valor Aluno-Ano Nacional 
referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 

 

 

CAPÍTULO III 
 

DAS GRATIFICAÇOES 

 

Art.45.  É instituída a Gratificação por Titulação aos integrantes do Grupo Educacional Educação 
Básica portadores de Certificados e Títulos, com efeitos a partir da data do requerimento 
administrativo e em percentuais conforme segue: 

 
I – 10% (dez por cento) para portadores de cursos de Atualização, Aperfeiçoamento ou Reciclagem na 
área de Formação e/ou Educação com carga horária mínima de 40 horas que somem, no mínimo, 360 
horas; 
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 II – 20% (vinte por cento) para portadores de Certificados de Especialização, na área de Educação ou 
Formação; 

 
III – 35% (trinta e cinco por cento) para portadores de Título de Mestre, na área de Educação ou 
Formação; 
 
IV – 50% (cinquenta por cento) para portadores de Título de Doutor, na área de Educação ou 
Formação; 

V – 60% (sessenta por cento) para portadores de Titulo de Pós-Doutorado, na área de Educação ou 
Formação. 
 
§1º.. No caso do servidor que possuir mais de uma titulação, deverá optar pela maior, vetada a 
acumulação. 

 
§ 2º. Os Certificados e Títulos a que faz menção o caput deste artigo não poderão ser reutilizados para 
nenhum outro fim.  

 

Art.46. É instituída a Gratificação de Dedicação Exclusiva, destinada aos professores em atividade de 
Docência, detentores de 2 (duas) matrículas ou com dupla jornada de trabalho, desde que requeiram, 
no percentual de 50% (cinqüenta por cento) calculada sobre o vencimento base de cada matricula.  

 

Parágrafo Único – Os professores em atividade de Docência detentores da Gratificação de Dedicação 
Exclusiva estão impedidos de exercer qualquer outra atividade no serviço público ou privado. 

 

Art.47. É instituída a Gratificação por Difícil Acesso, destinada aos integrantes do Grupo Ocupacional 
Educação Básica, que desempenhe suas atividades em áreas consideradas de Difícil Acesso, e será 
calculada sobre o vencimento base, no percentual de 20% (vinte por cento). 

 

Parágrafo Único. São consideradas Áreas de Difícil Acesso as localizadas na zona rural dos 
municípios, não servidas por transporte regular convencional ou que distem mais de 15 km da 
residência do servidor. 

 

Art.48. É instituída a Gratificação por Risco destinada ao integrante do Grupo Ocupacional Educação 
Básica, que desempenhe suas atividades em áreas consideradas de Risco, e será calculada sobre o 
vencimento base, no percentual de 100% (cem por cento). 

Parágrafo Único.  É considerada Área de Risco aquela que, mediante laudo psicossocial específico, 
elaborado pela Secretaria de Educação do Estado, em conjunto com a entidade de classe: 
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I- apresentar alto índice de violência; 

II- destinada  a ressocialização de infratores. 

 

 

Art.49. É instituída a Gratificação por Atividade em Educação Especial, destinada aos integrantes da 
Categoria Funcional Atividades de Docência que atuam no atendimento especializado de educandos 
portadores de necessidades especiais, feita em classe de apoio ou escola especializada, no percentual 
de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o vencimento base do servidor.  

     

Art.50. Aos integrantes do Grupo Ocupacional Educação Básica é devido a cada ano de efetivo 
exercício no serviço público estadual, 1% (um por cento), no limite máximo de 35% (trinta e cinco por 
cento), de adicional por tempo de serviço, incidente exclusivamente sobre o vencimento base do cargo 
efetivo. 
 
Parágrafo único. Os servidores farão jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio. 

Art.51. É instituída a Gratificação por Habilitação (GH), a que os servidores do Grupo Ocupacional 
Educação Básica, inclusive das carreiras de Apoio, farão jus por promoção em virtude de aquisição de 
habilitação específica. 

Parágrafo único. A Gratificação por Habilitação será equivalente a 60% (sessenta por cento) do 
vencimento básico da respectiva referência, nos casos de habilitação de nível superior e obedecerá à 
gradação prevista nesta lei, para os demais casos. 

Art.52. É instituída a Gratificação por Formação, atribuída aos ocupantes do Grupo Educacional 
Educação Básica, matriculados em cursos técnicos de nível médio, graduação ou tecnológico de nível 
superior ou pós-graduação, na área da educação ou formação. 

§ 1º. A Gratificação será de 100% (cem por cento) para aqueles matriculados em cursos fora do Estado 
do Maranhão e de 50% (cinqüenta por cento) para aqueles matriculados em cursos dentro do Estado, 
calculados sobre o vencimento base. 

§ 2º. Aos que foram atribuída a gratificação, é instituída a obrigatoriedade de se manterem na rede 
estadual de ensino em período nunca inferior ao do curso realizado, sob pena de devolver, de forma 
corrigida, os valores recebidos durante o período, frutos desta. 

 

 

TÍTULO VII 

DAS LICENÇAS E AFASTAMENTOS 

 

Art.53.  No que não contrariar o disposto nesta lei, as licenças dos integrantes do Grupo Educacional 
Educação Básica serão regulamentadas pela lei 6.107/94(Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 
Estado). 
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Parágrafo Único. Fica assegurado o retorno do servidor ao local de trabalho nos casos de afastamentos 
e licenças de até 06(seis) meses. 

 
Art.54.  É facultada ao integrante do Grupo Ocupacional Educação Básica a conversão da licença 
prêmio, a que se refere o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, em abono pecuniário, desde que o 
requeira. 

Parágrafo Único. É assegurado ao integrante do Grupo Ocupacional Educação Básica o gozo do 
período integral da licença prêmio a que fizer jus, no período que antecede a sua aposentação, 
independente de prévia autorização do Estado. 

 

Art.55. Os integrantes do Grupo Ocupacional Educação Básica poderão afastar-se do exercício das 
suas funções, com todas as vantagens, para desempenho de mandato classista em Centrais Sindicais, 
Confederações, Federações e Sindicatos de Servidores Públicos da Educação de âmbito Nacional e 
Estadual, desde que titulares da Direção Executiva e Coordenador de Delegacias Regionais. 

 

Parágrafo Único. O afastamento para mandato classista assegura ao Professor, ao Especialista em 
Educação Básica e ao Agente Educacional o direito ao tempo de serviço para ascensão funcional e 
aposentadoria e à progressão funcional, na forma do disposto no artigo 33, § 2º desta Lei. 

Art.56. Respeitada a conveniência do Sistema Oficial, o Professor, o Especialista em Educação Básica 
e o Agente Educacional, poderá afastar-se, ainda, nos seguintes casos: 

I – freqüentar cursos de capacitação e qualificação que se relacionem com a educação; 
II – integrar comissões especiais, grupos de trabalho, estudo e pesquisa de interesse do setor 
educacional; 
III – ministrar Cursos que atendam à Programação do Sistema de Ensino Oficial Estadual, Municipal 
ou Federal; 
IV – participar de Congressos, Simpósios ou eventos similares, desde que referentes à Educação ou 
organização da categoria. 
§1º Aos Agentes Educacionais, sem formação em nível médio profissionalizante ou superior, 
graduação, matriculados em curso profissionalizante na área educacional ou graduação na área de 
atuação, será assegurado afastamento com direito a remuneração durante todo o período de ministração 
das aulas. 

§ 2º Aos Professores ou Especialistas em Educação Básica, sem formação em nível superior, 
matriculados em cursos de licenciatura será assegurado afastamento com direito a remuneração 
durante todo o período de ministração das aulas. 
§ 3º Aos Professores, Especialistas e aos Agentes Educacionais, com formação em nível superior, 
matriculados em cursos de Especialização, Mestrado, Doutorado ou Pós-doutorado será assegurado o 
afastamento com direito a remuneração durante todo o período de duração do curso . 
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§ 4º O Estado deve assegurar, no próprio sistema ou em colaboração com os demais sistemas de 
ensino, a oferta de programas permanentes de formação inicial e continuada para o aperfeiçoamento 
profissional, inclusive em nível de pós-graduação. 

 

Art.57. É proibido o afastamento do trabalhador da educação para prestar serviço fora da rede estadual 
de ensino com ônus para a educação, exceto para mandato classista nos termos do Art.55. 

 

Art.58.  O ato de autorização para casos de afastamento, previsto neste capítulo, será de competência 
do Secretário de Estado da Educação. 

 

CAPÍTULO I 

DAS FÉRIAS 

 

Art. 59. Os Professores e os Especialistas em Educação quando em efetiva Atividade de Magistério, 
gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano, sendo 30(trinta) no mês de julho e o restante ao 
final do ano letivo. 
Paragrafo Único – O Agente Educacional gozará 30 (trinta) dias de férias. 

Art. 60. O Trabalhador da Educação Básica que não estiver em gozo de férias, no período de recesso 
escolar, ficará à disposição do estabelecimento de ensino em atividade de recuperação e planejamento 
ou outras atividades inerentes ao cargo, bem como para freqüentar cursos que visem ao seu 
aprimoramento pessoal. 

Art.61. Independentemente de solicitação, será pago ao Trabalhador da Educação Básica, por ocasião 
das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do seu período de férias. 

 

 

TÍTULO VIII 
 

DO REGIME DE TRABALHO 

 

 CAPÍTULO I 
 

DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Art.62. A carga horária dos profissionais da Categoria Funcional Atividades de Docência e Categoria 
Funcional de Especialistas em Educação Básica é de 20 (vinte) horas semanais e da Categoria 
Funcional de Apoio Educacional é de 30(trinta) horas semanais. 
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§1º O professor na regência na Educação Básica, terá 1/3 (um terço) da sua carga horária destinada a 
atividades extraclasse, que são compreendidas como as de preparação de aulas, avaliação da produção 
dos alunos, reuniões escolares, contatos com a comunidade e formação continuada, no âmbito da 
escola. 

 

§2º O Professor, em efetiva regência de classe, quando atingir 50 (cinqüenta) anos de idade e tiver pelo 
menos 20 (vinte) anos de exercício no cargo do magistério estadual, poderá, a seu pedido, ter reduzido 
em 50% (cinqüenta por cento) o número de horas a ele atribuídas sem prejuízo de sua remuneração. 

 

§3º O Professor que cumprir quantitativo de horas semanais superior à jornada de trabalho prevista no 
caput deste artigo fará jus ao pagamento de horas extraordinárias remuneradas com acréscimo de 50% 
(cinqüenta por cento), incidente sobre o excesso de jornada. 

 

 

TÍTULO IX 
 

DOS DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES 
 

CAPÍTULO I 
 

DOS DIREITOS 

Art.63. Além dos direitos previstos  nas  normas  gerais  aplicáveis  ao servidor  público,  são  direitos  
específicos  dos  ocupantes  dos  cargos  das carreiras dos trabalhadores da educação:  
I – participar das atividades sindicais de acordo com a determinação da entidade classista em que o 
servidor estiver filiado;  
II - participar de oportunidades de capacitação que auxiliem e estimulem a melhoria do seu 
desempenho profissional, propiciando a ampliação dos seus conhecimentos;  
III - dispor, no ambiente de trabalho, de instalações e material didático-pedagógico suficiente e  
adequado  e  de  informações  educacionais  e bibliográficas que permitam desempenhar com 
qualidade suas atribuições;  
IV - reunir-se no local e horário de trabalho para tratar de assuntos e interesses da  educação  e  da  
profissão;  
V - afastar-se para formação continuada;  
VI - participar de congressos, seminários, cursos e outros eventos referentes à educação;   
VII - ter acesso a todo acervo legal e dados referentes a sua situação funcional e a organização 
profissional. 
VII – Liberdade na escolha dos conteúdos e processos didáticos de acordo com a proposta pedagógica 
das escolas e orientação curricular do sistema educacional de ensino. 
VIII – permanecer no local de trabalho de origem após o retorno de férias ou licenças, observado o 
disposto no parágrafo único do artigo 53 desta lei. 
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IX – reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos de interesse da categoria, sem prejuízo das 
atividades escolares. 
X – ser amplamente defendido pela direção da escola, quando no regular exercício de suas atividades, 
for agredido física e moralmente. 
 Art.64. O trabalhador da educação não poderá ser discriminado ou perseguido em função de suas 
manifestações políticas e ideológicas e nem por participar de organização legal de qualquer natureza.     
 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS DEVERES 

 

Art.65. São deveres dos integrantes do Grupo Ocupacional Educação Básica: 

 

I – contribuir, no exercício de suas funções, para a preservação do sentimento de nacionalidade e para 
a formação de natureza ética; 

 

II – participar das atividades no ambiente de trabalho, bem como as programadas na comunidade 
escolar; 

 
III – ser assíduo e pontual ao serviço; 

 

IV – desempenhar com compromisso, zelo e dedicação as atribuições legais inerentes ao cargo; 

 

V – levar ao conhecimento do chefe imediato as irregularidades que ocorram na unidade em que 
desempenha suas atividades funcionais, ou às autoridades superiores, quando aqueles não 
considerarem a representação; 

 

VI – estar em constante aperfeiçoamento profissional; 

 

VIII – zelar pela conservação do patrimônio público; 

 

IX – apresentar-se convenientemente trajado ao serviço; 

 

X – apresentar os planos e os relatórios que lhe forem exigidos em decorrência de suas atividades; 
 

XI – Sugerir providências que visem à melhoria dos serviços; 
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Parágrafo Único. Ao professor é obrigatório elaborar o planejamento das atividades escolares com 
acompanhamento do especialista.  

 

 

CAPÍTULO III 
 

DAS PROIBIÇÕES 

 

Art.66. Aos integrantes do Grupo Ocupacional Educação Básica é proibido: 

 

I– retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na 
unidade; 

II – afastar-se de suas atividades, durante o horário de trabalho, salvo com permissão da autoridade 
competente; 
III – transferir a terceiros encargos e atividades inerentes ao seu cargo; 

IV – utilizar, no exercício de suas atividades, procedimentos considerados antipedagógicos. 

Parágrafo Único – As sanções decorrentes da infringência às proibições de que trata este artigo e as 
não consignadas em legislação especial serão aplicadas de acordo com o que dispuser o Regimento das 
escolas da rede de ensino Estadual. 

 

 

TÍTULO X 

DA APOSENTADORIA 

 

Art. 67. Aos integrantes do Grupo Ocupacional Educação Básica para fins de aposentadorias será 
aplicado o disposto nas legislações especificas, obedecido ao seguinte: 
 
I – o processo administrativo de análise do requerimento de aposentadoria será concluído em até 60 
(sessenta) dias. 
II – é garantido o afastamento das suas atividades profissionais, após 60 (sessenta) dias do 
requerimento de aposentadoria, exceto no caso de pronto indeferimento do pedido; 
 
III – ocorrido o indeferimento do pedido, após o prazo conclusivo de 60 (sessenta) dias previsto no 
inciso I deste artigo, serão abonadas as faltas relativas ao período de afastamento garantido pelo inciso 
II; 
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IV – O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria 
voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao 
valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória; 
 
V – O servidor integrante das Carreiras de Docência de Educação Básica, Administração Escolar, 
Inspeção Escolar, Orientação Educacional e Supervisão Escolar que, cumpridas as demais exigências 
legais, requerem a aposentadoria proporcional, farão jus aos cálculos dos seus proventos na forma da 
aposentadoria especial; 

 

 

TÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art.68. A aplicação do Estatuto do Grupo Ocupacional da Educação Básica será de competência da 
Secretaria de Estado da Educação, em articulação com os demais setores da Administração Estadual. 

 

Art.69. Aplicam-se aos detentores de cargos públicos do Grupo Ocupacional Educação Básica, no que 
não conflitarem com este Estatuto, as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado e Legislação Complementar. 

Art.70. O docente acometido de doença profissional, no exercício do Magistério, poderá exercer outras 
atividades correlatas com o cargo de Professor, na escola, na administração regional ou na 
administração central, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens. 

Art.71. O número máximo de alunos por turma e professor nos anos iniciais do ensino fundamental 
será 25; nos anos finais será 30 e no ensino médio será 35.  

Art.72. O professor ou Especialista detentor de duas matrículas terá direito ao VALE-REFEIÇÃO, a 
título de indenização de despesas com alimentação. 

Art.73. Os servidores integrantes das carreiras do Grupo Ocupacional Magistério de 1º e 2º Graus 
instituídas pela Lei 6.110/94 e os servidores de apoio lotados e em exercício nas Escolas Públicas e 
demais órgãos da Educação Básica, na data da publicação desta Lei, que tenham concluído com 
aproveitamento o Curso PRO-FUNCIONÁRIO ou Curso equivalente, serão enquadrados e 
reclassificados nas respectivas carreiras criadas por esta Lei, com vencimentos na forma prevista nos 
Anexos I e II desta lei. 

 

§ 1º - O enquadramento se dará com base no tempo de serviço do servidor, na respectiva Referência da 
nova Tabela Salarial da Carreira correspondente. 
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§ 2º - Os servidores integrantes do Grupo Ocupacional Magistério de 1º e 2º Graus que integrem  as 
Classes II, III e IV e os Especialistas Classe I das carreiras instituídas pela Lei 6.110/94 terão seus 
vencimentos readequados às rubricas previstas na presente Lei, vedada qualquer redução salarial e 
farão jus à Gratificação por Habilitação prevista no artigo 51 desta Lei, com os seguintes percentuais, 
em caráter extraordinário: 

 

a) 15% (quinze por cento) para os integrantes da Classe II do Grupo Ocupacional 
Magistério de 1º e 2º Graus instituído pela Lei  6.110/94; 

b) 30% (trinta por cento) para os integrantes da Classe III do Grupo Ocupacional 
Magistério de 1º e 2º Graus e os Especialistas Classe I das carreiras instituídas pela 
Lei  6.110/94; 

c) 60% (sessenta por cento) para os integrantes da Classe IV do Grupo Ocupacional 
Magistério de 1º e 2º Graus e os Especialistas Classe II das carreiras instituídas pela 
Lei  6.110/94;  

§ 3º - Os cargos ocupados pelos servidores integrantes do Grupo Ocupacional Magistério de 1º e 2º 
Graus instituído pela Lei 6.110/94, pelos servidores de apoio lotados e em exercício na Secretaria 
Estadual de Educação enquadrados neste Estatuto na forma do caput deste artigo e pelos demais 
servidores de apoio lotados e em exercício na Secretaria Estadual de Educação que não tenham sido 
enquadrados neste Estatuto na forma do caput são declarados extintos a vagar. 

§ 4º - Os cargos ocupados pelos demais servidores de apoio lotados e em exercício na Secretaria 
Estadual de Educação que não tenham sido enquadrados neste Estatuto na forma do caput são 
declarados extintos a vagar e permanecerão em exercício nas respectivas lotações, com enquadramento 
salarial na atual Tabela Salarial em vigor. 

Art.74. É instituída a Gratificação por Graduação aos servidores de apoio lotados e em exercício na 
Secretaria Estadual de Educação na data da publicação desta lei, portadores de curso superior na área 
de educação, no percentual de 60%(sessenta por cento) calculada sobre o vencimento base.  

Art.75. O Estado será obrigado a realizar concurso público sempre que a vacância no quadro 
permanente alcançar no máximo o percentual de 10% (dez por cento) de cada Categoria Funcional do 
Grupo Educacional Educação Básica.  

Parágrafo Único. É o Estado obrigado a publicar anualmente o quadro funcional dos servidores 
efetivos do Grupo Ocupacional Educação Básica com o quantitativo detalhado por Categoria 
Funcional. 

 

Art.76. Compete a Secretaria de Estado da Educação, no prazo de até 120 dias da data da publicação 
deste Estatuto, promover a adequação do Regimento e do Projeto Político Pedagógico das escolas da 
rede de ensino estadual a esta lei. 

 

Art.77. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a lei 6.110/94. 
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ANEXO I 

 

Vencimentos das Categorias Funcionais Atividades de Docência e Especialista em Educação Básica 
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         Referência                 Vencimentos 

             01                  1302,26 

             02                  1367,37 

             03                  1435,74 

             04                  1507,53 

             05                  1582,93 

             06                  1662,05 

             07                  1745,15 

             08                  1832,41 

             09                  1924,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

Vencimentos da Categoria Funcional Apoio Educacional 
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      Referência          Vencimentos 

         01               905,92 

         02               951,22 

         03               998,77 

         04               1048,71 

         05               1101,15 

         06               1156,20 

         07               1214,02 

         08               1274,72 

         09               1338,46 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


