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LEI COMPLEMENTAR N° 91, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

  Altera dispositivos na Lei Complementar n° 
37, de 23 de julho de 2009, a qual Estabelece 
o Plano de Carreira do Magistério Público do 
Município e Institui o Respectivo Quadro de 
Cargos e Funções. 

   
    O Prefeito Municipal. 
  Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica alterado o caput do art. 6º da Lei Complementar n° 37, de 23 de julho de 2009, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
[...] 
Art. 6º A carreira do magistério público municipal é constituída pelo conjunto de cargos de 

professor e pedagogo, estruturada em cinco (05) classes, dispostas gradualmente, com acesso 
sucessivo de classe a classe, três níveis de formação e um nível especiais em extinção, 
estabelecidos de acordo com a titulação pessoal do profissional do magistério. 

[...] 
 
Art. 2º Fica alterado o art. 28 da Lei Complementar n° 37, de 23 de julho de 2009, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
[...] 
Art. 28. Os níveis serão designados em relação aos profissionais do magistério pelos 

algarismos  1,2,3 e 4 e serão conferidos de acordo com os critérios determinados por esta Lei, 
levando em consideração a titulação ou formação comprovada pelo servidor.  

I – Para os titulares dos cargos de Professor, com exceção do Professor de Educação 
Especial, são assegurados os seguintes níveis: 

a) Nível 2: formação específica em nível superior, em curso de  licenciatura de graduação 
plena para educação infantil e/ou séries iniciais do ensino fundamental; licenciatura plena, 
específica para as séries finais do ensino fundamental ou formação obtida através de programas de 
formação pedagógica, nos termos indicados pelo art. 63 da Lei nº 9.394/96; 

b)  Nível 3: formação específica em curso de pós-graduação de Especialização, desde que 
haja correlação com o curso superior de licenciatura plena ou na área de educação; 

c) Nível 4: formação específica em curso de pós-graduação de Mestrado ou Doutorado, 
desde que haja correlação com o curso superior de licenciatura plena ou na área de educação. 

II – Para os profissionais de apoio técnico-pedagógico (pedagogo): 

a) Nível 1 – Habilitação específica em nível superior, em curso de graduação em 
Pedagogia, para uma das atividades indicadas pelo art. 64 da Lei das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional;   
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b) Nível 2 – Habilitação específica em curso de pós-graduação de Especialização ou 
Aperfeiçoamento em Pedagogia, para uma das atividades indicadas pelo art. 64 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, com duração mínima de 360 horas e desde que correlacionada à 
área de formação do pedagogo ou na área da educação; 

c) Nível 3 – Habilitação específica em curso de pós-graduação de Mestrado ou 
Doutorado em pedagogia, com duração mínima de 360 horas e desde que relacionado à área de 
formação do pedagogo ou na área da educação.  
 II – Para os Professores de Educação Especial são assegurados os seguintes níveis: 

a) Nível 1: formação em nível superior, em curso de graduação,  específico para 
Educação Especial e/ou  formação em curso de pós-graduação de Especialização, específico para 
Educação Especial. 

b) Nível 2: formação em curso de pós-graduação de Mestrado ou Doutorado, na área da 
Educação Especial. 

 § 1º A mudança de nível será automática e vigorará a contar do mês seguinte em que o 
profissional da educação requerer e apresentar o diploma ou certificado da nova titulação. 
 § 2º O nível é pessoal, de acordo com a habilitação específica do profissional da educação, 
que o conservará na promoção à classe superior. 

[...]  
 
Art. 3º Fica incluído o art. 28A, da Lei Complementar n° 37, de 23 de Julho de 2009, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
[...] 

  Art. 28A.   Constituem níveis especiais em extinção, constantes nas disposições transitórias 
desta Lei, as formações obtidas em cursos  normal de nível médio, tratadas no Inciso III do artigo 41, 
como Nível Especial em Extinção. 

[...] 
 

 Art. 4º Fica alterado os art. 30. 31 e 32 da Lei Complementar n° 37, de 23 de julho de 2009, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
[...] 

 Art. 30. O recrutamento para os cargos efetivos será realizado mediante concurso público de 
provas e títulos, de acordo com as respectivas formações e observadas as normas gerais constantes 
do Regime Jurídico dos servidores municipais. 

 Art. 31. Os concursos públicos para o provimento dos cargos de Professor serão realizados 
segundo os níveis e/ou áreas da educação básica atendidos pelo Município, exigindo-se as 
seguintes formações: 

 I - para a docência na Educação Infantil/e ou Séries ou Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental: curso superior de licenciatura plena, específico para educação infantil e curso 
superior de licenciatura plena, específico para séries ou anos iniciais do ensino fundamental; 
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 II - para a docência nas Séries ou Anos Finais do Ensino Fundamental: curso superior em 
licenciatura plena, específico para as disciplinas respectivas ou formação superior em área 
correspondente e formação pedagógica, nos termos do artigo 63 da Lei nº 9.394/96. 

 III - para a realização do atendimento especializado, aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: especialização 
adequada em nível superior, para atendimento especializado.  

 Art. 32. Além das formações exigidas pelos dispositivos deste Capítulo, o provimento dos 
cargos efetivos está sujeito, ainda, aos demais requisitos exigidos por esta Lei.   

[...] 

Art. 5º Fica alterado o art. 34. Lei Complementar n° 37, de 23 de Julho de 2009, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
[...] 

 Art. 34.  O regime normal de trabalho dos professores da educação infantil, das séries 
iniciais do ensino fundamental, das séries finais do ensino fundamental e da Educação Especial, 
será de 20 horas semanais, sendo observado o limite máximo de dois terços (2/3) da carga horária 
para desempenho das atividades de interação com os educandos e um terço (1/3) destinados a horas 
atividades reservadas para estudos, planejamento e avaliação do trabalho, bem como ao 
atendimento de reuniões pedagógicas e na colaboração com a administração da escola. 

[...] 
 

 Art. 6º Fica alterado o Art. 41 e 42 da Lei Complementar n° 37, de 23 de julho de 2009, que 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

[...] 
Art. 41. Os coeficientes dos níveis e classes, multiplicados pelo valor atribuído ao padrão 

referencial fixado no Artigo 42, formam o vencimento dos cargos de provimento efetivo do magistério 
municipal e o valor das funções gratificadas. 

§ 1º Os valores formados pelo estabelecido no caput, face às necessidades de ajustes, poderão 
ser arredondados em unidades de centavos. 

I – Quadros de Provimento Efetivo com seus Coeficientes, com exceção do Professor de 
Educação Especial: 

 
 Professor (a) - 20 horas semanal 
 CLASSES 

NÍVEIS A B C D E 
2 3,36 3,48 3,59 3,69 3,83 
3 3,69 3,79 3,92 4,02 4,18 
4 4,05 4,22 4,31 4,54 4,62 

  Pedagogo - 20 horas semanal 
 CLASSES 
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NÍVEIS A B C D E 
1 3,36 3,48 3,59 3,69 3,83 
2 3,69 3,79 3,92 4,02 4,18 
3 4,05 4,22 4,31 4,54 4,62 

 
II – Quadro de Provimento Efetivo com seus Coeficientes - Professor de Educação Especial:  

 Professor (a) AEE - 20 horas semanal 
 CLASSES 

NÍVEIS A B C D E 
1 3,69 3,79 3,92 4,02 4,18 
2 4,05 4,22 4,31 4,54 4,62 

 
III – Quadro de Provimento Efetivo, enquadrados no nível especial em extinção:  

 Professor (a) – Nível Especial em Extinção 
NÍVEL Coeficiente  

01   2,86   
 
IV  – Quadro das Funções Gratificadas e seus Coeficientes: 

CÓDIGO COEFICIENTE 
FG – 1 0,51 
FG – 2 1,22 

§ 2º O Professor integrante do nível especial em extinção permanecerá em exercício de suas 
atividades e integrará o nível correspondente até que adquira a formação em Licenciatura Plena, 
nos termos do que dispõe a Lei Federal de nº 9.394-96 e as normas instituídas por esta Lei, 
oportunidade em que ingressará, automaticamente, no nível 2, sendo que sua remuneração passará 
a ter como base o vencimento básico definido na tabela de pagamento do inc. I deste artigo. 

Art. 42. O valor do padrão referencial fica fixado em R$ 527,48 (quinhentos e vinte e sete reais e 
quarenta e oito centavos), podendo ser alterado por Lei Ordinária. 

[...] 

Art. 7º Fica alterado o art. 44 da Lei Complementar n° 37, de 23 de julho de 2009, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

[...] 

          Art. 44. O profissional da educação lotado em escola de difícil acesso perceberá, como 
gratificação, respectivamente, 10%, 15% ou 20% conforme classificação da escola em dificuldade 
mínima, média ou máxima, calculados sobre o coeficiente 2,49 (dois vírgula quarenta e nove) 
multiplicado pelo valor atribuído ao padrão referencial do município. 
 § 1º As escolas de difícil acesso serão classificadas por decreto, baixado pelo Prefeito, 
mediante enquadramento em um dos graus de dificuldade de que trata este artigo. 
 § 2º São requisitos mínimos para classificação da escola como de difícil acesso: 
 I - localização na zona rural; 
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 II - distância de mais de três quilômetros da zona urbana do Município ou das sedes 
distritais; 
 III - inexistência de linha regular de transporte coletivo até mil metros da escola, ou de 
transporte oferecido pelo Município. 

§ 3º Excepcionalmente, quando a escola não se enquadrar ao caput deste Artigo, poderá ser 
concedida gratificação de 15% ao profissional de educação que comprovar estar residindo numa 
distância entre 04 (quatro) a 10 (dez) quilômetros da escola, e gratificação de 25% se a distância 
for acima dos 10 (dez) quilômetros da escola, sendo os percentuais calculados sobre o coeficiente 
2,49 (dois vírgula quarenta e nove) multiplicado pelo valor atribuído ao padrão referencial do 
município.  

 [...] 
 
Art. 8º Fica alterado o art. 45 da Lei Complementar n° 37, de 23 de julho de 2009, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
[...] 
Art. 45. O professor com habilitação específica, no exercício de atividades com classe 

especial, terá assegurado, enquanto permanecer nessa situação, a percepção de gratificação 
correspondente a 30%, calculados sobre o coeficiente 2,49 (dois vírgula quarenta e nove) 
multiplicado pelo valor atribuído ao padrão referencial do município.  

 [...] 
 
Art. 9º Fica alterado o art. 46 da Lei Complementar Nº 37, de 23 de julho de 2009, o qual 

passa a vigorar com a seguinte redação:  
 
[...] 

Art. 46. Consideram-se como de necessidade temporária as contratações que visem a: 
I - suprir a falta de servidores aprovados em concurso público; 
II - substituir servidores, nas seguintes situações: 
a) licença-maternidade ou adotante, pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias ou de 180 

(cento e oitenta) dias, nos casos de prorrogação prevista em lei municipal; 
b) férias, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias; 
c) licença para tratamento de saúde ou auxílio-doença, pelo prazo máximo de 06 (seis 

meses); 
III - outras situações excepcionais ou temporárias, relacionadas diretamente às necessidades 

do ensino local. 
[...] 
 
Art. 10. Fica alterado o art. 48 da Lei Complementar Nº 37, de 23 de julho de 2009, o qual 

passa a vigorar com a seguinte redação:   
 

[...] 
Art. 48. A contratação de que trata o art. 46 observará as seguintes normas: 
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I - será sempre em caráter suplementar e a título precário, mediante verificação prévia da 
falta de profissionais aprovados em concurso público ou em razão de necessidade excepcional e/ou 
temporária relacionada ao ensino; 

II - a contratação será precedida de seleção pública, na forma regulamentada pela 
Administração; 

III - somente poderão ser contratados profissionais que satisfaçam a instrução mínima exigida 
para os cargos de provimento efetivo. 

[...] 
 
Art. 11. Fica alterado o caput do art. 51 da Lei Complementar n° 37, de 23 de Julho de 

2009, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
         [...] 

Art. 51. Aos professores efetivos, com formação em curso normal de nível médio, será 
assegurado um nível especial e em extinção, com remuneração básica específica, na forma disposta 
por esta Lei, em seu art. 41, inciso III. 

[...] 

Art. 12. Fica alterado o Anexo I da Lei Complementar nº 37, de 23 de Julho de 2009, parte 
integrante deste Projeto de Lei.  

Art. 13. As demais disposições da Lei Complementar nº 37, de 23 de Julho de 2009, 
permanecem inalteradas. 

 Art. 14. Ficam revogadas as seguintes Leis Municipais Complementares: 
I – Lei Complementar nº 50, de 05 de fevereiro de 2013; 
II – Lei Complementar nº 76, de 29 de maio de 2018; 
III – Lei Complementar nº 86, de 11 de dezembro de 2018; 
Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Nova Ramada/RS, 13 de novembro de 2019. 
 
 

      Marcus Jair Bandeira 
                                                                            Prefeito  
  
Registre-se e Publique-se.                                                                                                                                                                                                                              
 
                      Elton Rehfeld – Vice-Prefeito                                                               
       Respondendo pela Secretaria Municipal de Administração 
                             Portaria n°.292/2019 
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ANEXO I 

CARGO: PROFESSOR 

  Síntese de Deveres: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta 
pedagógica da escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. 

 Exemplo de Atribuições: Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela 
aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de observação dos alunos; 
participar de atividades extra-classe; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com 
as famílias e a comunidade; participar de cursos de formação e treinamentos; participar da 
elaboração e execução do plano político-pedagógico; integrar órgãos complementares da escola; 
executar tarefas afins com a educação. 

 Condições de Trabalho: 

 a) Carga horária semanal de: 20 (vinte) horas  

 Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade mínima de 18 anos. 

b) Formação: 

b.1) para a docência na Educação Infantil e Séries ou Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental: curso superior de licenciatura plena, específico para educação infantil e 
curso superior de licenciatura plena, específico para séries ou anos iniciais do ensino 
fundamental; 

b.2) para a docência nas Séries ou Anos Finais do Ensino Fundamental: curso superior 
em licenciatura plena, específico para as disciplinas respectivas ou formação superior 
em área correspondente e formação pedagógica, nos termos do artigo 63 da LDB  e 
demais legislações vigentes.  Além dos demais requisitos exigidos, especificamente 
para o Professor de Educação Física, se faz necessário Registro regular no Conselho 
Regional de Educação Física, conforme Lei nº 9.696/98. 

                 b.3) para a realização do atendimento especializado, aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: curso de 
graduação específico para Educação Especial e/ou  formação em curso de pós-
graduação de Especialização, específico para Educação Especial. 

 
 


