
LEI Nº 2.377, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017. 
 
 
 

Altera dispositivos da Lei nº 092, de 
12 de agosto de 1994. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 
 Art. 1o Os artigos 8º e 9° da Lei nº 092 de 12 de agosto de 1994, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
 Art. 8o As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício 
mínimo na classe e merecimento. 
 
 Art. 9o A promoção a cada classe obedecerá aos seguintes requisitos de 
tempo e merecimento: 
 I - para a classe A - ingresso automático. 
 II - para a classe B: 
 a) cinco (05) anos de interstício na classe A; 
 b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a 
Educação, que somados perfaçam, no mínimo, 100 (cem) horas. 
 III -  para a classe C: 
 a) cinco (05) anos de interstício na classe B; 
 b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a 
Educação, que perfaçam, no mínimo, 100 (cem) 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, 100 (cem) 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, 100 (cem) horas. 
 
 § 1o Serão considerados como cursos de atualização e aperfeiçoamento, 
na área da Educação, todos os cursos, encontros, congressos, seminários e similares, cujos 
certificados apresentem conteúdo programático, carga horária e identificação do órgão 
expedidor. 
 § 2o Os cursos devem ser realizados dentro do período determinado para 
cada interstício. 
 § 3o A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e 
Lazer, oferecerá anualmente cursos, encontros, congressos ou similares, num total mínimo 
de 20 (vinte) horas de carga horária anual. 
 



 

 § 4o A participação dos profissionais da educação em cursos, encontros, 
congressos ou similares, ofertados por outras instituições, não poderá interferir no regime 
de trabalho. 
 § 5o A promoção só ocorrerá mediante requerimento do servidor, 
devendo o mesmo estar instruído com os documentos que comprovam a realização dos 
cursos de atualização e aperfeiçoamento. 
 § 6o Para fins de recebimento dos valores da mudança de classe, contar-
se-á do mês seguinte em que o profissional do magistério realizar o protocolo de 
requerimento, caso esse seja deferido. 
 § 7o Para efeitos de transição, o professor que na entrada em vigência da 
presente Lei, faltar 20% (vinte por cento) do tempo necessário para promoção de classe, 
não será obrigatório à comprovação dos cursos de atualização e aperfeiçoamento, para à 
promoção a classe imediatamente superior. 
 
 Art. 2o O artigo 11 da Lei nº 092, de 12 de agosto de 1994, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
 Art. 11. Os níveis correspondem às titulações e formações dos 
Profissionais do magistério, independente da área de atuação, lhe sendo assegurados os 
seguintes níveis: 
 
 I – Nível 1: formação especifica em curso de nível médio, na qualidade 
normal, magistério de 2º grau obtido em curso de três séries, seguido de estágio;  
 II - Nível 2: formação específica em nível superior, em curso de  
licenciatura de graduação plena para educação infantil e/ou anos iniciais do ensino 
fundamental; licenciatura plena de graduação, específica para os anos finais do ensino 
fundamental e curso de licenciatura de graduação plena em educação especial; 
 III - Nível 3: formação específica em curso de pós-graduação de 
Especialização, desde que haja correlação com a área da educação; 
 IV - Nível 4: formação específica em curso de pós-graduação de 
Mestrado ou Doutorado, desde que haja correlação com a área da educação. 
 
 § 1o A mudança de nível será requerida e vigorará a contar do mês 
subsequente em que o profissional do magistério requerer e apresentar os seguintes 
documentos: 
 I – Diploma, quando a formação for em nível de graduação, mestrado ou 
doutorado;  
 II – Certificado de conclusão, quando a formação for em nível de pós-
graduação lato sensu e especialização. 
 
 Art. 3o O artigo 48 da Lei nº 092, de 12 de agosto de 1994, passa a ter a 
seguinte redação: 
 
 Art. 48. É criado o Quadro do Magistério Publico Municipal, que será 
constituído de cargos de professores e de funções gratificadas. 
 
 



 

 Art.4o O artigo 51 da Lei nº 092, de 12 de agosto de 1994, alterado pela Lei nº 
1.926, de 06 de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 Art. 51. O vencimento dos profissionais efetivos do magistério será 
obtido através da multiplicação dos coeficientes respectivos do quadro abaixo, pelo valor 
atribuído ao padrão referencial fixado anualmente. 
 
 NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NIVEL 4 

CLASSE A 2,51 2,68 2,85 3,02 

CLASSE B 2,66 2,83 3,00 3,17 

CLASSE C 2,81 2,98 3,15 3,32 

CLASSE D 2,96 3,13 3,30 3,47 

CLASSE E 3,11 3,28 3,45 3,62 

 
 § 1o O professor em exercício na entrada em vigência da presente Lei, 
será reenquadrado quanto ao nível, mediante Portaria emitida pelo Poder Executivo.  
 
 Art. 5o Altera a redação do Inciso IV do artigo 54 da Lei nº 092, de 12 de 
agosto de 1994. 
 
 Art. 54... 
 
 IV – Gratificação pelo exercício em classe de educação infantil (creche e 
pré-escola); 
 
 Art.6o Revogam-se os artigos 50, 52 e 53 da Lei nº 092, de 12 de agosto de 
1994. 
 
 Art. 7o Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente ao de 
aprovação.  
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 14 de setembro de 2017. 
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