
LEI Nº 1.926, DE 06 DE SETEMBRO DE 2011.  
 
 

ALTERA PLANO DE CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
MODIFICANDO LEI 092/1994 E SUAS 
ALTERAÇÕES. 

 
 NILVO ANTONIO LAGO, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do 
Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1º - Fica alterada a redação da Lei Municipal 092/1994, em seu artigo 20, 
na seguinte forma: 
 
 Estágio Probatório é o período de 36 (Trinta e Seis) Meses, em que o 
Professor e/ou Especialista em Educação, nomeado em caráter efetivo, ficará em 
observação, a fim de que seja verificada a conveniência ou não, se sua confirmação no 
cargo, mediante a apuração dos seguintes requisitos: 
 
 Art. 2º - O Quadro previsto no inciso I do art. 51 da Lei Municipal, 092/94 
passa a vigorar na seguinte forma: 
 

 NIVEL 1 NÍVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 
CLASSE A       2,10             2,27           2,44             2,61  
CLASSE B       2,25             2,42           2,59             2,76  
CLASSE C        2,40             2,57           2,74             2,91  
CLASSE D       2,55             2,72           2,89             3,06  
CLASSE E       2,70             2,87           3,04             3,21  

 
 Art. 3º - O art. 52 da Lei Municipal 092/1994 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
 O valor do padrão de referência é fixado em R$ 288,38 (Duzentos e oitenta e 
oito reais e trinta e oito centavos). 
 
 Art. 4º - O art. 54 da Lei Municipal 092/1994 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
 Art. 54 – Alem das gratificações e vantagens previstas para os servidores em 
geral do Município, conforme previsto no Regime Jurídico Único, poderão ser deferidas 
aos integrantes do Magistério as seguintes gratificações específicas: 
 
 I – Gratificação pelo Exercício da função de Direção de Escola; 
 II – Gratificação pelo exercício de atividade em Escola de difícil acesso; 
 III – Gratificação pelo exercício em classes unidocente e multisseriada; 
 IV – Gratificação pelo exercício em classe de educação infantil (pré-escola). 



 
 §1º As gratificações de que trata este artigo serão devidas somente nas 
situações em que o Professor estiver no efetivo exercício das atribuições previstas e, 
durante os afastamentos legais com a garantia do direito à remuneração integral. 
 
 §2º As gratificações constantes deste artigo, serão incorporadas ao 
vencimento do professor se forem percebidas,  por cinco anos consecutivos ou dez anos 
intercalados, no serviço público municipal de Pinhal Grande ou dos Municípios Mãe, 
calculando-se a incorporação pela média dos percentuais recebidos no período. 
 
 §3º A utilização para incorporação dos períodos de gratificações percebidas 
nos Municípios Mãe somente será possível se percebidas anteriormente à emancipação de 
Pinhal Grande e com a comprovação das respectivas contribuições previdenciárias. 
 
 §4º É vedada a acumulação da incorporação. 
 
 §5º A incorporação das gratificações acima previstas será efetivada através de 
ato do Poder Executivo Municipal, após requerimento do interessado, ficando sem efeito 
se em 90 (noventa) dias após a sua concessão não for concluído o processo de 
aposentadoria do(a) requerente”. 
 
 Art. 5º - Fica incluído no texto da Lei 092/1994 o seguinte artigo: 
 
 Art. 58 A – Ao professor que desempenhar suas atividades exclusivamente 
junto a classes de educação infantil (classes pré-escolares) será devida a Gratificação por 
Atividade Especial junto a Educação Infantil (GAE – EI) no valor de 10 % (Dez por 
cento) de seu vencimento básico, enquanto estiver no efetivo exercício desta função e nos 
afastamentos com direito a remuneração integral. 
 Parágrafo único – Da gratificação constante do caput deste artigo incidirá 
contribuição previdenciária. 
 
 Art. 6º - Fica revogada a Lei Municipal 1029/2003 de 30 de setembro de 
2003. 
 
 Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
contar do primeiro dia útil do mês seguinte, permanecendo inalteradas as demais 
disposições da Lei 092/1994 e suas alterações. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
06 de setembro de 2011. 

 
 

NILVO ANTONIO LAGO 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


