
23/11/2021 10:59 Lei Complementar 62 1997 de Brusque SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/1997/6/62/lei-complementar-n-62-1997-institui-a-carreira-do-magisterio-publico-do-… 1/4

 

www.LeisMunicipais.com.br

Versão consolidada, com alterações até o dia 31/08/2009

LEI COMPLEMENTAR Nº 62/1997
(Revogada pela Lei Complementar nº 146/2009) 

INSTITUI A CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE BRUSQUE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Brusque: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Hylário Zen, Prefeito
Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Da carreira e dos Cargos 

Art. 1º  Fica ins�tuída a Carreira do Magistério Público do Município de Brusque . 

Art. 2º  Os atuais cargos docentes existentes ficam transformados em Cargo de Professor Municipal,
estruturado em 05 (cinco) Classes com requisitos próprios, nos termos do Anexo I : 

I - professor nível - I, 

II - professor nível - II, 

III - professor nível - III, 

IV - professor nível - IV, 

V - professor nível - V. 

§ 1º - Cada Classe será composta de 11 (onze) referências. 

§ 2º - O regime de trabalho dos docentes desta carreira prevê tempo integral de 40 (quarenta) horas
semanais e tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais, permi�dos os regimes parciais de acordo com a
carga horária por disciplina e módulos, e nos termos de regulamentação própria e o disposto no Anexo II
da presente Lei. 

§ 3º - Os vencimentos dos docentes são os constantes do Anexo III da presente Lei e nos termos do
regime de trabalho próprio. 

Do Avanço Funcional 

Art. 3º  Os integrantes da Carreira docente e especialistas em educação, terão promoção de classe e
ascensão de referência nos termos desta Lei. 

Art. 4º  O Professor Nível - I ascenderá à Classe de Professor Nível - II ou III, conforme o caso, após

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência neste Portal. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de
Privacidade

Continuar

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2009/14/146/lei-complementar-n-146-2009-dispoe-sobre-o-estatuto-do-magisterio-publico-municipal-de-brusque
https://leismunicipais.com.br/privacidade


23/11/2021 10:59 Lei Complementar 62 1997 de Brusque SC

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/1997/6/62/lei-complementar-n-62-1997-institui-a-carreira-do-magisterio-publico-do-… 2/4

conclusão de curso superior na área em que atua, observadas as disposições legais e nos termos do
regulamento. 

§ Único Na hipótese do caput deste Ar�go, e sempre que houver promoção de uma Classe para outra, o
professor será enquadrado na referência imediatamente superior a que se encontrava, ficando a data de
sua promoção, em qualquer caso, como nova data base para ascensão inter-referências. 

Art. 5º  O Professor de qualquer Nível, ascenderá à referência consecu�va de sua classe após inters�cio
de 02 (dois) anos, mediante avaliação de desempenho que inclua, obrigatoriamente, a aprovação de
memorial descri�vo definido perante comissão indicada pelo Colegiado da Educação ins�tuído nos
termos desta Lei. 

§ 1º O Colegiado da Educação será composto por 3 (três) diretores sendo um de escola básica e colégio,
1(um) de escola reunida e 1 (um) de educação infan�l, e por 10 ( dez) professores , sendo 2 (dois) de
educação infan�l, 3 (três) de escola básica, 1 (um) de educação especial, 2 (dois) de escola reunida, 1
(um) de escola mul�sseriada, 1 (um) Especialista em Educação e 3 (três) membros da comunidade escolar
, e 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação. 

§ 2º Os diretores, professores e o Especialista em Educação de que trata o parágrafo 1º deste ar�go serão
escolhidos pelos membros das respec�vas categorias indicadas. 

§ 3º São atribuições do Colegiado da Educação, entre outras: 

I - assessorar a Administração Superior no planejamento e desenvolvimento do ensino municipal. 

II - contribuir para a universalização do ensino com qualidade. 

III - outras a�vidades correlatas. 

Art. 6º  A promoção de Professor Nível - III à classe de Professor Nível -IV será feita mediante
comprovação da obtenção do Título de Especialista nos termos da legislação universitária em vigor e na
área de atuação, conforme formação acadêmica própria. 

Art. 7º  O Professor Nível - IV poderá ser promovido à classe de Professor Nível - V, desde que seja
portador do diploma e �tulo de Mestre ou Doutor. 

§ Único. O chefe do Poder Execu�vo atribuirá gra�ficação de incen�vo à �tulação de Mestre e Doutor nos
termos de regulamentação própria. 

Art. 8º  Os docentes integrantes da carreira do Magistério Público Municipal de Brusque farão jus á
Licença Prêmio sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens nos termos da legislação em vigor. 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 9º  Os Professores em exercício e os Especialistas em Educação, na data da publicação desta Lei serão
enquadrados na carreira de acordo com a classe, referência e os requisitos da Carreira aqui ins�tuída e as
funções desenvolvidas, ressalvados os direitos individuais adquiridos na forma da Lei. 

§ Único - Serão também enquadrados nos termos desta Lei os professores que es�verem desenvolvendo
a�vidades de direção em unidade escolar ou na administração superior da Educação do Município de
Brusque. 

Art. 10 -  Os atuais professores Municipais e os Especialistas em Educação que no processo de
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enquadramento não se adaptarem aos requisitos necessários para a Classe criada por esta Lei, serão
reenquadrados em carreira em ex�nção. 

§ Único Na hipótese do "caput" deste ar�go, o prazo será de até 2 (dois) anos para se adaptarem aos
termos desta Lei, cabendo ao órgão municipal de educação dar condições necessárias para sua
consecução. 

Art. 11 -  Os professores subs�tutos ou contratados serão remunerados de acordo com o número de aulas
efe�vamente ministradas ou conforme dispuser o Edital de Seleção e enquadrados na Tabela Salarial nos
termos dos anexos I, II, III. 

Art. 12 -  Os professores ina�vos serão contemplados por esta Lei nos termos do disposto no ar�go 40,
parágrafo 4º, da Cons�tuição Federal. 

Art. 13 -  É prevista a revisão de enquadramento com a finalidade de se proceder as adequações
funcionais necessárias para a plena implementação do Plano de Carreiras ins�tuídos por esta Lei.

Art. 14 -  O Chefe do Poder Execu�vo poderá conceder gra�ficação pelo exercício de encargos especiais,
vedada a agregação e incorporação ao salário efe�vo para qualquer efeito e nos termos de
regulamentação própria. 

Art. 15 -  Os professores que desenvolvem a�vidades extracurriculares ou projetos especiais no âmbito da
disciplina em que atuem poderão solicitar a concessão de horas/a�vidade. 

Art. 16 -  Os Especialistas em Educação nos termos do anexo IV serão enquadrados, para efeitos de
remuneração e desenvolvimento previstos no anexo III e na Carreira do Magistério e nas Classes III, IV e V,
conforme habilitação e �tulação específica para cada Classe e terão ascensão e vantagens conforme
disposto nos ar�gos 5º e 8º desta Lei. 

§ Único. Os atuais cargos de Orientador Pedagógico ficam transformados para todos os efeitos em Cargo
de Especialista em Educação. 

Art. 17 -  Fica criado o Cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola Municipal, Simbologia CM,
e nos termos do Anexo V desta Lei. 

Art. 18 -  Fica o Chefe do Poder Execu�vo autorizado a proceder o necessário remanejamento
orçamentário para cumprimento desta Lei. 

Art. 19 -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a par�r de 01 de
julho de 1997, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial : Lei 1139/84; art. 7º e par.
Único; 10; 37; 44; 71; inciso I do ar�go 76; par. 2º do art. 116; inciso I do ar�go 147, da Lei 1335/87; LC
06/92. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE, 08 de setembro de 1997. 

HYLÁRIO ZEN 
Prefeito Municipal 

O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal 
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