
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono 
e promulgo a seguinte Lei: 
 

LEI MUNICIPAL N° 329.04, 16 de março de 2004. 
 
Estabelece critérios e procedimentos 
para avaliação de desempenho do 
Magistério Público Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul para 
fins de promoção na carreira. 

 
Art. 1º - Ficam estabelecidos os critérios e 

procedimentos para a Avaliação do Desempenho do Magistério Público 
Municipal para fins de Promoção na Carreira, em cumprimento ao que 
determina o artigo 12 da Lei Municipal nº 68/2001 de 05 de dezembro de 
2001. 

 
Art. 2º - A avaliação do professor ocorrerá 

anualmente, no mês de março, e será realizada pela Comissão de Avaliação 
da Promoção do Membro do Magistério Público Municipal, nomeada por 
ato próprio, e constituída nos termos do Art. 16 da Lei Municipal nº 
68/2001. 

§ 1º - A avaliação de desempenho será realizada 
tomando por base as informações constantes das planilhas de produção. 

§ 2º - As planilhas serão preenchidas pelos 
Diretores das Escolas e, no caso de avaliação destes, pela chefia a qual 
estejam subordinados. 

§ 3º - Os profissionais enquanto ocupantes dos 
cargos de Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola, e Assessor Pedagógico 
serão avaliados em suas funções, mas estarão impedidos de concorrer a 
mudança de classe.  

 
Art. 3º - A pontuação atribuída a cada profissional 

da Educação avaliado será de acordo com o grupo das seguintes atividades: 
I – Atividades de Ensino 



II - Participação das Atividades Administrativas 
III – Assiduidade e pontualidade. 
IV – Participação em cursos, seminários, encontros, simpósios, 

palestras, semanas de estudos e outros similares. 
§ 1º - As planilhas de produção constam nos 

anexos a esta Lei. 
§ 2º - A pontuação final da avaliação prevista nesta 

Lei será obtida pela soma de pontos dados nas atividades constantes dos 
incisos I; II; III e IV, deste artigo. 
 

Art. 4º - Ficam acrescidas às competências da 
Comissão e Avaliação da Promoção elencadas no art. 17 da Lei nº 68/2001 
as seguintes atribuições destinadas à avaliação do desempenho dos 
profissionais de educação: 

I – Aplicar as normas, critérios e procedimentos que regem a 
concessão da promoção do magistério nos termos definidos nesta Lei e no 
Plano de Carreira do Magistério; 

II – Atribuir a pontuação a cada profissional da Educação conforme a 
planilha de atividades; 

III – Apurar o resultado da avaliação; 
IV – Analisar anualmente o Sistema de Avaliação de Desempenho do 

Magistério. 
 

Art. 5º - As Secretarias Municipais de 
Administração e de Educação e os Profissionais de Educação deverão 
subsidiar a Comissão de Avaliação da Promoção do Magistério Público 
Municipal com informações e documentos que comprovem e demonstrem 
as atividades dos avaliados, conforme elencadas no artigo 3º desta Lei, até o 
final do mês de março de cada ano. 

  
Art. 6º - Os profissionais da Educação terão o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do conhecimento das avaliações, 
para se manifestarem por escrito e recorrer, se assim o desejarem. 

Art. 7º - Os profissionais da Educação que se 
encontrem em acúmulo de cargos deverão ser avaliados em cada um deles. 

 
Art. 8º - Os profissionais de Educação que se 

encontrem em Estágio Probatório se submeterão, concomitantemente, às 
respectivas avaliações. 

 



Art. 9º - As vagas para efeitos de promoção serão as 
seguintes: 

 

2005 05 vagas Classe “B” 

2006 03 vagas Classe “B” 

2007 02 vagas Classe “B” 

§ único – A partir de 2007, permanecerá o número 
de 2 (duas) promoções anuais, sempre para a classe imediatamente seguinte 
a que o professor promovido se encontrar lotado. 
 

Art. 10 - As despesas decorrentes das promoções 
serão suportadas pela seguinte rubrica do orçamento de 2004: 

 
Órgão 05 – Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Lazer 
Unidade 01 – MDE 
Proj/Ativ. 12361001622.027 – Man. Des.  Ger.Ativ.Ensino Fundamental   

 
Art. 11 - Os casos omissos serão resolvidos pela 

Comissão de Avaliação da Promoção. 
 
Art. 12 – No prazo de 90 (noventa) dias a Comissão 

de Avaliação de Desempenho do Magistério elaborará seu Regimento 
Interno. 

 
Art. 13 – Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2.004. 
  
 
 
                                                João Domingos R. da Silva 
                     Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
 Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
     Rita de Cássia de Oliveira 
Assessora Especial de Gabinete 
   


