
LEI COMPLEMENTAR Nº 276, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.

INSTITUI O PLANO DE CARREIRA DOS
PROFESSORES DA FACULDADE MUNICIPAL
DE PALHOÇA (FMP) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina, Faz saber que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

Capítulo I
DA INSTITUIÇÃO DO ESTATUTO E DO PLANO DE CARREIRA

 Esta Lei Complementar organiza o Magistério da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) e
estrutura o Plano de Carreira.

 Integram a carreira do Magistério Superior da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP), os
professores que exercem a atividade de docência no Ensino Superior, com um total de 20 (vinte)
vagas.

 Fica instituído por esta Lei Complementar o Regime Jurídico Único dos Professores da
Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) que obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

 O Regime Jurídico Único compreende exclusivamente a modalidade de contratação
atrelada à espécie de professor de Ensino Superior efetivo da Faculdade Municipal de Palhoça
(FMP) denominado estatutário, ocupante de cargo público efetivo e sujeito ao regime estatutário.

Capítulo II
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO MAGISTÉRIO DE ENSINO SUPERIOR

 O Ensino Superior na Faculdade Municipal de Palhoça reger-se-á pelos seguintes
princípios e diretrizes:

I - Garantia de condições para o acesso, permanência e sucesso dos educandos estimular a
criação cultural e o desenvolvimento do pensamento reflexivo na Faculdade Municipal de Palhoça
(FMP);

II - Gestão democrática do ensino superior público municipal, gratuito, e de qualidade, na forma da
lei;

III - Respeito ao indivíduo e suas diferenças e sem discriminação de qualquer natureza;

IV - Trabalho coletivo como forma de garantir o Projeto Pedagógico Institucional, Projetos de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico dos Cursos, na sua elaboração, cumprimento,
constante avaliação e redimensionamento;

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º
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V - Função social da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) mantidas pela municipalidade;

VI - Participação efetiva na vida da comunidade escolar, assegurando a crescente melhoria do
ensino superior, promover a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, assim como a criação e a difusão da cultura, melhorando, desse modo, o entendimento
do ser humano sobre o meio em que vive na Faculdade Municipal de Palhoça (FMP);

VII - Valorização dos profissionais no ensino superior da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP).

Capítulo III
DO REGIME ESTATUTÁRIO

 As regras definidas no Regime Estatutário aplicam-se, exclusivamente, aos professores da
Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) ocupante de cargo público efetivo, criado por lei.

§ 1º Entende-se por cargo público efetivo o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas
na estrutura organizacional, que devem ser acometidas a um professor efetivo da Faculdade
Municipal de Palhoça (FMP) estatutário.

§ 2º O cargo público de caráter efetivo para ser provido será precedido de concurso público de
provas e títulos.

Capítulo IV
DOS CARGOS EFETIVOS

 São professores do magistério superior da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) aqueles
legalmente investidos em cargo público de provimento efetivo.

 São requisitos básicos para a investidura em cargo público de caráter efetivo:

I - A aprovação em concurso público;

II - A nacionalidade brasileira;

III - O gozo dos direitos políticos;

IV - A quitação com as obrigações militares, para os homens;

V - A quitação com as obrigações eleitorais;

VI - A idade mínima de 18 (dezoito) anos;

VII - O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo (mestrado ou doutorado);

VIII - Aptidão física e mental.

 O ciclo de investidura em cargo público se encerra com a posse.

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º
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Capítulo V
DO CONCURSO PÚBLICO

 O concurso público objetiva selecionar candidatos através da avaliação de conhecimentos
teóricos e práticos, mediante provas objetiva, discursiva, didática e de títulos, seguidos de exame
obrigatório das condições de sanidade físico-mental, podendo ser realizado em etapas, conforme
dispuser o edital do concurso.

 A realização do concurso será precedida da constituição de uma Comissão de Fiscalização
de Concursos, composta de 03 (três) professores efetivos e estáveis, indicados e nomeados por
ato do Prefeito Municipal.

 Concluídos os trabalhos do concurso e proclamados pela Comissão Fiscalizadora os seus
resultados, observados os prazos estabelecidos no edital para possíveis recursos, fará esta o
encaminhamento à Prefeitura Municipal, para fins de homologação, a qual será dada ampla
publicidade para efetivação do provimento.

 O concurso público apenas poderá ser realizado após a verificação da existência de
dotação orçamentária suficiente para o atendimento ao acréscimo das despesas com pessoal, com
as autorizações necessárias.

Capítulo VI
DA JORNADA DE TRABALHO

 A jornada de trabalho do Profissional da FMP de caráter efetivo será:

I - 20 (vinte) horas semanais;

II - 40 (quarenta) horas semanais.

Capítulo VII
DOS DIREITOS E VANTAGENS

SEÇÃO I
DAS GRATIFICAÇÕES

 Poderão ser concedidas aos professores as seguintes gratificações:

I - Gratificação natalina;

II - Gratificação pelo exercício de função de confiança;

III - Gratificação especial;

IV - Gratificação por participar em comissão ou conselho.

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15
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Parágrafo único. As vantagens serão especificadas individualmente nas folhas de pagamento,
sendo todas consideradas como de caráter pessoal, não podendo servir de paradigma para
nenhum efeito.

SUBSEÇÃO I DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

 A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o
professor efetivo da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) efetivo fizer jus no mês de dezembro,
por mês de exercício no respectivo ano.

Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.

 O Professor efetivo da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP), exonerado ou demitido
perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a
remuneração do mês da exoneração ou demissão.

 A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

 A gratificação será estendida aos inativos e pensionistas, com base nos proventos de
aposentadoria ou pensão que perceberem na data do pagamento daquela, observada legislação
especifica da constituição do IPPA.

 Incidirá sobre o pagamento da gratificação natalina dos professores, ativos e inativos e dos
pensionistas a alíquota de contribuição previdenciária para o IPPA.

SUBSEÇÃO II DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA

 Ao professor efetivo da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP), ocupante de cargo efetivo
que for nomeado para exercer função de confiança é devida retribuição pelo seu exercício.

§ 1º A gratificação de função de confiança tem natureza temporária, e será estabelecida e
disciplinada por legislação especifica;

§ 2º A vantagem de que trata este artigo:

I - Não servirá de base para o cálculo de outras vantagens;

II - Não se incorpora à remuneração do professor efetivo da Faculdade Municipal de Palhoça
(FMP);

III - Não é considerada remuneração de contribuição para incidência da alíquota de contribuição do
IPPA;

§ 4º Para efeitos de pagamento de gratificação natalina, a gratificação pelo exercício de função de
confiança apenas a comporá se o professor efetivo da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP)
estiver exercendo-a no mês de dezembro, sendo vedada à realização de médias pelo exercício em
outros períodos do ano;

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21
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§ 5º Para efeitos do pagamento do adicional de férias a gratificação pelo exercício de função de
confiança será levada em consideração observando-se a remuneração do mês anterior, sendo
vedada a realização de médias pelo exercício em outros períodos do ano.

SUBSEÇÃO III DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL

 O professor efetivo da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) que for nomeado para
ocupar cargo de provimento em comissão poderá optar por sua remuneração originária e receberá
uma gratificação especial correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor pecuniário definido
para o cargo comissionado.

 O professor efetivo que exercer a função de Diretor Executivo pelo período cumulativo de
04 (quatro) anos, perceberá a gratificação especial de 20% (vinte por cento) do salário-base do
professor efetivo da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP).

§ 1º O tempo para cômputo da percepção da gratificação especial por exercício da função de
Diretor Executivo, previsto no caput deste dispositivo, retroage à data de fundação da Faculdade
Municipal de Palhoça;

§ 2º Somente poderá ser incorporada uma única vez a gratificação de 20%, para quem exercer a
função de Diretor Executivo, na forma deste artigo;

§ 3º O recebimento da gratificação de que trata este dispositivo será devido após a entrada em
vigência desta Lei Complementar, vedado o pagamento retroativo;

§ 4º Sobre a gratificação especial de que trata o caput deste dispositivo incidirá contribuição ao
IPPA, na forma da Lei 1.320/2001 e suas alterações posteriores SUBSEÇÃO IV DA
GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAR DE COMISSÃO OU CONSELHO

 Será concedido a título de Gratificação Especial ao Professor efetivo da Faculdade
Municipal de Palhoça (FMP) ocupante de cargo efetivo que venha a ocupar, por ato do Chefe do
Poder Executivo, comissões administrativas no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do
menor piso salarial do Município.

§ 1º A gratificação correspondente ao caput do artigo terá a mesma vigência da respectiva
comissão e deverá ser comprovada por meio de atas de reuniões;

§ 2º Fica vedado o pagamento da presente gratificação ao professor efetivo da Faculdade
Municipal de Palhoça (FMP) integrantes de Comissões que já percebam valores provenientes de
leis específicas.

Capítulo VIII
DO PLANO DE CARREIRA

 O Plano de Carreira constitui-se no conjunto de diretrizes e normas que estabelecem a
estrutura de cargos, vencimento e desenvolvimento dos professores efetivos da Faculdade
Municipal de Palhoça do Município de Palhoça.

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

5/10
 

LeisMunicipais.com.br - Lei Complementar 276/2019 (http://leismunicipa.is/dxhtq) - 05/11/2019 12:12:29

https://leismunicipais.com.br/a/sc/p/palhoca/lei-ordinaria/2001/132/1320/lei-ordinaria-n-1320-2001-institui-o-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-municipais-cria-o-instituto-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-palhoca-ippa-e-da-outras-providencias
https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/dxhtq


Parágrafo único. O Plano de Carreira de que trata o caput deste artigo será fundamentado na
qualificação profissional e no desempenho, objetivando a melhoria da qualidade do ensino público
municipal e a valorização dos professores efetivos da Faculdade Municipal de Palhoça, ficando
aprovada nos moldes deste título a nova estrutura de cargos de provimento efetivo, observado o
contido nos Anexo I.

 Para efeito da aplicação desta lei é adotada a seguinte conceituação:

I - Categoria Funcional: é o conjunto de cargos de provimento efetivo reunidos segundo formação,
qualificação, atribuições, grau de complexidade e responsabilidade;

II - Plano de Cargos: é a estrutura administrativa adotada para a distribuição dos respectivos
cargos;

III - Carreira: é o agrupamento de cargos de provimento efetivo integrante do Plano de Cargos, em
Níveis e Referências observados a natureza e complexidade das atribuições, habilitação
profissional através da qual se dará a progressão funcional, em face da avaliação de desempenho
ou por cursos de formação e/ou capacitação, nos termos desta Lei Complementar;

IV - Cargo: é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas ao Professor
Efetivo da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP), previstos no Plano de Cargos e Tabela de
Vencimento Anexo I, de acordo com a área de atuação e formação profissional;

V - Nível: Constituem os degraus de elevação da Carreira;

VI - Referência (LETRAS): consiste na graduação ascendente, existente em cada Nível do cargo,
identificados por letras de "A" a "H";

VII - Tabela de Vencimento: o valor estabelecido em moeda corrente correspondente a cada cargo,
nível e referência;

VIII - Interstício: o lapso de tempo fixado para que o Professor Efetivo da Faculdade Municipal de
Palhoça (FMP) se habilite às progressões horizontal e vertical;

Capítulo IX
DA COMPOSIÇÃO

 Os cargos de provimento efetivo do Poder Executivo obedecerão à composição estipulada
neste Capítulo.

 A carreira descrita nesta lei será organizada em 01 (uma) Categoria Funcional, segundo a
formação e qualificação profissional.

 O Plano de carreira do Professor Efetivo da Faculdade Municipal de Palhoça é composto
de uma categoria funcional especificada da seguinte forma:

I - Categoria Funcional Docente - De nível de Mestrado e de Doutorado.

 A categoria funcional docente é composta do seguinte cargo:

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30
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I - Professor Efetivo e com lotação no magistério superior na Faculdade Municipal de Palhoça
(FMP).

 Os cargos de professores efetivos dividem-se em níveis representados pela expressão
DOC acrescidos do respectivo numeral, especificados da seguinte forma:

I - DOC I - Ensino Superior com pós-graduação stricto sensu Mestrado;

II - DOC II - Ensino Superior com pós-graduação stricto sensu Doutorado.

Capítulo XI
DO VENCIMENTO

 O valor dos vencimentos dos docentes integrantes da Carreira do Magistério Superior são
os fixados conforme o estabelecido no Plano de Cargos e Salários, parte integrante desta Lei
Complementar.

Parágrafo único. O reajuste dos servidores deste Plano de Cargos e Salários observará as mesmas
regras e periodicidades da Lei Complementar nº 096, de 15 de dezembro de 2010 e suas
alterações posteriores.

 Os profissionais da FMP, docentes em efetivo exercício, perceberão a importância de 20%
(vinte e por cento) do vencimento base em forma de gratificação de Regência de Classe, apenas
quando em efetivo exercício da docência.

 A Tabela de Vencimento dos cargos de provimento efetivo é constituída de 02 (dois) níveis
e 08 (oito) Referências, conforme Anexo I desta Lei Complementar.

§ 1º Cada referência terá 02 (dois) níveis, onde se realizará a progressão vertical do professor da
Faculdade Municipal de Palhoça;

§ 2º A nomeação, em caráter efetivo, será no nível do cargo de carreira para qual o candidato
prestou concurso, na referência "A";

§ 3º Os professores efetivos investidos no cargo no ano de 2007 serão enquadrados na referência
"D";

§ 4º Os professores efetivos investidos no cargo nos anos de 2011 e 2012 serão enquadrados na
referência "C";

§ 5º Os professores efetivos investidos no cargo no ano de 2013, 2014 e 2015 serão enquadrados
na referência "B".

§ 6º Os novos professores efetivos admitidos por concurso após a aprovação desta Lei
Complementar serão investidos no cargo na referência "A".

 A progressão horizontal dos professores efetivos da FMP ocorrerá de 03 (três) em 03 (três)
anos, quando o servidor progredirá para a referência imediatamente posterior a qual está

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35
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enquadrada, sendo acrescido ao seu vencimento-base o percentual de 5% (cinco por cento), já
calculado e previsto no Anexo I desta lei Complementar.

§ 1º A progressão horizontal de que trata este artigo iniciará seu computo a partir da entrada em
vigência desta Lei Complementar, e deverá ser operada mediante requerimento expresso do
servidor à Diretoria de Gestão de Pessoas do Município, com a comprovação de realização de no
mínimo 150 (cento e cinquenta) horas de curso de qualificação ou aperfeiçoamento acrescido de no
mínimo 03 (três) publicações de trabalhos ou artigos científicos;

§ 2º Os cursos de qualificação ou aperfeiçoamento deverão guardar relação com o cargo de
provimento efetivo, sendo vedada a utilização de cursos genéricos ou de áreas distintas ao do
cargo ocupado, devendo contribuir de forma significativa para o aperfeiçoamento técnico das
tarefas desempenhadas;

§ 3º Para fazer jus a concessão estabelecida no caput deste artigo, o servidor deverá
obrigatoriamente, ter obtido no mínimo 140 (cento e quarenta) pontos em suas duas últimas
avaliações de desempenho somadas, em conformidade com normativa interna da FMP, a ser
regulada pelo Conselho Superior da Faculdade Municipal de Palhoça;

§ 4º Apenas serão levados em consideração cursos iniciados e concluídos após a entrada em
vigência desta Lei Complementar;

§ 5º A concessão da progressão horizontal não será validada caso o servidor possua no período:
advertências, suspensões ou punições graves, que perdurará pelo prazo 02 (dois) anos, contados
após o cumprimento da infração punitiva;

§ 6º As licenças ou afastamentos iguais ou superiores a 90 (noventa) dias, excetuado o período de
gozo de férias, suspende o cômputo do prazo para progressão horizontal, que será retomado após
o término do período suspensivo;

§ 7º A não comprovação dos requisitos deste dispositivo ensejará o indeferimento da progressão.

Capítulo XII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

 Os prazos previstos nesta Lei Complementar serão contados em dias corridos, quando a
disposição literal do artigo não se manifestar de forma contrária, excluindo-se o dia do começo e
incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido
em dia que não haja expediente.

 Fica consagrado como dia de licença remunerada o dia 15 (quinze) de outubro, para
comemorações do "Dia do Professor".

 O professor efetivo da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) poderá ampliar ou reduzir
sua carga horária, de acordo com a necessidades da Faculdade Municipal de Palhoça, com
respectivo ajuste salarial, mediante abertura de edital interno.

 Poderão ser instituídos, no âmbito do Poder Executivo municipal, os seguintes incentivos
funcionais, além dos eventualmente previstos no respectivo plano de carreira:

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39
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I - Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos de sua autoria, que favoreçam o
aumento de Produtividade e a redução de custos operacionais da Administração Pública Municipal;

II - Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio.

 Para os cargos de Presidente e de Diretor Acadêmico será exigido como requisito básico
ser professor efetivo na Faculdade Municipal de Palhoça, que será livremente escolhido pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal.

 Caberá ao Chefe do Poder Executivo, expedir os atos de regulamentação necessários à
plena execução da presente Lei Complementar, quando couber.

 Às questões não contempladas neste Plano de Carreira do professor efetivo da Faculdade
Municipal de Palhoça (FMP), aplicam-se as regras dispostas na Lei Complementar nº 096/2010,
exceto no tocante às progressões e gratificações, que deverão seguir a regras previstas nesta Lei
Complementar.

 Esta Lei Complementar entrará em vigor a partir de 1º de maio de 2019, revogadas as
disposições contrárias, em especial os artigos 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72 e 73 do
Decreto nº  1.489, de 05 de abril de 2013.

Prefeitura Municipal de Palhoça PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Em ____/____/2019

Edição nº _________/2019
Secretaria de Governo

Palhoça, 06 de agosto de 2019.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
Prefeito Municipal

ANEXO I VENCIMENTO DO CARGO

1. O plano de carreira terá por base a seguinte tabela:

CARGO FORMAÇÃO C.H. A B C D E F G H

PROFESSOR
ENSINO
SUPERIOR

DOC I
Mestrado

40
hrs

5.955,126.252,87 6.565,526.893,797.238,487.600,417.980,438.379,45

20
hrs

2.977,563.126,44 3.282,763.446,903.619,243.800,203.990,214.189,72

DOC II
Doutorado

40
hrs

7.049,727.402,21 7.772,328.160,938.568,988.997,439.447,309.919,66

20
hrs

3.524,853.701,0953.886,154.080,464.284,484.498,704.723,644.959,82

2. São oito níveis horizontais (letras) e dois verticais (mestrado e doutorado)
3. Para o ingresso na carreira de professor do ensino superior na FMP é obrigatório título de
mestre.

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43
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4. A progressão vertical será concedida de acordo com a comprovação da nova titulação
5. A progressão horizontal, no valor de 5%, de letras (colunas) até a coluna "H", ocorrerá após 03
anos com a devida comprovação do atendimento dos critérios fixados para a progressão nesta Lei
Complementar.
6. Após o enquadramento inicial previsto no art. 34, a próxima progressão horizontal, para todos os
professores efetivos, ocorrerá após 03 (três) anos da entrada em vigência desta Lei Complementar.
7. As c o n tribui ç ões pa r a o IP P A serão realizadas, nos termos da legislação de regência.
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