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A educação infantil representa muito mais do que um cuidado preparatório à transição da 
criança para o nível de escolaridade fundamental. Na verdade, a educação infantil é a base 
fundamental do processo de aprendizagem, já que trabalha o desenvolvimento cognitivo, 

físico, social e emocional da criança.

Infelizmente, os governos não reconhecem essa importância e as professoras e professores de 
educação infantil têm sido negligenciados há anos. A categoria que hoje leva a nomenclatura 
de professora/professor conquistou com muita luta o mínimo de reconhecimento necessário para 
continuar com o árduo trabalho que faz.

E se a trajetória das professoras e dos professores de educação infantil já era de muita luta e re-
sistência em defesa da educação pública, o cenário atual tornou ainda mais desafiador a profissão 
e a luta por direitos trabalhistas, afinal de contas, diante da pandemia, os governos não pouparam 
esforços para piorar as condições dessas trabalhadoras e trabalhadores.

As professoras e professores precisaram lutar pela segurança da comunidade escolar, defendendo 
a volta às aulas somente com a vacinação. Além disso, tem sido necessário lutar por direitos bási-
cos, entre eles a proteção efetiva nas atividades presenciais, como nas entregas dos kits pedagó-
gicos e de alimentação.

Para o ano letivo de 2021, os desafios são muitos. Além da luta pela proteção da saúde dos traba-
lhadores e da comunidade escolar, a defesa dos serviços públicos contra os ataques gravíssimos 
como o da Reforma Administrativa deve mobilizar e unir os trabalhadores. Nosso desafio enquan-
to professores e professoras é enorme: lutar por uma educação pública e de qualidade, com 
melhores condições de trabalho e de atendimento à população.

A educação tem um papel fundamental na vida de crianças, jovens e adultos e esse papel é desen-
volvido por vocês. Greca, Ratinho, Bolsonaro, e tantos outros que vieram, querem rifar a educação 
pública, o pensamento crítico e arrancar de nossas crianças uma possibilidade de futuro. 

Com tantos tombos, muitos de nossos colegas podem achar que de nada valeu a luta passada 
e de que nada valerá a luta futura, mas é nossa obrigação lembrá-los de que nenhum desses 
momentos aconteceram em vão! A luta da classe trabalhadora é marcada por vitórias e também 
por derrotas, mas jamais podemos nos deixar abalar por aqueles que nos olham de cima. É na luta 
que forjamos nossos direitos e marcamos nossas posições, é a partir das mobilizações que dizemos 
não às péssimas condições de trabalho e ao sucateamento do serviço público.

O SISMUC espera, a partir da construção do Seminário de Educação Infantil, contribuir um pouco 
mais para a realização de nossa tarefa e também para a formação e conhecimento de cada um 
presente.

Seguimos FIRMES!

AprESEntAção
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 O ano de 2020 começou com muitas esperan-
ças. A pandemia ainda não havia atingido o Bra-
sil e a gravidade do que acontecia no mundo não 
afetava o país diretamente. Porém, em menos de 
três meses o cenário começou a mudar. Em Curiti-
ba, as aulas foram suspensas no dia 23 de março, 
poucos dias depois do primeiro caso de coronaví-
rus confirmado na cidade. Desde então, trabalha-
dores da educação têm tido um papel importan-
tíssimo na vida das famílias tanto na educação, 
quanto na alimentação dos que mais precisam.

Em todo o país, professoras e professores se 
desdobraram para se adequar à modalidade do 
ensino remoto, sem formação adequada e com 
poucos recursos. Além disso, a distribuição de kits 
alimentação para garantia da segurança alimen-
tar das comunidades foi extremamente impor-
tante como política social de redução de danos 
da pandemia.

Infelizmente, os governos não reconhecem a 
importância que a educação e os trabalhadores 
têm tido na vida da classe trabalhadora. Aliás, 
quando se trata da importância do funcionalismo 
no combate à pandemia, reconhecimento e valo-
rização são palavras esquecidas por Greca, Rati-
nho e Bolsonaro. 

2020: pAndEMIA, 
trAbAlho InvISívEl E 
AtAqUES A todo vApor !

OS QUE LUTAM 
Há aqueles que lutam um dia; e por isso são bons; 

Há aqueles que lutam muitos dias; e por isso são muito bons; 

Há aqueles que lutam anos; e são melhores ainda; 

Porém há aqueles que lutam toda a vida; esses são os imprescindíveis.

Bertold Brecht

dUrAntE A 
pAndEMIA, qUEM 
tEM SEgUrAdo 

A bArrA doS 
SErvIçoS 

ESSEncIAIS pArA 
SAlvAr A vIdA dA 
popUlAção São 

oS SErvIdorES E o 
SErvIço públIco. 

MAS, cAdê A 
vAlorIzAção?
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coM A crISE EconôMIcA, 
o congElAMEnto dE 
SAlÁrIoS E dE cArrEIrAS 
AfEtA o fUncIonAlISMo
 Em 2017, Greca aprovou o pacote de mal-

dades que congelou o salário e os planos de 
carreira dos servidores do município. As pro-
fessoras e professores de educação foram 
especialmente afetados, afinal de contas, 
seu plano de carreira estava em andamento 
na época e os trabalhadores jamais tiveram 
o reconhecimento que conquistaram atra-
vés de muita luta. Como se não fosse sufi-
ciente, em 2019, o desprefeito aplicou mais 
um pacote de maldades e ampliou o conge-
lamento dos planos de carreira até dezem-
bro deste ano. 

Mas, foi amparado por Bolsonaro que Gre-
ca resolveu colocar a conta da crise sanitária 
nas costas dos servidores. Em meio à pande-
mia, o governo federal aprovou a Lei Com-
plementar 173/2020, que congela os salários, 
o quinquênio e a licença-prêmio do funcio-
nalismo. Claro que o desprefeito não demo-
rou nem 24h para aplicar a Lei no município.

O governo federal jogou sujo e usou a 
aprovação da Lei Complementar como moe-
da de troca para que os estados e municípios 
recebessem auxílio financeiro para o comba-
te à Covid-19 — um socorro que não passa de 
obrigação do governo federal, mas do qual 
Bolsonaro se aproveitou para impor mais 
ataques aos trabalhadores. 

A verdade é que Bolsonaro rifou direitos 
trabalhistas com a desculpa da crise sani-
tária, porém a incompetência da sua gestão 
no enfrentamento à pandemia mostra que a 
intenção do governo federal – e municipal – 
nunca foi combater a Covid-19. Essa incom-
petência levou o Brasil a ser o pior país em 
ações de contenção da pandemia do novo 
coronavírus. 

lUtAMoS por 
UM AUxílIo 

EMErgEncIAl dE 
no MínIMo r$600 

rEAIS. lUtAMoS 
tAMbéM pElA 
vAlorIzAção 

doS SErvIdorES 
públIcoS. 
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pEc EMErgEncIAl: A contA 
dA crISE EconôMIcA E 
SAnItÁrIA não é noSSA!
 A aprovação da Emenda à Constituição 109, 

conhecida popularmente como PEC Emer-
gencial, foi mais uma manobra do governo 
federal para colocar a crise sanitária nas cos-
tas dos servidores — como se já não bastas-
se a sobrecarga de trabalho e a falta de va-
lorização. 

A medida foi aprovada em março de 2021, 
depois de ser usada por Bolsonaro e sua 
cúpula como barganha em troca do auxílio 
emergencial durante a pandemia. De acordo 
com a proposta, o congelamento dos salários 
dos servidores e o fim dos concursos públi-
cos estariam atrelados diretamente à reto-
mada do pagamento do auxílio emergencial 
para o restante da população. Mas, será que 
o governo se preocupa mesmo com o auxílio 
emergencial?

A nova Emenda à Constituição nem sequer 
cita os valores que o auxílio emergencial de-
veria ter. O valor entre R$ 150 e R$ 375 está 
muito abaixo do necessário para sustento 
digno de uma família. Ou seja, Bolsonaro tira 
do bolso dos trabalhadores do serviço públi-
co, ao mesmo tempo em que continua uma 
política de matança do restante da popula-
ção — seja de fome ou de Covid-19. 

As verbas destinadas para o auxílio emer-
gencial não deveriam sair do bolso de outros 
trabalhadores, porém, Bolsonaro se aprovei-
ta da pandemia para precarizar ainda mais os 
serviços públicos do país aprovando uma Lei 
que praticamente veda a realização de con-
cursos públicos pelos próximos 15 anos. 

A EMEndA 
conStItUcIonAl 

109 prEvê  
r$ 44 bIlhõES 
pArA o AUxílIo 

EMErgEncIAl dE 
2021. o vAlor 
é ApEnAS 19% 

do qUE foI 
dISponIbIlIzAdo 

EM 2020.

o AUxílIo 
EMErgEncIAl é 
ESSEncIAl, MAS 
qUEM tEM qUE 

pAgAr ESSA 
contA não São oS 
trAbAlhAdorES! 

7

Infantil 

Seminário da 

Educação



coMo A pEc fUncIonA  
E o qUE podE AcontEcEr  
coM o SErvIço públIco? 

 Os salários e os concursos públi-
cos serão congelados caso as despe-
sas dos estados e municípios atinjam 
95% da despesa primária. Além disso, 
a PEC Emergencial está associada à 
Emenda à Constituição Nº 95, conhe-
cida como PEC do teto dos gastos pú-
blicos que expira somente em 2036. 
Isso significa que, com a proibição do 
aumento da despesa primária devido 
ao teto de gastos, a PEC emergencial 
praticamente veda o reajuste salarial 
e concursos públicos para novos car-
gos pelos próximos 15 anos. 

Você já imaginou o que isso vai 
fazer com os serviços públicos? Sem 
novas contratações e com uma imen-
sa desvalorização em meio a uma crise 
econômica, o futuro dos serviços públi-
cos que os governos querem são as pri-
vatizações e as terceirizações. Já sabe-
mos que esse caminho só favorece os 
grandes empresários e coloca os mais 
pobres em situação ainda mais vulne-
rável. Por isso, é preciso lutar contra o 
sucateamento do serviço público!

A EMEndA conStItUcIonAl 
podErIA SEr pIor, A prESSão doS 
trAbAlhAdorES SUrgIU EfEIto! 

 A pressão dos trabalhadores fez 
com que fossem retirados da Emenda 
Constitucional pontos que a tornavam 
ainda pior. Esse é o caso da progressão 
de carreira que também poderia estar 
congelada. Além disso, a proposta ini-
cial previa a retirada da exigência míni-
ma de investimentos em saúde e edu-
cação da União, estados e municípios. 
Se com a exigência mínima os serviços 
públicos estão sucateados, você já 
imaginou o que poderia acontecer se 
o valor investido em saúde, educação 
e assistência social pudessem ficar a 
cargo da vontade de cada governante 
como Ratinho e Greca? 

EnqUAnto ISSo, 
SErvIdorES SEgUrAM 
A bArrA E SAlvAM 
A vIdA dA popUlAção
 Com o avanço da pandemia, os servidores 

têm desempenhado um papel fundamental 
para salvar a vida da população. até o final 
de março de 2021, já foram mais de 300 mil 
mortos em todo o brasil, e quase 4 mil vidas 
perdidas só em Curitiba. Você já parou para 
pensar que muitas dessas mortes poderiam 
ser evitadas? Ou então, que toda sobrecarga 
de trabalho que o funcionalismo tem vivido 
durante a pandemia poderia ser amenizada? 

a lição essencial que a pandemia nos 
trouxe é de que sem o serviço público a po-
pulação não poderia sobreviver. Embora os 
trabalhadores já estejam cansados de saber 
disso, existe uma grande campanha contrária 
aos servidores públicos feita pelos diversos 
patamares dos governos. O suposto “privilé-
gio” dos servidores é vendido pelo alto esca-
lão de políticos com imensos salários.

Hoje, o salário de servidores que têm es-
tado na linha de frente e que são essenciais 
para o combate à pandemia gira em torno 
de 2 mil reais. Esse é o valor base do salário 
de uma técnica ou técnico de enfermagem, 
ou então de uma professora ou professor de 
educação infantil. Em níveis diferentes de 
risco, são os servidores públicos que têm co-
locado a cara a tapa e levado o combate à 
pandemia nas costas. 

Além disso, há anos os governos têm 
deixado de investir em serviço público para 
depois dizer que aquilo não funciona e ven-
der a preço de banana a saúde, a educação, 
a cultura e outros serviços para o grande 
empresariado. Na pandemia essa contradi-
ção tem sido escancarada. os anos de fal-
ta de investimentos, baixas contratações e 
desvalorização dos trabalhadores, agora, 
cobra um preço. Hospitais e UPAs lotadas, 
profissionais sobrecarregados e adoecidos, 
falta de medicamentos, alimentação e au-
mento da miséria. 

O mais difícil é pensar que grande parte dis-
so poderia ter sido evitado. A fórmula para o 
combate ao coronavírus é simples: investimen-

Infantil 

Seminário da 

Educação

8



tos no serviço público, lockdown, testa-
gem, rastreio de casos e garantia de auxílio 
financeiro para a população. Porém, essas 
medidas mexem com o lucro do grande em-
presariado e por isso, ao invés de irritar os 
investidores, Bolsonaro, Greca e Ratinho 
preferem deixar a população morrer.

denunciar os desmandos dos gover-
nos federal, estadual e municipal para 
toda a população é necessário! Diante da 
pandemia é um absurdo que os servidores 
públicos continuem sendo tratados com 
tamanho desrespeito. Por isso, o SISMUC 
tem lutado por condições adequadas para 
garantir a segurança dos trabalhadores e 
a vida da população.

Até o fInAl dE MArço dE 
2021, jÁ forAM MAIS dE

300 MIl
MortoS EM todo  
o brASIl, E qUASE

4 MIl
 vIdAS pErdIdAS Só 

EM cUrItIbA.
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MAS E você, SAbE 
pElo qUE EStão 
pASSAndo oS SEUS 
colEgAS dE trAbAlho 
dA lInhA dE frEntE?
 Lutar por medidas de combate à pandemia, como o lockdown, 

vacinação e auxílio emergencial, além das aulas remotas, é uma 
forma de solidariedade aos trabalhadores da linha de frente. Só 
com medidas eficazes é possível reduzir a pressão no sistema de 
saúde e nos serviços de assistência social. 

...os pacientes não estão 
internados em camas, eles 

estão internados em poltronas!
... não tem mais máscaras de oxigênio pra ninguém, temos que 

reutilizar e não damos conta de ficar lavando e desinfetando  

pro outro usar. É uma quantidade muito pequena.  

Os pacientes estão com falta de ar, mas o ar não chega. 

Servidora da UPA Sítio Cercado

Fala, 
Servidor:
a verdade por 
trás da pandemia
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Fala, 
Servidor:
a verdade por 
trás da pandemia

Fala, 
Servidor:
a verdade por 
trás da pandemia

... o setor de pediatria não tem mais 
vagas, agora as crianças têm que ser 

atendidas com os adultos.
Falta estrutura, mão de obra... precisamos de mais pessoas, precisamos chamar 

as pessoas que estão concursadas. Faltam suportes para soro, monitores,  
espaço físico, tudo o que também falta na UPA Sítio Cercado, faltam ventiladores  
mecânicos... Precisamos de mais enfermeiros, recursos humanos estão em falta  

para atender bem a população. 

Servidora da UPA Pinheirinho

A UPA Sítio Cercado é um caos. A gente 
tinha 39 pacientes, a maioria positivos, 

misturados com outros pacientes...
...Não tem saída de oxigênio para todos os que precisam. Não tem suporte de soro,  

a gente cola o soro com esparadrapo ou amarra com luva na janela. Não tem distanciamento 
necessário de um paciente pro outro, todo mundo amontoado.  

Os pacientes são recolhidos e jogados dentro da UPA. Não estamos  
conseguindo fazer o atendimento com qualidade e temos que  

escolher os pacientes que conseguimos monitorar...

Servidora da UPA Sítio Cercado
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 O canal de denúncias criado pelo SISMUC em 
parceria com o SISMMAC foi essencial para criar 
um banco de dados que demonstre os riscos do 
retorno às aulas presenciais. Conhecendo a rea-
lidade das unidades escolares, é fácil perceber 
que não existe uma forma segura de retornar às 
atividades presenciais sem a vacinação.

As denúncias enviadas pelos trabalhadores 
pelo canal de denúncias foram levadas ao Minis-
tério Público do Trabalho (MPT). Esse tem sido um 
canal importante estabelecido desde o início da 
pandemia, para levar as denúncias dos proble-
mas enfrentados nos locais de trabalho e cobrar 
medidas de proteção por parte da Prefeitura.

No início de março de 2021, os sindicatos le-
varam à audiência do MPT a cobrança para que 
o retorno presencial seja condicionado à vaci-
nação de todos os trabalhadores da educação. 
Além disso, mesmo com a vacinação é neces-
sário que a administração se responsabilize e 
garanta medidas de proteção à saúde, como o 
fornecimento de água, espaço para o distan-
ciamento social, número máximo de alunos em 
sala de aula, ventilação adequada, entre outras 
medidas.

Enquanto a vacina não chega, a reivindicação 
é para que o trabalho externo dos profissionais 
da educação seja apenas para a entrega dos 
kits alimentação. A entrega tem sido feita atual-
mente nas unidades escolares, mesmo com to-
dos os problemas que elas apresentam, por isso, 
lutamos para que este trabalho seja realizado 
de forma mais segura, com Equipamentos de 
Proteção Individuais adequados, em locais com 
grande circulação de ar e revezamento entre os 
trabalhadores. 

É preciso seguirmos mobilizados, mesmo que 
Greca tenha sinalizado que as aulas presenciais 
não devem retornar nesse momento na rede pú-
blica. Afinal, logo após sua reeleição ele havia 
afirmado que as aulas só voltariam após a vaci-
na e não foi o que aconteceu.

Por isso, continue denunciando. As informa-
ções recebidas pelos sindicatos estão sendo 
continuamente levadas ao MPT para avançar na 
defesa dos direitos dos servidores de todas as 
categorias. Se não dá para confiar na palavra do 
desprefeito, a única saída é a mobilização e a luta!

o rISco do rEtorno 
àS AUlAS prESEncIAIS

dEnUncIE E fortAlEçA 
A lUtA doS dEMAIS 
trAbAlhAdorES  
do MUnIcípIo! 
 Os trabalhadores da linha de frente pre-

cisam do máximo de visibilidade possível 
das suas condições de trabalho. É só com 
o fortalecimento das denúncias e a pres-
são dos servidores que tem sido possível 
garantir condições mínimas de trabalho e 
de segurança para estes trabalhadores. 

Nada do que a Prefeitura faz é por bon-
dade ou compaixão, muito pelo contrário, 
a administração quer economizar o máxi-
mo possível em insumos, em contratações 
e em estrutura. E com isso quem sofre são 
os servidores que têm segurado o comba-
te à Covid-19 e a população que tem aces-
so à serviços precarizados.

Por isso, quando você ou um familiar 
forem usar um serviço de saúde, lembre-
se de denunciar as condições precárias de 
trabalho e de propagandear para a sua fa-
mília e amigos a importância dos servido-
res e do serviço público. 

pArA dEnUncIAr MAndE UM 
WhAtSApp pArA o tElEfonE:  

 (41) 99661-9335

oU ApontE o SEU cElUlAr pArA 
o qr codE  AbAIxo.
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AnotAçõES:
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 A chegada da pandemia e o alto risco de 
contágio nas atividades presenciais trouxe aos 
trabalhadores da educação uma nova realida-
de. a mudança repentina do chão da escola 
e CMEIs para o ambiente virtual exigiu mui-
ta dedicação para todos se adaptarem a essa 
nova realidade.

De um dia para o outro, o ambiente do CMEI 
invadiu a casa das professoras da educação 
infantil, gerando sobrecarga de trabalho, des-
gaste físico e emocional em muitos trabalha-
dores. Os ataques que as trabalhadoras e tra-
balhadores da educação sofreram nos últimos 
tempos por parte de governantes e até de uma 
parcela da comunidade, de que elas estão em 
casa recebendo seus salários sem trabalhar 
está muito distante da realidade. Cada traba-
lhador e trabalhadora correu atrás para apren-
der, trabalhando muitas vezes mais do que 
se estivessem nas escolas ou CMEIs. E ainda 
sem ter o contato direto com as crianças para 
acompanhar seu aprendizado.

Enquanto os desafios surgiram aos montes, 
o senso de cooperação por parte da Secreta-
ria Municipal de Educação (SME) esteve mui-
to distante da realidade. Os relatos dos servi-
dores demonstram uma postura muitas vezes 
autoritária e unilateral por parte da secretaria. 

Durante esse ano de pandemia, a secretaria 
também reforçou uma postura que já trazia de 
antes, que é a falta de diálogo com os repre-
sentantes dos trabalhadores.

O SISMUC tem cobrado da SME a publicação 
de uma normativa que regulamente aspectos  
do trabalho remoto. Afinal, são muitas dúvidas 
e denúncias dos servidores, como por exemplo 
no uso do celular pessoal para atividades do 
trabalho. A orientação do sindicato, reafirmada 
pela própria SME em reunião, é de que as pro-
fessoras e professores não são obrigados a par-
ticipar de grupos de whatsapp com as famílias 
nem a gravar vídeos para as crianças.

Os impactos da pandemia ainda vão além, 
já que sem as aulas presenciais houve prejuízo 
para o desenvolvimento e a socialização das 
crianças, além de aumentar a desigualdade do 
acesso à educação e reduzir a rede de proteção 
de crianças em situação de vulnerabilidade so-
cial. é preciso avançar no debate e cobrar o 
fortalecimento das políticas de assistência 
social para reduzir essas desigualdades.

Esses são aspectos que precisam ser con-
siderados e discutidos. É preciso refletir sobre 
esses impactos e cobrar medidas para reduzir 
o prejuízo às crianças mais afetadas quando as 
aulas presenciais foram retomadas.

EnSIno rEMoto: qUAndo o 
cMEI InvAdIU A SAlA dE cASA
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EnSIno à dIStâncIA 
prESErvA vIdAS
 É verdade que o ensino remoto guarda mui-

tos desafios e dificuldades, mas ele preserva 
estudantes, professores e familiares do con-
tágio. ou seja, manter as atividades remotas 
é salvar vidas! E essa continua sendo a única 
forma de garantir a segurança da comunidade 
escolar enquanto não houver vacina. Afinal de 
contas, a PMC não consegue resolver os pro-
blemas estruturais causados pelo descaso com 
a educação há anos. E, a pandemia na cidade, 
segue fora de controle. Por isso, ainda que o 
desejo de voltar para os CMEIs e rever suas 
turmas seja grande por parte das professoras 
da educação infantil, a luta pela manutenção 
do ensino remoto neste momento segue firme.

Por diversas vezes, os sindicatos buscaram 
reuniões para resolver questões importantes 
para a categoria, mas não houve diálogo efe-
tivo. Em março de 2021, quando a categoria já 
estava em estado de greve, diretores dos sin-

dicatos fizeram plantão no prédio da SME para 
cobrar respostas das muitas reivindicações 
que permaneceram sem retorno por parte da 
gestão, entre elas estava a cobrança para que 
as aulas presenciais permanecem suspensas 
até a garantia de vacina e de testagem perió-
dica para os trabalhadores da educação. Mas é 
claro, que mais uma vez, a história se repetiu e, 
assim como nas demais tentativas de diálogo, 
os representantes eleitos pelos trabalhadores 
não foram recebidos.

a experiência do início do ano letivo de 
2021 em Curitiba, quando as atividades pre-
senciais foram retomadas, já foi um desas-
tre. Com pouco mais de uma semana de au-
las presenciais nessas condições, o resultado 
foi de 115 casos confirmados em 64 unidades 
de educação, sendo que 12 unidades apresen-
taram o que é considerado surto de Covid-19. 
Isso sem falar de outros ambientes nos quais 
o vírus pode ter circulado após o contágio no 
ambiente escolar.

E o resultado era um tanto previsível, devido 
às inúmeras falhas nos protocolos de seguran-
ça e condições de saúde.

1. CMEI Bairro Novo
2. CMEI Fani Lerner
3. CMEI Marechal Rondon II
4. EM CEI Issa Nacli
5. EM CEI Júlio Moreira
6. EM CEI Prof. Antônio Pietruza
7. EM CEI Ritta Anna
8. EM EE Tomaz Edison
9. EM Lapa
10. EM Newton Borges
11. EM João Amazonas
12. EM Júlia Amaral Di Lenna

Escolas e CMEIs com 
casos confirmados entre 
servidores e estudantes:

20

26/02

54

05/03

64

10/03

servidores da 
educação infectados 

com Covid-19 no 
retorno das atividades 

presenciais 

Foram pelo menos
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MEdIdAS dE SEgUrAnçA  
pArA o rEtorno
 Nos países onde a reabertura de escolas 

ocorreu com relativo sucesso, houve preocu-
pação em monitorar possíveis casos suspeitos, 
garantindo isolamento, mapeamento de con-
tatos e até mesmo o fechamento de escolas 
para prevenir surtos. Mas, por aqui, a gestão 
Greca simplesmente ignorou experiências de 
outros países que demonstraram alguns pon-
tos essenciais para que o retorno das aulas 
presenciais acontecesse com o mínimo de se-
gurança.

A primeira lição de casa a ser feita era ga-
rantir a redução da taxa de transmissão do 
vírus. Afinal, as aulas presenciais representam 
quase 150 mil alunos em circulação, só na rede 
municipal de ensino, além dos trabalhadores e 
familiares com risco de adoecer e transmitir o 
vírus. A retomada de aulas presenciais só ocor-
reu com relativo sucesso em locais que reabri-
ram as unidades de ensino quando a pandemia 
estava controlada: com tendência permanente 
de queda ou já em níveis baixos. Totalmente 
o oposto do que aconteceu em Curitiba, onde 
a experiência frustrada das aulas presenciais 
ocorreu justamente quando os casos estavam 
em alta. Pouco tempo depois, as atividades 
tiveram que ser novamente interrompidas e a 
cidade vivencia um colapso no sistema de saú-
de, certamente potencializado pela aceleração 
da transmissão com o retorno das aulas.

Outro ponto importante é a adequação das 
condições de estrutura das unidades para 
possibilitar o distanciamento necessário e 
favorecer a ventilação dos ambientes. Mas, 
no seu CMEI houve algum ajuste na estrutura 
para garantir essas condições de segurança? É 
claro que não! Quem vivencia o dia a dia nos 
CMEIs sabe que as unidades não têm a estru-
tura necessária para garantir a segurança dos 
alunos e trabalhadores.

Isso sem falar da falta de água, item indis-
pensável para higiene. Com o rodízio imposto 
devido à crise hídrica, escolas e CMEIs funcio-
naram com as torneiras vazias. Enquanto isso, 
a gestão não cumpriu sua promessa de enviar 
caminhão-pipa quando houvesse problemas 
no abastecimento.

o compromisso com a transparência nos 
dados de infecção por coronavírus também 

deveria estar presente num plano responsá-
vel de volta às aulas. Mas, como essa gestão 
irresponsável age? Escondendo dados! As de-
núncias que chegam ao sindicato demonstram 
atitudes de chefias que agem para manter em 
sigilo informações de trabalhadores infecta-
dos. Essa falta de transparência coloca ainda 
mais pessoas em risco, por não garantir o ras-
treio e isolamento de todos aqueles que tive-
rem contato com casos confirmados.

A situação também é séria se pensarmos 
no grupo de risco. Em nenhuma das áreas 
que mantiveram o trabalho presencial a 
gestão garantiu o afastamento de todos os 
trabalhadores que tivessem uma condição 
de saúde ou faixa etária que possa repre-
sentar o agravamento em caso de infecção. 
O decreto 430 (confira no caderno de legisla-
ção) estabelece o público que deve ser afas-
tado das atividades presenciais, o problema 
é que os trabalhadores entre 60 e 65 anos 
não estão contemplados, além disso, o qua-
dro de comorbidades considerado pela ges-
tão também deixa de lado algumas situa-
ções. É o caso de quem tiver hipertensão sem 
outra comorbidade associada, por exemplo, 
que deve continuar no trabalho presencial, 
assim como as lactantes.
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voltA SEgUrA é coM vAcInA
 A realidade vivida no Brasil mostra que os 

governos falham em garantir medidas para 
controlar o avanço da pandemia e mais ainda 
em criar condições que possibilitem um retor-
no às aulas presenciais de forma segura e res-
ponsável. Na ânsia por retomar as atividades, 
os governos agiram como se o retorno fosse 
100% seguro, mas não se responsabilizaram 
por garantir condições de trabalho e o mínimo 
de estrutura para que proteger a vida dos tra-
balhadores e dos estudantes.

Então, a lição que fica da experiência de 
Greca com aulas presenciais no início de 2021 
é que não dá para confiar nesse desgoverno! 
O desprefeito, infelizmente, brincou com a vida 
de toda a comunidade escolar.

Diante de todo o descaso da gestão em ga-
rantir a segurança da comunidade escolar, fica 

muito claro que apesar de o último ano letivo 
ter sido complicado e cansativo, as trabalha-
doras e os trabalhadores têm muito clara a 
noção de que a volta às aulas só será segura 
quando a vacina chegar a esse grupo.

No dia 29 de março de 2021, Greca afirmou que 
as aulas presenciais nas unidades de ensino mu-
nicipais só serão retomadas após a vacinação 
de todos os professores da rede municipal de 
Curitiba. Vale lembrar que o SISMUC tem lutado 
para que todos os trabalhadores da educação 
sejam vacinados, não apenas os professores, e 
para que o retorno presencial só aconteça após 
a segurança de todos estar garantida.

Esse é o resultado da mobilização da comu-
nidade escolar em conjunto com os sindicatos, 
com campanha que tomou as ruas de Curitiba 
contra o retorno das aulas presenciais e em 
defesa da vida dos trabalhadores da educa-
ção, dos alunos e de toda a população.

No entanto, é preciso ficar em estado de alerta, 
porque muitas vezes o desprefeito descumpre suas 
promessas. Em novembro de 2020, Greca havia 
afirmado que não retomaria as aulas sem vacina. 
Mesmo assim, no começo de 2021 colocou toda a 
comunidade em risco com as atividades presen-
ciais. Qual será sua próxima atitude para arriscar a 
vida dos trabalhadores?

Por isso, é importante lembrar que a defesa da 
vida e da saúde dos trabalhadores tem que ser 
constante. Foi com a união dos trabalhadores da 
educação que mostraram os problemas nos seus 
CMEIs e escolas que foi possível pressionar pelo re-
torno do ensino remoto. E é preciso seguirmos fir-
mes e unidos, entre todas as categorias do funcio-
nalismo municipal de Curitiba, para cobrar medidas 
que defendam a vida da classe trabalhadores. 

Ano letivo se recupera.

Vidas, não!

Volta às aulas segura só com vacina 
para a comunidade escolar!
nos ajude a cobrar que os 

trabalhadores da educação façam 
parte do grupo prioritário da vacina!
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EnqUAnto ISSo, 
o cME SE oMItE
 o Conselho Municipal de Educação (CME) 

tem um importante papel fiscalizador. Ao 
cumprir adequadamente essa função, o órgão 
seria um grande aliado para cobrar da gestão 
a garantia das condições necessárias para que 
a educação de qualidade aconteça. A fiscaliza-
ção das condições de ensino está prevista no 
artigo 1º do regimento interno do CME.

E se esse papel já era importante, ganhou 
contornos ainda mais indispensáveis na pan-
demia. Afinal, a fiscalização do conselho pode 
significar a diferença no número de trabalha-
dores e crianças infectados pelo coronavírus. 

No entanto, a atuação do CME durante a 
pandemia tem deixado a desejar. Um exemplo 
foi a solicitação feita pelos sindicatos SISMUC 
e SISMMAC no dia 10 de fevereiro, via ofício, 
para a criação de uma comissão temporária 
para verificar o cumprimento dos protocolos 
sanitários referentes ao combate à COVID-19. 
Apesar da urgência do tema, não houve sequer 
retorno do CME com relação ao pedido. A de-

núncia da omissão do CME também foi levada 
ao Ministério Público da Educação e ao Minis-
tério Público do Trabalho. 

Vale lembrar que as aulas presenciais foram 
retomadas alguns dias depois. Nesse perío-
do,  foram muitas as denúncias de falhas nos 
protocolos sanitários em CMEIs e escolas que 
chegaram até os sindicatos. 

Outro problema enfrentado é o desequilí-
brio na formação do CME. Com a maioria dos 
conselheiros aliados à gestão, muitas ques-
tões relevantes para a comunidade escolar 
são simplesmente negligenciadas. Por isso, a 
reivindicação dos sindicatos era por uma co-
missão paritária,  a fim de garantir que a sua 
função de fiscalização fosse cumprida.

a fiscalização das condições é um item 
indispensável de proteção à saúde e à segu-
rança de toda a comunidade escolar e para 
reduzir os riscos de uma tragédia iminente re-
presentada pelo retorno das aulas presenciais 
na rede municipal de ensino mesmo sem o 
controle da pandemia. A omissão dos órgãos 
de fiscalização em cumprir seu papel é muito 
séria, pois coloca vidas em risco. 

fAço pArtE do grUpo dE rISco. 
dEvo trAbAlhAr prESEncIAlMEntE?
 Mesmo com a cobrança dos sindicatos, 

a Prefeitura tem afastado do trabalho 
presencial apenas servidores com idade 
a partir dos 65 anos, contrariando a re-
comendação da Organização Mundial 
da Saúde que inclui idosos a partir dos 
60 anos no grupo de risco. Além disso, 
só afasta servidores com comorbidades 
previstas no Decreto 430/2020, desres-
peitando as indicações médicas que so-
licitam trabalho remoto para lactantes e 
hipertensos sem outra comorbidade as-
sociada, por exemplo.

Se você se enquadra no grupo de ris-
co previsto pelo decreto municipal, pode 
solicitar o afastamento via Portal do 
Servidor, em “Perícia Médica On-Line”. 
É necessário anexar o atestado médico, 
emitido há no máximo 30 dias, no qual 
seja expressamente declarada a exis-
tência atual do quadro de saúde.

profESSor(A) 
InfEctAdo no locAl dE 
trAbAlho: o qUE fAzEr?
 O SISMUC recomenda que os traba-

lhadores que estão em atividade pre-
sencial registrem a Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT) em caso de 
contaminação por coronavírus no local 
de trabalho, principalmente aqueles 
que conhecem casos confirmados no 
mesmo equipamento.

O registro da CAT é um direito do 
trabalhador e uma forma de criarmos 
uma base de dados do número de pes-
soas infectadas nos locais de trabalho. 
Em caso de dificuldade para registrar a 
CAT, entre em contato com o SISMUC 
pelo telefone 3322-2475 ou com um 
diretor sindical. 
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 A chegada do coronavírus teve impactos se-
veros nos serviços públicos de todas as áreas. 
Mas, a realidade é que a crise que vivencia-
mos hoje é também reflexo da série de ata-
ques que diversas áreas vêm sofrendo, inclu-
sive a educação.

precarização, privatização, pSS, reforma 
administrativa, reforma trabalhista... os ata-
ques são variados, mas o resultado é sempre 
o mesmo, a séria ameaça à continuidade dos 
serviços públicos, o que inclui a educação pú-
blica de todos os níveis.

A educação infantil é um alicerce primor-
dial para a aprendizagem e desenvolvimen-
to das crianças. É através da educação que 
são im pulsionados novos conhecimentos e o 
desen volvimento da criança. Mas, parece que 
por aqui nossos políticos insistem em fechar 
os olhos para a importân cia do ensino de 
qualidade nessa faixa etária e cada vez mais 
tomam medidas que preju dicam a qualidade 
da educação infantil. É importante retomar 
os ataques dos últimos anos para não es-
quecer aqueles que querem o desmonte dos 
serviços públicos.

Em 2019, na tentativa de apaziguar as ma-
nifestações e mentir para a população, o pre-
sidente Jair Bolsonaro e seu então secretário 
da educação, Abraham Weintraub, esbrave-
jaram aos quatro cantos que utilizariam das 
verbas cortadas do ensino superior para in-
vestimentos na educação básica. O que acon-
teceu na realidade foi justamente ao contrá-
rio, os cortes aconteceram em todas as áreas 
sendo a educação básica a mais afetada com 
os cortes em programas de apoio à educa-
ção e infraestrutura.

O Programa Dinheiro Direto nas Escolas 
(PDDE) não teve repasse do governo federal, 
foram mais de R$ 399 milhões perdidos pelas 
escolas do país. O Programa Proinfância que 
financia a construção de creches municipais só 
recebeu 13% das verbas totais se comparado 
ao ano de 2018. Já o programa Mais Alfabeti-
zação não havia recebido nenhuma verba até 
julho de 2019, ao contrário dos R$183 milhões 
aplicados em anos anteriores.

ao todo, o plano maléfico de bolsonaro 
congelou mais de R$ 2,4 bilhões de investi-
mentos em programas da educação básica. 
Em 2020 não foi diferente: o governo federal 
anunciou o corte de mais de 50% do orça-
mento de apoio à infraestrutura na educa-
ção básica. 

agora, em 2021, os cortes continuaram. o 
orçamento do ministério da educação redu-
ziu ainda mais 18,2%, corte que atinge todas 
as áreas da educação

 a verdade é que a educação não é priori-
dade do governo: nos dois primeiros anos do 
governo bolsonaro, os investimentos do Mi-
nistério da Educação foram os menores des-
de 2010 e, claro, que a educação básica tam-
bém foi impactada. 

O projeto de sucateamento da educação 
imposto pelo governo federal e seguido à ris-
ca por Greca tem somente um objetivo: acabar 
com a educação pública e de qualidade para 
entregar as escolas e CMEIs nas mãos da ini-
ciativa privada.

Utilizando a corrupção como cortina de fu-
maça, o sistema defendido pelo governo fede-
ral é de que o ensino público deve ser privati-
zado através do sistema de vouchers. Ou seja, 

MAS, oS problEMAS 
não coMEçArAM coM 
A pAndEMIA... 
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o estado irá aplicar verbas em grandes empre-
sas favorecendo os mais ricos, sem nenhum 
tipo de controle de corrupção, permitindo o 
desvio de milhões da educação pública e aca-
bando com o serviço público oferecido para a 
população.  

contrAtoS dE trAbAlho prEcArIzAdoS

 Na tentativa de economizar às custas dos 
trabalhadores, a Prefeitura lançou dois editais 
de contratações através de Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) em 2019, especificamen-
te para a educação infantil. Os trabalhadores 
classificados ainda estão sendo chamados em 
2021. Muitos podem achar que estas contrata-
ções são a solução para a sobrecarga de tra-
balho, mas a verdade é que esse não passa de 
um plano da gestão Greca para acabar com 
os concursos públicos!

A redução de servidores concursados já é 
visível.   Dados levantados pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (DIEESE), mostram uma redução 

de 374 professores da educação infantil entre 
2016 e 2019. Os dados da própria Prefeitura de 
2020 mostram mais uma redução de 131 tra-
balhadores. Ou seja, só na gestão Greca houve 
redução de 505 professsores de educação in-
fantil na rede municipal!

Os trabalhadores contratados via PSS são 
ainda mais exploradas, já que não possuem 
os mesmos direitos trabalhistas e os salários 
são mais baixos, como é o caso do processo 
anunciado com remuneração de R$ 2.455,41 
para 40 horas semanais, valor está abaixo do 
salário do funcionalismo e que também não 
respeita o piso nacional.

A contratação via Processo Seletivo Sim-
plificado (PSS) que o prefeito tenta impor em 
Curitiba é inspirada no que já ocorre nas esco-
las estaduais, onde mais de 30% dos professo-
res são temporários. 

O impacto imediato é a presença de pro-
fissionais que dividirão o mesmo ambiente e 
a mesma responsabilidade que os servidores 
concursados, mas com menos direitos e salá-
rios menores. Esse tipo de contratação serve 
para enfraquecer a luta dos trabalhadores e 
retirar ainda mais direitos.
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Além de prejudicar os trabalhadores, esse 
tipo de contratação também não favorece as 
crianças. Afinal, os contratos são temporários 
e não permitem a criação de vínculos dos pro-
fessores com seus alunos – o que é primordial 
na educação infantil.

Ao abrir mão da estabilidade, do enga-
jamento e do vínculo duradouro, a Prefeitu-
ra está abrindo mão de profissionais que não 
apenas executem as políticas públicas já de-
finidas, mas também contribuam para a sua 
construção, análise e aperfeiçoamento.

Outra prática comum na Prefeitura de Curi-
tiba é a contratação de forma precarizada de 
estagiários. O estágio é um vínculo temporário 
e que deve prezar pelo aprendizado do esta-
giário, com profissionais que possam ensiná-lo. 
Isso não vem acontecendo na prática, pois a 

prefeitura não dá condições necessárias e não 
se tem o número de profissionais necessários 
para que esta troca aconteça.

Em muitos casos, os estagiários são con-
tratados para atendimento às crianças que 
possuem direito à inclusão. Essa política de-
monstra claramente o corte de gastos e a 
desvalorização dos profissionais que atuam 
com educação especial. os estagiários não 
podem ser usados para cobrir lacunas de 
uma gestão que não contrata profissionais 
suficientes para atender à demanda da edu-
cação infantil.

Esse cenário só reforça a importância da 
luta pela contratação via concurso público e o  
chamamento de trabalhadores aprovados em 
seleções vigentes. Afinal, faltam trabalhadores 
em todas as áreas!

AnotAçõES:
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 professores de educação infantil têm 
ga rantido pela Constituição o direito à 
aposenta doria especial. Só que a prefeitu-
ra de Curitiba, de forma ilegal e abusiva não 
reconhece esse direito! Professoras que in-
gressaram no serviço público quando o cargo 
ainda tinha outra no menclatura estão tendo 
dificuldade para usu fruir desse direito.

O plano de carreira da educação infantil, 
apro vado em 2014, previa a aposentadoria 
espe cial para professores da educação infan-
til. de acordo com o texto da lei Nº 14.580, 
o tempo de contribuição em atividades do 
magistério infantil, independente do cargo, 
poderia ser computado no cálculo de apo-
sentadoria es pecial, desde que as atividades 
configurassem atuação voltada à educação 
(veja box na página seguinte).

E todas as professoras da educação infan-
til que ingressaram na carreira quando o cargo 
ainda tinha outros nomes sa bem que as ativi-
dades exercidas à época eram basicamente as 
mesmas de hoje. ou seja, a educação infantil 
sempre teve caráter de en sino e não apenas 
de cuidado ou assistência.

Foi com base nisso que duas professoras 
da educação infantil entraram com pedido 
de apo sentadoria especial, apresentando re-
gistros das atividades desenvolvidas. Assim, 
em setembro de 2016, elas conseguiram sua 
aposentadoria especial após 25 anos de con-
tribuição.

O fato teve direito à comemoração – in-
clusive com foto ao lado do então prefeito – 
dando a entender que essa seria uma nova era 

para a educação infantil. Mas, na prática, não 
foi o que aconteceu.

A alegria das duas professoras durou pou-
co: quatro meses depois elas foram desapo-
sentadas! À época, a alegação foi de que o 
Tribunal de Contas do Estado não havia apro-
vado a aposentadoria.

E a situação que já era complicada ficou 
ainda pior com o congelamento dos planos e 
carreiras dos servidores municipais, a partir da 
aprovação do pacotaço em 2017.

Por isso, o direito à aposentadoria especial 
é uma pauta de luta e de debate entre as pro-
fessoras e professores da educação infantil.

o SISMuC defende que todo o tempo de 
trabalho na educação integral das crianças 
deve ser considerado para fins da aposenta-
doria especial, independente do cargo no qual 
as professoras ingressaram no funcionalismo 
pú blico, seja babá, atendente infantil, educa-
dor ou auxiliar de serviços de creche. 

Agora, com a aprovação da Reforma da 
Previdência, o direito à aposentadoria espe-
cial – ainda que essa tenha sido bastante pre-
judicada – será uma pauta essencial para os 
professores, já que a categoria trabalha cada 
dia mais adoecida e desgastada, sem nenhu-
ma condição de se manter trabalhando até a 
idade máxima da previdência.

O SISMUC já foi à justiça contra a medida de 
Greca que congelou os planos de carreira dos 
servidores municipais e não realizou o reenqua-
dramento ao novo plano de carreira da categoria. 
Em primeira instância, a justiça considerou um 
calote de Greca. A Prefeitura ainda pode recorrer.

ApoSEntAdorIA ESpEcIAl  
pArA A EdUcAção InfAntIl 
fIcoU ApEnAS no pApEl 

EntrE oS AtAqUES qUE jÁ vInhAM AcontEcEndo...
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AnotAçõES:

o qUE diz o pl Ano dE cArrEIrA

 Art. 18 Para os fins da obtenção da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal, o Professor de Educação Infantil terá computado exclusivamente o tempo 
de contribuição exercido em atividades de magistério na educação infantil, independentemente 
do cargo ocupado, observado o disposto abaixo.

§ 2o Aos servidores que tiverem ingressado nas unidades responsáveis pela educação 
infantil da Administração Municipal antes da vigência da Lei nº 12.083, de 19 de dezembro 
de 2006, assegura-se o reconhecimento como tempo de efetivo exercício de atividade de 
magistério havida no período de contribuição anterior à edição da referida lei, desde que 
configurada a atuação na educação infantil por força da análise do conteúdo do cargo 
anteriormente exercido e da correspondente lotação.

§ 3º As situações elencadas no parágrafo anterior serão objeto de estudo individualizado, a 
ser realizado pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos mediante solicitação do Instituto 
de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba, no âmbito de cada processo individual 
de aposentadoria.
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lUtA contrA 
prÁtIcAS dE ASSédIo 
MorAl ExIgE UnIão 
doS trAbAlhAdorES! 
 Servidores públicos são alvos frequentes 

de assédio moral, que pode aparecer de di-
versas formas:  vindos da administração, da 
chefia ou entre colegas de trabalho. Mas, o 
resultado é sempre o mesmo: trabalhadores 
adoecidos e desmotivados. 

E você, sabe o que é e como se caracteriza 
o assédio moral? É uma prática de violência 
que visa garantir o controle no ambiente de 
trabalho, o afastamento e por vezes, a demis-
são do trabalhador assediado. Por isso, pode 
se dizer que o assédio é sempre praticado em 

benefício dos interesses imediatos do gover-
no ou da própria empresa. 

Essa prática pode acontecer de muitas for-
mas e pode se utilizar de características como 
raça, gênero, orientação sexual e porte físico para 
ser promovida. Além disso, os trabalhadores que 
resistem às imposições vindas das chefias, em 
sua grande maioria, sofrem mais com o assédio 
moral. Isso acontece porque o assédio é realiza-
do para amedrontar e tentar calar os trabalha-
dores e trabalhadoras, tentando colocar embaixo 
do tapete suas opiniões e suas diferenças.

 O assédio moral nem sempre existiu, surgiu em um contexto específico em meados da década 
de 70, momento de grande aumento da produtividade e das taxas de lucro das indústrias. As 
características de trabalho dessa época incluíam: um barateamento das forças de trabalho em países 
periféricos como o Brasil; a fragmentação da produção, ou seja, terceirização e divisão de plantas; e 
implementação da produção e emprego por demanda. 

Todas essas modificações do contexto de trabalho geraram um agravamento da submissão do 
trabalhador à empresa. Além disso, começou a ser controlada a subjetividade do trabalhador, ou seja, 
o próprio trabalhador passou a ser moldado para que a lógica da empresa se tornasse a sua própria. 
Um exemplo disso é que agora somos chamados de colaboradores.  

Foi assim que surgiu o assédio moral, praticado por governos e empresas para demitir os que 
questionam, não se adaptam ou adoecem. 

coMo SUrgIU o ASSédIo MorAl?
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ASSédIo MorAl  
no SErvIço públIco
 O serviço público passou a seguir a 

mesma lógica das empresas privadas, 
já que o estado é um grande aliado dos 
empresários na exploração dos traba-
lhadores. 

É com o processo de privatização 
através do sucateamento dos serviços 
públicos, que surge o assédio moral para 
o funcionalismo. 

Os servidores e servidoras não pos-
suem condições necessárias para que o 
trabalho seja realizado com qualidade 
há muito tempo. Essa prática realizada 
por todos os governos fez com que os 
próprios servidores e a população acre-
ditasse que o serviço público sempre foi 
assim e sempre será. 

Essa lógica acaba gerando uma com-
petição entre os próprios trabalhadores, 
além da pressão exercida para que estes 
trabalhem “por amor”, e por isso devem 
aguentar as condições precárias de tra-
balho. Por isso, em um ambiente em que 
predominam más condições de trabalho, 
todos estão sujeitos ao assédio moral. 

ASSédIo MorAl  
nA EdUcAção
 Na educação infantil, a situação não é 

diferente e a falta de gestão democráti-
ca nos CMEIs contribui para essa prática, 
porque na maioria das vezes as perse-
guições e o assédio partem de alguém 
que ocupa um cargo de coordenação 
ou chefia. O principal objetivo de quem 
comete a agressão é punir, muitas vezes 
submetendo o trabalhador a processos 
administrativos, pressionando para a 
mudança de local de trabalho e até mes-
mo a exoneração. 

  Atestados e restrições  

questionados pelas chefias; 

  Retirada de instrumentos de 

trabalho, como carro, computador, 

entre outros; 

  Intrigas disseminadas  

para desmobilizar a equipe; 

  Transferências constantes  

de local de trabalho; 

  Desvalorização ou exigências  

acima da capacidade técnica; 

  Isolamento do  

restante da equipe; 

  Impedimento de participar  

de atividades sindicais; 

  Exposição vexatória frente  

à equipe de trabalho;

  Acúmulos de função ou sobrecarga 

de trabalho decorrente da falta de 

professores em sala de aula; 

  Encaminhamento de reclamações 

banais e sem comprovação contra 

os professores para Procuradoria 

Geral do Município; 

  Ameaças de processos 

administrativos; 

  Avaliações por parte da equipe 

pedagógica que desconsidera a 

realidade local e expõe professores  

a situações humilhantes;

  Desvio de função. 

confIrA AlgUMAS SItUAçõES 
qUE confIgUrAM pErSEgUIção:
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coMbAtE Ao ASSédIo MorAl
 Do ponto de vista legal, os servidores ain-

da estão desprotegidos, já que essa ques-
tão ainda carece de legislação específica. 
Em 2019, a Câmara dos Deputados apro-
vou o projeto de lei 4742/01, que tipifica 
no Código Penal o crime de assédio moral 
no ambiente de trabalho. A proposta inicial 
chegou na casa em 2001 e ainda precisa ser 
votada no Senado. No ritmo que o tema tem 
caminhado, vai demorar para que assedia-
dores sejam penalizados na justiça. 

por isso, é importante que estejamos 
unidos para combater essa prática! A prin-
cipal arma dos trabalhadores é a sua orga-
nização. É com a fragmentação dos traba-
lhadores que o assédio moral ganha força. a 
luta sindical permite que estejamos unidos 
por melhores condições de trabalho, per-
mitindo o enfrentamento da violência.

Se você não é vítima de assédio moral, 
mas está testemunhando práticas abusivas 
de humilhação com seus colegas, seja soli-
dário. Vamos combater essa prática juntos! 

Somente com a união dos trabalhadores 
poderemos nos fortalecer e denunciar as 
práticas que nos atingem diariamente, pre-
judicando nossas condições de trabalho.

você, profESSorA oU 
profESSor dA EdUcAção 
InfAntIl, qUE tEM SofrIdo 
ASSédIo MorAl: lEMbrE-SE 
qUE não EStÁ SozInhA(o)!
 O combate a essas práticas abusivas depen-

de de informação, organização e mobilização 
do conjunto dos trabalhadores. A melhor for-
ma de combater práticas abusivas é dar visi-
bilidade ao fato e tratar a situação de forma 
coletiva, junto aos colegas de trabalho, já nas 
primeiras demonstrações de assédio.

Caso isso esteja ocorrendo com você, reúna as 
informações e procure o SISMUC. Vamos bus-
car formas coletivas de enfrentar o problema 
e superarmos essa prática.

  Converse com seus colegas para 

ajudar na compreensão de que a 

culpa não é sua. Procure ajuda de 

familiares e colegas de trabalho que 

sejam de confiança;

  Colete evidências: faça um registro 

diário de tudo o que acontece e de 

todas as suas atividades;

  Liste testemunhas;

  Fotografe ou guarde documentos 

que possam servir de provas;

  Não converse com os agressores 

sozinho, sempre realize conversas 

em equipe;

  Conte com os seus colegas, crie 

uma rede de apoio e solidariedade.

vEjA coMo EnfrEntAr A SItUAção!
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  É por meio do trabalho dos servidores públi-
cos que serviços tão importantes como edu-
cação, saúde, cultura, assistência social, entre 
tantos outros chegam até a população. É por 
isso, que esses trabalhadores não podem ficar 
nas mãos da boa vontade dos políticos.

A estabilidade dos servidores não é um pri-
vilégio, é a única maneira de garantir que servi-
dores com conhecimento e anos de experiên-
cia no seu trabalho não sejam substituídos por 
“cupinchas” ou “cabos eleitorais” sem qualquer 
capacitação para atender à população.

Ameaçar a estabilidade dos servidores, sus-
pender os concursos públicos ou precarizar as 
contratações com os Processos Seletivos Sim-
plificados (PSS) também são formas de preca-
rizar e tentar acabar com os serviços públicos.

dEfEndEr oS 
SErvIdorES é dEfEndEr 
oS SErvIçoS públIcoS

dIgA não à rEforMA 
AdMInIStrAtIvA
 O governo Bolsonaro trabalha pela aprova-

ção da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 32/2020, apelidada de Reforma Admi-
nistrativa, que altera a forma de contratação 
e reduz direitos de parte dos novos servidores 
públicos. Mais um gravíssimo ataque desse 
governo à classe trabalhadora!

A proposta foi apresentada com o pretex-
to de acabar com os supostos “privilégios do 
funcionalismo”, mas a verdade é que Bolsonaro 
deixa de fora os que realmente possuem privi-
légios, como parlamentares, magistrados, pro-
motores procuradores e militares.

E não é de hoje que Bolsonaro e sua turma 
tentam colocar a população contra os servi-
dores com discursos falsos. O ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, já chamou os servidores 
de “parasitas” e de “inimigos”. Só que são jus-
tamente esses trabalhadores e trabalhadoras 
tão desvalorizados que mantêm os serviços 
públicos no momento de crise ocasionada pela 
pandemia.  Se a situação do brasil diante da 
Covid-19 já é caótica, imagina o que seria sem 
o trabalho do funcionalismo?

a Reforma administrativa facilita a de-
missão de novos servidores, acaba com adi-
cional por tempo de serviço e outros meca-
nismos que valorizam a experiência e são 
fundamentais para atrair novos profissionais 
e estimular a permanência no serviço público. 
Mesmo que a medida não afete de imediato os 
servidores que já estão no exercício da função, 
a aprovação dessa PEC terá consequências 
para o conjunto do funcionalismo, pois abre 
precedentes para que as novas regras sejam 
estendidas para todos.

Entre as mudanças propostas pelo go-
verno na Reforma Administrativa, está o fim 
da estabilidade, condição que é conquista-
da pelo servidor após três anos de estágio 
probatório. A estabilidade não é privilégio. É 
uma condição necessária para garantir que os 
serviços públicos se mantenham com relativa 
autonomia e não sejam desestruturados, nem 
se transformem em um cabide de empregos a 
cada eleição.

Na proposta, o fim da estabilidade ocorre 
com o fim do Regime Jurídico Único, aplican-
do para o funcionalismo uma lógica empre-
sarial que prevê quatro tipos de contratação 
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com demissão facilitada e apenas um tipo 
com garantia de estabilidade. Entre as possí-
veis formas de contrato de trabalho precário 
está o PSS.

Na PEC, também está previsto o fim da 
progressão ou promoção baseada exclusiva-
mente no tempo de serviço. Ou seja, além de 
enfrentar o assédio moral constante da chefia, 
os servidores ainda serão avaliados de forma 
meritocrática. É comum que esse tipo de ava-
liação também desconsidere as péssimas con-
dições de trabalho, a sobrecarga e a falta de 
trabalhadores.

A proposta ainda acaba com direitos dura-
mente conquistados, como a licença-prêmio, 
adicionais por tempo de serviço e incorpora-
ção ao salário de valores referentes ao exercí-
cio de cargos e funções.

Além disso, o presidente também poderá 

extinguir cargos e órgãos públicos de acordo 
com a sua vontade, sem a aprovação do Con-
gresso. Em tese, Bolsonaro poderia extinguir 
o Ibama ou mesmo universidades por decre-
to. Em Curitiba, no início da pandemia, Greca 
utilizou da bancada do tratoraço para extin-
guir mais de 32 cargos do município, e agora, 
o presidente parece querer fazer o mesmo em 
nível federal.

Esse ataque deixa claro o plano de Guedes 
e de bolsonaro de rifar o serviço público para 
o capital privado. E, para que isso aconteça, 
ambos querem acabar com a resistência dos 
trabalhadores no serviço público. Não pode-
mos deixar que isso aconteça e devemos nos 
preparar para a resistência contra mais esse 
ataque!

Valorizar os servidores é valorizar o servi-
ço público de qualidade!
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fortAlEçA A lUtA:  
SIndIcAlIzE-SE!

 Toda a luta encampada pelos servidores mu-
nicipais de Curitiba só é possível com a união 
dos trabalhadores. Por isso, a sindicalização é 
essencial para a construção da luta coletiva. 

É com a ajuda da sua contribuição e com 
uma política financeira consolidada que con-
seguimos avanços para a entidade que repre-
senta o conjunto do funcionalismo público de 
Curitiba.

É com a participação de cada um que con-
seguimos organizar a luta e a mobilização das 
categorias, além de manter um fundo de greve 
para garantir a autonomia dos trabalhadores 
em momentos de enfrentamento. 

Se você conhece alguém que ainda não é 
sindicalizado, peça para fazer o cadastro no site 
www.sismuc.org.br/sindicalize. A mensalidade 
custa apenas 1% do vencimento básico do 
servidor e tem valor incalculável: representa a 
união dos trabalhadores!

UnIdoS SoMoS 
fortES! E coM 
noSSA forçA 

SEgUIMoS 
lUtAndo pElA 
MAnUtEnção 
E AvAnço doS 
dIrEItoS, bEM 

coMo pElA 
prESErvAção 
dA vIdA E dA 
SAúdE doS 

trAbAlhAdorES 
dIAntE dA 

pAndEMIA. fIrMES!
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caderno dE
legislação:

Você pode acessar a versão digital de todas as leis  
apresentadas nessa cartilha na seção legislação, no site do 
SISMUC, ao acessando diretamente o link pelo QR Code ao lado.
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dEcrEto nº 430 dE 18/03/2020  
Norma Municipal - Curitiba - PR - Publicado no DOM em 18 mar 2020

A Administração Municipal, sob orientação técnica da Secretaria Municipal 
da Saúde, adota providências e estabelece normas direcionadas aos agentes 
públicos municipais, como medida de enfrentamento, prevenção e controle 
do novo Coronavírus (COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANá, no uso das 
atribuições legais que lhe foram conferidas pelo inciso IV do artigo 72 da Lei Orgânica do 
Município de Curitiba,

Considerando as orientações do Ministério da Saúde e demais órgãos que compõem o sistema 
público de saúde brasileiro, no âmbito das respectivas esferas de competência, no que se refere 
às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional, decorrente do novo Coronavirus (COVID19);

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 421, de 16 de março de 2020, que declarou 
Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Curitiba, em decorrência da infecção 
humana pelo novo Coronavirus (COVID-19);

Considerando o teor da Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, do Ministério de 
Estado da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Saúde, que estabelece sanções civis, 
administrativas e penais a agentes infratores;

Decreta

art. 1º A Administração Municipal, sob orientação técnica da Secretaria Municipal da Saúde, 
adota providências e estabelece normas direcionadas aos agentes públicos municipais, como 
medida de enfrentamento, prevenção e controle do novo Coronavírus (COVID-19).

art. 2º Os agentes públicos que apresentarem sintomas associados ao novo Coronavírus 
(COVID-19) deverão encaminhar o atestado médico, por meio digital, ao endereço eletrônico 
periciamedica@curitiba.pr.gov.br, acompanhado de cópia de documento de identidade com foto 
e da indicação da respectiva matrícula ou matrículas funcionais, para fins de obtenção de licença 
para tratamento da própria saúde.

art. 3º Os agentes públicos deverão ser afastados de suas atividades laborais, mediante 
prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, permanecendo 
em isolamento domiciliar, nas seguintes hipóteses:

I - o agente público, sem sintomas, será afastado pelo prazo de sete dias, a partir da 
comunicação do fato, em caso de contato com paciente infectado;
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II - o agente público, com sintomas, será afastado pelo prazo de quatorze dias, a partir da data 
da comunicação do fato, em caso do contato com paciente infectado;

III - o agente público que obtenha confirmação de doença decorrente do novo Coronavirus 
(COVID-19), por critério clínico ou epidemiológico, será afastado pelo prazo de quatorze dias, 
contados da data da confirmação do diagnóstico;

IV - os agentes públicos que estiveram em viagem ao exterior ou a regiões do Brasil onde haja 
sido caracterizada a transmissão comunitária serão afastados cautelarmente, por medida 
administrativa, e permanecerão em isolamento domiciliar, por sete dias, contados da data do 
desembarque em Curitiba ou municípios limítrofes, mediante a apresentação da via original do 
comprovante de viagem à chefia imediata, que fica obrigada a encaminhar uma cópia, por meio 
eletrônico, ao setor de gestão de pessoal do respectivo órgão, para os registros necessários.

§ 1º Os agentes públicos que se enquadrarem nas hipóteses descritas nos incisos I a III deverão 
encaminhar a notificação de isolamento domiciliar, por meio digital, ao endereço eletrônico 
periciamedica@curitiba.pr.gov.br, acompanhada de cópia de documento de identidade com foto 
e da indicação da respectiva matrícula ou matrículas funcionais, para fins de obtenção de licença 
para tratamento da própria saúde.

§ 2º Os agentes públicos abrangidos pelo disposto neste artigo deverão iniciar imediatamente 
o período de isolamento, não devendo comparecer à Perícia Médica, em nenhuma hipótese, para 
obtenção de licença ou durante o período da licença.

art. 4º Os agentes públicos com idade igual ou superior a 65 anos e gestantes serão autorizados 
a realizar trabalho remoto ou, sendo este impossível, em face das peculiaridades do serviço 
desempenhado, terão concedida a dispensa de comparecimento ao trabalho.

§ 1º A decisão que concederá o regime de trabalho remoto ou a dispensa de frequência incumbe 
à chefia imediata do agente público, dando-se sempre preferência ao trabalho remoto.

§ 2º Para esse grupo de agentes públicos, fica vedado, a partir de 19 de março de 2020, o 
comparecimento ao local de trabalho, cabendo à chefia imediata determinar seu imediato retorno 
ao domicílio, em caso de desobediência ao ora estabelecido.

art. 5º Os agentes públicos que não se enquadrem nas categorias mencionadas nos artigos 3º 
e 4º e que apresentarem patologias graves, declaradas pelo Ministério da Saúde como de maior 
risco para o desenvolvimento de doenças associadas ao novo Coronavírus (COVID-19), deverão 
comparecer à Perícia Médica do Município, munidos de atestado médico, onde deverão receber 
atendimento prioritário.

§ 1º Para tais agentes públicos, se confirmada pela Perícia Médica a existência do quadro 
declarado no atestado médico e seu enquadramento nos parâmetros técnicos definidos para o 
combate às doenças associadas ao novo Coronavírus (COVID-19), será autorizado o regime de 
trabalho remoto ou, sendo este impossível, em face das peculiaridades do serviço desempenhado 
pelo agente público, será concedida a dispensa de comparecimento ao trabalho.

§ 2º A decisão que concederá o regime de trabalho remoto ou a dispensa de comparecimento 
ao trabalho incumbe à chefia imediata do servidor, dando-se sempre preferência ao trabalho 
remoto.
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§ 3º Em qualquer caso, sobrevindo quadro de alteração da saúde do agente público, deverão ser 
adotados os procedimentos estabelecidos nos artigos 3º ou 4º, conforme o caso.

art. 6º Os agentes públicos em regime de trabalho remoto ou dispensados de frequência, 
consoante o disposto nos artigos deste decreto, deverão respeitar as restrições gerais de 
deslocamento e frequência a locais públicos, recomendadas pelos órgãos de saúde, estando 
impedidos de se ausentarem da localidade de sua residência, uma vez que, para todos os efeitos 
legais, permanecem em serviço.

Parágrafo único. A violação ao disposto no caput desde que devidamente comprovada com a 
garantia do contraditório, ensejará a apuração de eventual infração de natureza disciplinar e 
administrativa, além de ensejar nas sanções referidas na Portaria Interministerial nº 5, de 17 de 
março de 2020.

art. 7º Os órgãos e entidades integrantes da Administração Municipal suspenderão eventos e 
reuniões, enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública, decorrente da infecção 
humana pelo novo Coronavirus (COVID-19).

§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput, o órgão ou entidade avaliará a possibilidade de 
adiar ou realizar o evento ou a reunião por videoconferência ou outro meio eletrônico.

§ 2º Caso a reunião presencial se mostre imprescindível, a mesma deverá ser realizada em 
ambiente arejado, assegurando-se espaço médio de um metro entre os participantes.

art. 8º Ficam estabelecidas, para os agentes públicos da Secretaria Municipal da Saúde, da 
Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito e aos agentes públicos que compõem a Defesa 
Civil do Município de Curitiba as seguintes determinações provisórias:

I - ficam suspensas as férias e licenças-prêmio em caráter voluntário, agendadas para o período 
de vigência do presente decreto;

II - as férias e licenças-prêmio voluntárias de agentes públicos, em fruição na data de início da 
vigência deste decreto, poderão ser interrompidas, por ato da autoridade competente, em face 
do estado de emergência em saúde pública;

III - os pedidos de aposentadoria voluntária, protocolados a partir do início da vigência deste 
decreto, ficam com sua tramitação sustada, até ulterior deliberação.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a gestantes e a agentes públicos com 
idade igual ou superior a 65 anos.

art. 9º Fica autorizado o adiamento de procedimentos voltados à contratação de pessoal, sob 
qualquer regime jurídico, ressalvadas as contratações de caráter emergencial e aquelas cujo 
prazo de validade do concurso ou processo seletivo esteja em vias de expiração.

art. 10. Os serviços de limpeza das unidades da Administração Municipal, que permaneçam 
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operando no período de emergência em saúde pública, deverão ser otimizados, de modo a 
intensificar a higienização, visando ao aumento da segurança sanitária dos cidadãos e agentes 
públicos.

art. 11. Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da Administração Municipal 
assegurar a preservação e funcionamento dos serviços públicos municipais, enquanto perdurar o 
estado de emergência de saúde pública.

art. 12. Fica autorizada a edição de portarias complementares ao presente decreto, pela 
Secretaria Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal, para regulamentar situações 
gerais relativas ao regime de trabalho dos agentes públicos municipais.

Parágrafo único. Quando a norma complementar for destinada a grupos específicos de agentes 
públicos, a regulamentação deverá ser expedida por meio de portaria conjunta da SMAP e dos 
titulares das Secretarias, Autarquias e Fundações Públicas do Município.

art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo vigente enquanto 
perdurar o estado de emergência em saúde pública.

PALáCIO 29 DE MARÇO, em 18 de março de 2020.

Rafael Valdomiro Greca de Macedo
prefeito Municipal

Luiz Fernando de Souza Jamur
Secretário do Governo Municipal
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dEcrEto n° 1714
Altera o Decreto Municipal nº 430, de 18 de março de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANá, no uso das 
atribuições legais que lhe foram conferidas pelo inciso IV do artigo 72 da Lei Orgânica do 
Município de Curitiba, com base no Protocolo nº 04-057462/2020;

Considerando as atualizações de protocolos sanitários exarados pelo Comitê de Técnica e 
Ética Médica instituído pelo Decreto Municipal nº 421 , de 16 de março de 2020, no âmbito da 
Secretaria Municipal da Saúde - SMS;

Considerando que, desde o mês de março do corrente ano, houve expressiva acumulação de 
conhecimento acerca da COVID-19, tanto nos aspectos relativos à sua transmissão quanto 
naqueles referentes ao desenvolvimento da doença, o que possibilita a adequação das 
medidas sanitárias e os correspondentes protocolos de segurança à realidade atual, bastante 
distinta daquela constatada no início da pandemia;

Considerando que a Administração Municipal deve conciliar o compromisso com a proteção 
e preservação da saúde dos seus cidadãos, dentre os quais figuram ao agentes públicos 
municipais, e a necessidade de manter o funcionamento dos respectivos órgãos e entidade, 
sejam aqueles envolvidos no enfrentamento direto à pandemia ou os que desempenham 
atividade de retaguarda ou estrutural para a dinâmica de Curitiba;

Decreta:

art. 1º Os artigos 2º a 5º e 8º , do Decreto Municipal nº 430 , de 18 de março de 2020, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“art. 2º Os agentes públicos, que apresentarem sintomas associados ao novo Coronavírus 
(COVID-19), deverão encaminhar o atestado médico, por meio digital, diretamente no portal do 
Servidor - na área do Departamento de Saúde Ocupacional em “Perícia Médica On-line”, para 
fins de obtenção de licença para tratamento da própria saúde.

art. 3º Os agentes públicos deverão ser afastados de suas atividades laborais, mediante 
prescrição médica ou por notificação de isolamento domiciliar, preenchida por agente de 
vigilância epidemiológica, permanecendo em isolamento domiciliar, nas seguintes hipóteses:

I - o agente público sem sintomas deverá ser afastado para isolamento domiciliar pelo prazo de 
10 (dez) dias, contados a partir da data do último contato domiciliar confirmado;

II - o agente público com sintomas deverá ser afastado para isolamento domiciliar pelo prazo 
de 10 (dez) dias, contados a partir da data de início dos sintomas;
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III - o agente público, que obtenha confirmação laboratorial do novo Coronavírus (COVID-19), 
deverá ser afastado pelo prazo de 10 (dez) dias, contados da data de início dos sintomas;

§ 1º Os agentes públicos, que se enquadrarem nas hipóteses descritas nos incisos I a III, 
deverão comparecer a um estabelecimento de saúde e, além do atestado médico, quando 
cabível, obter notificação de isolamento domiciliar, conforme modelo do Anexo I do presente 
decreto.

§ 2º Os agentes públicos da Secretaria Municipal da Saúde - SMS terão fluxo de atendimento 
específico.

§ 3º Os agentes públicos, enquadrados na hipótese do inciso I, deverão encaminhar o atestado 
e/ou notificação de isolamento domiciliar por meio digital à respectiva chefia imediata, 
acompanhado de cópia de documento de identidade com foto e indicação da respectiva 
matrícula ou matrículas funcionais.

§ 4º A chefia imediata deverá manter registro próprio dos agentes públicos afastados, 
indicando nome, matrícula ou matrículas, data de início do isolamento, data final do isolamento 
e, se houver, informação quanto à confirmação ou não do diagnóstico de COVID-19.

§ 5º Os dados do registro, mencionado no § 2º poderão ser requisitados pela Secretaria 
Municipal da Saúde - SMS ou pela Secretaria Municipal de Administração e de Gestão de 
Pessoal - SMAP a qualquer tempo, com prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para 
fornecimento.

§ 6º Os agentes públicos, enquadrados nas hipóteses dos incisos II e III, deverão encaminhar 
o atestado médico, quando cabível, e a notificação de isolamento domiciliar, por meio digital, 
diretamente no Portal do Servidor - na área do Departamento de Saúde Ocupacional em 
“Perícia Médica On-Line”, para fins de obtenção de licença para tratamento de saúde.

§ 7º Os agentes públicos, abrangidos pelo disposto neste artigo, deverão iniciar imediatamente 
o período de isolamento, não devendo comparecer à Perícia Médica, em nenhuma hipótese, 
nem mesmo para obtenção de licença ou durante o período de licença.

§ 8º Caberá ao agente público, enquadrado nas hipóteses dos incisos II e III, informar 
diretamente à respectiva chefia imediata, de modo não-presencial, o seu período de 
afastamento, não aguardando a concessão da licença para tratamento de saúde para fazê-lo.

§ 9º Fica autorizada a Secretaria Municipal da Saúde - SMS a expedir normas complementares 
para fins de adequação do disposto neste artigo às especificidades do trabalho a ser 
desempenhado no âmbito da Secretaria, abrangendo os agentes públicos lotados na SMS, 
independentemente do cargo, emprego ou função que exerçam, e os agentes públicos por ela 
requisitados, sob o regime instituído pelo Decreto Municipal nº 476, de 27 de março de 2020.

§ 10. O não cumprimento da medida de isolamento domiciliar, determinada por profissional da 
saúde, sem prévia justificativa avaliada por autoridade sanitária competente, constitui infração 
sanitária conforme o artigo 106, incisos XXXV e CXII, da Lei Municipal nº 9.000, de 27 de 
dezembro de 1996.

art. 4º Os agentes públicos, com idade igual ou superior a 65 anos e gestantes, deverão 
permanecer no respectivo domicílio, mediante dispensa do registro da frequência, até 
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receberem determinação de retorno ao trabalho presencial.

§ 1º Caberá à chefia imediata do agente público, considerando as peculiaridades e 
necessidades do serviço, determinar a realização de trabalho remoto (home office) ou proceder 
a dispensa simples, quando não for possível a execução do teletrabalho por abranger 
atividades cuja natureza exija a presença física do participante na unidade ou que sejam 
desenvolvidas por meio de trabalho externo.

§ 2º Para esse grupo de agentes públicos, fica vedado, a partir de 19 de março de 2020, o 
comparecimento ao local de trabalho, cabendo à chefia imediata determinar seu imediato 
retorno ao domicílio, em caso de desobediência.

§ 3º Cumpre à chefia, que determinar o trabalho remoto (home office) ou proceder à dispensa 
simples, comunicar ao setor de gestão de pessoal do respectivo órgão a listagem nominal dos 
agentes públicos abrangidos pela medida, para fins de registro.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos agentes públicos com idade igual ou superior 
a 65 anos da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, da Secretaria Municipal da Defesa Social e 
Trânsito - SMDT, da Fundação de Ação Social - FAS, aos agentes públicos profissionais da área 
de saúde, independentemente de lotação e àqueles que compõem a Defesa Civil do Município 
de Curitiba, para os quais o trabalho remoto (home office) ou a dispensa simples poderá ser 
substituído pela realização de trabalhos técnicos e administrativos em ambiente sem contato 
com o público externo.

§ 5º A determinação de aplicação da medida, estabelecida no parágrafo anterior, caberá 
à chefia imediata do agente público, considerando as peculiaridades do serviço a ser 
desempenhado, não cabendo neste caso qualquer notificação ao setor de gestão de pessoal.

art. 5º Os agentes públicos, que não se enquadrem nas categorias mencionadas no artigo 
3º e que apresentarem as condições crônicas de saúde de natureza grave, elencadas no 
Anexo II, parte integrante deste decreto, reconhecidas pelo Comitê de Técnica e Ética Médica 
da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, como de maior risco para o desenvolvimento de 
doenças associadas ao novo Coronavírus (COVID-19), em face do conhecimento científico 
acumulado quanto à propagação e desenvolvimento da doença, poderão ser afastados do 
comparecimento presencial ao respectivo local de trabalho, para a realização de trabalho 
remoto ou receber dispensa simples, quando não for possível a execução do teletrabalho por 
abranger atividades cuja natureza exija a presença física do participante na unidade ou que 
sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo.

§ 1º Os agentes públicos abrangidos pelo disposto neste artigo deverão encaminhar, por meio 
digital, diretamente no Portal do Servidor - na área do Departamento de Saúde Ocupacional 
em “Perícia Médica On-Line” atestado médico, emitido há no máximo 30 dias, no qual seja 
expressamente declarada a existência atual do quadro de saúde que enseja o enquadramento 
ao disposto neste artigo, além de documentação complementar que entenda cabível.

§ 2º O enquadramento do agente público neste artigo ficará condicionado à confirmação pela 
Perícia Médica das doenças declaradas pelo médico assistente, conforme atestado constante 
no § 1 podendo, a seu critério, solicitar exames comprobatórios das alegadas doenças e/ou 
outros documentos que julgar necessários caso não haja registro das mesmas no histórico 
médicoocupacional do solicitante.
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§ 3º Uma vez reconhecido o enquadramento do agente público na situação ora prevista, será 
este informado por meio eletrônico, devendo o mesmo proceder à comunicação por meio 
eletrônico da respectiva chefia imediata quanto à autorização de afastamento para que esta 
decida sobre o trabalho remoto ou a dispensa simples.

§ 4º A dispensa de comparecimento presencial ao local de trabalho perdurará enquanto 
viger a presente norma ou se a Perícia Médica entender que o quadro de saúde do servidor 
não justifica a manutenção do seu enquadramento no disposto neste artigo, em sede de 
reavaliação.

§ 5º Fica reservada à Perícia Médica a prerrogativa de, a qualquer tempo, convocar os 
servidores abrangidos pelo disposto neste artigo para reavaliação, a qual poderá ser feita 
por meio de exame presencial agendado ou apresentação de documentação em meio 
eletrônico, cabendo ao convocado disponibilizar atestado médico atualizado e documentos 
complementares comprobatórios do seu quadro de saúde, a serem definidos por critério 
médico-pericial

§ 6º Cumpre à chefia que determinar o trabalho remoto (home office) ou proceder à dispensa 
simples, comunicar ao setor de gestão de pessoal do respectivo órgão a listagem nominal dos 
agentes públicos abrangidos pela medida, para fins de registro.

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica aos agentes públicos da Secretaria Municipal da 
Saúde - SMS, da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito - SMDT, da Fundação de 
Ação Social - FAS, aos agentes públicos profissionais da área de saúde, independentemente 
de lotação e àqueles que compõem a Defesa Civil do Município de Curitiba, para os quais o 
trabalho remoto ou a dispensa simples poderá ser substituído pela realização de trabalhos 
técnicos e administrativos em ambiente sem contato com o público.

§ 8º A determinação de aplicação da medida estabelecida no parágrafo anterior caberá 
à chefia imediata do agente público, considerando as peculiaridades do serviço a ser 
desempenhado, não cabendo neste caso qualquer notificação ao setor de gestão de pessoal.

art. 8º Ficam estabelecidas as seguintes determinações provisórias para os agentes públicos 
da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito - 
SMDT, da Fundação de Ação Social - FAS e da Defesa Civil do Município de Curitiba:

I - ficam suspensas as férias e licenças-prêmio em caráter voluntário, agendadas para o período 
de vigência do presente decreto;

II - as férias e licenças-prêmio voluntárias de agentes públicos, em fruição na data de início da 
vigência deste decreto, poderão ser interrompidas por ato da autoridade competente, em face 
do Estado de Emergência em Saúde Pública.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se igualmente a gestantes e a agentes públicos com idade 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.

§ 2º A suspensão, prevista no inciso I do caput deste artigo, poderá deixar de ser aplicada 
pela autoridade competente dos respectivos órgãos ou entidades, mediante justificativa 
indicando que a suspensão irá prejudicar os serviços em escala, implicar a fruição de férias de 
muitos agentes públicos de um mesmo setor ou local de trabalho no mesmo período ou ainda 
acarretar prejuízo ao regular funcionamento dos serviços públicos municipais.”
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Rafael Valdomiro Greca de Macedo
prefeito Municipal

Luiz Fernando de Souza Jamur
Secretário do Governo Municipal

art. 2º Ficam revogados os Anexos I-A e I-B do Decreto nº 430 , de 18 de março de 2020, os 
quais passam a ser substituídos pelo Anexo I do presente decreto.

art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALáCIO 29 DE MARÇO, em 17 de dezembro de 2020.
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cAt\ AcIdEntES dE trAbAlho 
DECRETO Nº 176/1982  
REGULAMENTA O ARTIGO 12 DA LEI Nº 3963, DE 24 DE SETEMBRO DE 1971, E SEUS 
PARÁGRAFOS.

O Prefeito Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, decreta:

art. 1o: O tratamento do funcionário acidentado ou que venha a contrair doença profissional 
correrá por conta dos cofres públicos municipais.

art. 2o: Acidente de trabalho e o evento danoso à saúde do funcionário, tendo como causa 
mediata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo ou função.

§ 1º - Considerar-se-á também acidente de trabalho:

I - No local e no horário de trabalho:

a) A agressão física sofrida pelo funcionário em razão de seu cargo ou função;
b) Dano pessoal causado ao funcionário por negligência imperícia ou imprudência de terceiros.

II - Fora do local e do horário de trabalho:

a) A agressão física sofrida pelo funcionário em razão de atos e procedimentos legalmente por 
ele praticados quando no exercício de seu cargo ou função, desde que identificado o agressor e 
apurado o motivo da agressão e inquérito policial.
b) O acidente ocorrido no trajeto, ou seja, aquele que envolve funcionário no percurso de sua 
residência ao local de trabalho e vice-versa, desde que comprovados o trajeto, o horário e a 
escala de serviço no dia do evento.

§ 2º - Não serão enquadrados como acidentes de trabalho as manifestações súbitas de doenças 
agudas ou crônicas havidas no local de trabalho ou no trajeto do mesmo.

art. 3o: Entende-se por doença profissional ou de trabalho a que decorrer das condições do 
serviço, conforme reconhecimento em laudo médico.

art. 4o: A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) deverá ser feita logo após o evento 
pelo chefe imediato do acidentado, mediante preenchimento de formulário (conforme anexo 
integrante deste decreto) em quatro vias, que serão remetidas diretamente à: Divisão de Perícia, 
Divisão Médica e de Assistência - DMA, Divisão de Higiene e Segurança no Trabalho e ao 
Departamento em que estiver lotado o acidentado.

art. 5o: Compete a Divisão de Perícia Médica a determinação do nexo de causa e efeito entre 
o acidente e a lesão apresentada pelo funcionário, e, entre esta e a eventual incapacidade 
laborativa, bem como a determinação de nexo causal quando se tratar de doença profissional.

Parágrafo Único - A Divisão de Perícia Médica promoverá quando necessário e a seu critério, 
diligências no sentido de comprovar a veracidade da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT 
promovendo a anulação da mesma em caso de fraude ou incorreção.

art. 6o: Compete ao Departamento Médico e de Assistência - DMA, o tratamento do 
funcionário acidentado ou o acompanhamento do mesmo quando assistido em outro setor, e o 
processamento das despesas medicas a serem custeadas pelos cofres municipais.
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§ 1º - O custeio do tratamento será feito de conformidade com as tarifas prefixadas pelo 
Departamento Médico e de Assistência DMA, observado no que couber o estabelecido no 
Decreto nº 385/81 que regulamenta a Lei nº 541/52.

§ 2º - O referido custeio será concedido ex-ofício, por iniciativa do Departamento Médico e de 
Assistência - DMA.

art. 7o: Compete à Divisão de Higiene e Segurança no Trabalho o controle estatístico e de suas 
implicações, bem como, a proposição de medidas destinadas à prevenção de acidentes.

art. 8o: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições sem contrário.

Palácio 29 de março, em 5 de maio de 1982.
JAIME LERNER
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO ENVOLVENDO 
SERVIDOR ESTATUáRIO

I - ACIDENTADO
NOME: _____________________________________________
MATRÍCULA:____ SEXO:____ IDADE:____ CARGO:_________
LOTAÇÃO: __________________ RESIDÊNCIA: ___________
___________________________________________________
II - ACIDENTE
QUANDO OCORREU - HORA DIA ___ MÊS ___ ANO ___
ONDE OCORREU - LOCAL ______________________________
COMO OCORREU - (descrição) ________________________
___________________________________________________
LESÕES APARENTES __________________________________
III - TESTEMUNHO
DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, SEREM VERDADEIROS OS DADOS
CONSTANTES DOS CAMPOS I E II DA PRESENTE COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA
ACIDENTáRIA.
1ª TESTEMUNHA: ____________________________
_________________________
Assinatura Nº Doc. Ident.
2ª TESTEMUNHA: ___________________________
_________________________
Assinatura Nº Doc. Ident.
IV - INFORMANTE
Nº DA OCORRÊNCIA NO SETOR ___ SIGLA Nº___ ANO ____
SETOR DEPARTAMENTO DIRETORIA
1 - HOUVE AFASTAMENTO DO TRABALHO? _______________
2 - O ACIDENTADO RECEBEU ASSISTÊNCIA MÉDICA? _____
3 - EM CASO AFIRMATIVO, ONDE? ____________________
4 - FOI INTERNADO? _______________________________
5 - HOUVE REGISTRO POLICIAL?______________________
DATA ___/___/___ NOME DO INFORMANTE ______________
_______________________ _______________________
Assinatura 
_______________________ _______________________
Matrícula
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plAno dE cArrEIrAS E ApoSEntAdorIA ESpEcIAl 
LEI Nº 14.580, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 - PUBLICADA NO DOM DE 22/12/2014 

REESTRUTURA A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CURITIBA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANá, aprovou e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte lei:

Capítulo I 
DAS DIRETRIZES BáSICAS.

art. 1o: Fica reestruturada, na forma desta lei, a Carreira de Educador, de que trata a Lei nº 12.083, 
de 19 de dezembro de 2006.

art. 2o: Fica criada, no grupo ocupacional Médio da Administração Direta, a carreira da Educação 
Infantil, composta pelo cargo único de Professor de Educação Infantil, com carga horária semanal 
de 40 (quarenta) horas, a ser regulada pela Lei nº 1.656, de 21 de agosto de 1958.

§ 1º O cargo de Professor de Educação Infantil terá como requisito de formação mínima a 
conclusão do ensino médio, com uma das seguintes complementações, que serão consideradas 
alternativamente:

a) conclusão de ensino Médio na modalidade Magistério, pós-médio ou sequencial;
b) graduação em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais;
c) graduação em Normal Superior;
d) graduação em curso de Formação de Professores para Educação Infantil e Séries Iniciais.

§ 2º Ao Professor de Educação Infantil compete primordialmente atuar nos Centros Municipais 
de Educação Infantil, da Secretaria Municipal da Educação.

§ 3º O Núcleo Básico de atribuições do cargo ora criado consiste no que segue: “Observar, 
acompanhar e promover, individual e coletivamente, práticas educativas na Educação Infantil, 
primeira etapa da educação básica, de forma a contribuir para o desenvolvimento integral da 
criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
considerando seus limites, interesses e valores, complementando a ação da família e da 
comunidade, a partir do fortalecimento das relações de afeto e respeito às diferenças”.

§ 4º As atribuições específicas e demais elementos de qualificação do cargo serão dispostos em 
Decreto.

art. 3o: Para todos os efeitos aplicam-se, no âmbito desta Lei, os seguintes conceitos:

I - Professor de Educação Infantil: servidor investido no cargo que exerce atividades educativas 
junto a crianças, incluídas a administração da unidade de educação infantil e a gestão do 
processo pedagógico;

II - Educação Infantil: o conjunto de atividades pedagógicas e didáticas de atendimento direto 
aos alunos da educação infantil;

III - Assistência Pedagógica: o conjunto de atividades de apoio à Educação Infantil, nos aspectos 
pedagógico e didático, exercido pelo Professor de Educação Infantil no ambiente das Unidades 
de Educação Básica da Secretaria Municipal da Educação, caracterizado pelo atendimento direto 
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e indireto aos alunos da educação infantil, exercido exclusivamente por aqueles que sejam 
readequados na sua área de atuação, a partir da homologação de processo específico pela 
Secretaria Municipal de Recursos Humanos;

IV - Parte Especial: parte do quadro funcional em que estão alocados os servidores optantes pela 
adesão ao presente plano de carreira e já investidos no cargo de Professor de Educação Infantil 
que, no momento da implantação desta lei, encontram-se nas Partes Especiais da Lei nº 12.083, de 
19 de dezembro de 2006, por não possuírem o requisito de escolaridade previsto para investidura 
no cargo e não terem obtido aprovação em procedimento de transição; a Parte Especial possui 
caráter transitório e estará sujeita à extinção, tão logo os servidores ali enquadrados venham a 
preencher os requisitos previstos em lei e que permitirão a Passagem para a Parte Permanente 
do Quadro, mediante procedimento específico ou após a vacância do último cargo que venha a 
integrála, por falecimento ou outra forma de desligamento do ocupante da respectiva vaga;

V - Parte Permanente: parte do quadro funcional em que estão alocados os Professores 
investidos no cargo de Professor de Educação Infantil e que, no momento da implantação 
desta lei, encontram-se nas Partes Especiais da Lei nº 12.083, de 19 de dezembro de 2006, por 
possuírem todos os requisitos previstos para investidura no cargo, sendo também a parte na qual 
serão investidos os novos concursados;

VI - Transição: procedimento que permite a passagem do Professor de Educação Infantil e 
respectiva vaga, da Parte Especial para a Parte Permanente do respectivo quadro, condicionada 
à comprovação do cumprimento de todos os requisitos para investidura no cargo;

VII - Referência: cada uma das posições existentes na tabela de vencimentos, para o vencimento 
básico, ao longo da trajetória da carreira;

VIII - Classe: agrupamento de Referências dentro de um mesmo nível, representativo das etapas 
do processo de desenvolvimento da trajetória de carreira do Professor de Educação Infantil, 
cuja conclusão implica na concessão de um percentual diferenciado de aumento no vencimento, 
superior àquele correspondente ao intervalo comum estabelecido entre Referências;

IX - Nível de educação formal: desdobramento da tabela de vencimentos, com estrutura 
semelhante no que se refere ao quantitativo de referências e classes, correspondente a 
patamares crescentes de educação formal, o primeiro correspondente à escolaridade legalmente 
exigida para ingresso no cargo e os demais escalonados segundo os níveis de complexidade 
estabelecidos no sistema educacional brasileiro;

X - Avanço Linear: procedimento de trajetória de carreira do Professor de Educação Infantil, 
decorrente do cumprimento dos deveres funcionais, da participação em processo de educação 
continuada, assiduidade, dentre outras condições estabelecidas em Lei, que oportuniza a 
passagem de uma Referência para a seguinte, na tabela de vencimentos, dentro da mesma 
Classe e Nível de educação formal;

XI - Mudança de Classe: procedimento de trajetória de carreira do Professor de Educação Infantil, 
decorrente do cumprimento dos deveres funcionais e da participação em processo de educação 
continuada, dentre outras condições estabelecidas em Lei, que oportuniza a passagem de uma 
classe para a seguinte;

XII - Avanço por Titulação: procedimento de trajetória de carreira do Professor de Educação 
Infantil estável e integrante da Parte Permanente do quadro, decorrente da aquisição de níveis 
suplementares de educação formal e que permite a passagem de um nível de educação formal 
para o seguinte, na referência equivalente à ocupada no momento da implantação;
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XIII - área de atuação: o conjunto de tarefas, atribuições e responsabilidades do cargo do 
Professor de Educação Infantil, detentor de habilitação e/ou qualificação legal para exercêlas, de 
acordo com a regulamentação desta lei.

art. 4o: A Carreira da Educação Infantil tem como princípios básicos:

I - a mobilidade que permita aos Professores de Educação Infantil, nos limites legais vigentes, a 
promoção da educação pública com qualidade;

II - o desenvolvimento profissional corresponsável, possibilitando o estabelecimento de 
trajetórias de carreira com liberdade de escolha e planejamento pessoal para todos os 
Professores de Educação Infantil.

Capítulo II
DA ESTRUTURA DA CARREIRA

art. 5o: A Carreira da Educação Infantil, no cargo único de Professor de Educação Infantil,
será composta pela transformação do cargo de Educador, previsto na Lei nº 12.083, de 19
de dezembro de 2006, sendo constituída por um quadro composto por uma Parte Especial
a ser progressivamente extinta e uma Parte Permanente:

I - uma Parte Permanente, de caráter definitivo, composta pelo cargo de Professor de Educação 
Infantil, com formação de nível médio, acrescida das complementações previstas na presente Lei, 
com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e integrada pelos atuais ocupantes de 
vagas da Parte Permanente do cargo de Educador, optantes pela adesão ao Plano de Carreira ora 
instituído, além dos futuros servidores nomeados em decorrência da aprovação em concurso público;

II - uma Parte Especial, sem novos provimentos a não ser os decorrentes da implantação da 
presente Lei, composta pelo cargo de Professor de Educação Infantil, com formação de nível 
fundamental ou médio sem qualquer complementação, de regime de trabalho de 40 (quarenta) 
horas semanais e integrada pelos atuais ocupantes de vagas das partes Especiais do cargo 
de Educador, optantes pela adesão ao Plano de Carreira ora instituído. § 1º Na composição 
da jornada de trabalho deverá ser reservado, no mínimo, 1/5 (um quinto) da carga horária para 
estudos, planejamento e avaliação, proporção essa a ser gradualmente ampliada até atingir o 
limite de 1/3 (um terço), mediante cronograma a ser estabelecido em Decreto e considerando as 
limitações de natureza orçamentária e administrativa incidentes.

§ 2º As vagas ocupadas na Parte Especial serão transformadas em vagas da Parte Permanente, 
juntamente com a passagem dos seus ocupantes, quando da realização do Procedimento de Transição.

§ 3º As vagas abertas na Parte Especial, em decorrência de aposentadorias, falecimentos, 
exonerações e demissões, serão automaticamente transformadas em vagas da Parte Permanente.

§ 4º Fica assegurado aos Professores de Educação Infantil integrantes da Parte Especial, enquanto 
integrarem o quadro de Professores ativos do Município de Curitiba, o direito à passagem para a 
Parte Permanente, mediante a participação em Procedimento de Transição, sem limite de vagas, a 
realizar-se no mínimo uma vez ao ano, conforme regulamentação a ser estabelecida em Decreto, 
para todos aqueles que cumprirem os requisitos estabelecidos nesta Lei, sendo constituída, 
mediante Decreto, uma Comissão Técnica para acompanhamento do procedimento.

§ 5º O ingresso do Professor de Educação Infantil na Parte Permanente via Procedimento de 
Transição se dará por meio de enquadramento na classe e referência correspondente àquela que 
ocupava na Parte Especial, no Nível inicial de educação formal.
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§ 6º Quando ocorrer à última transformação de vaga da Parte Especial para Parte Permanente, o 
cargo será unificado, deixando de existir qualquer subdivisão em partes.

§ 7º As vagas da Parte Permanente da Carreira de Educador, regulada pela Lei nº 12.083, de 19 
de dezembro de 2006, e que, na data de conclusão do processo de implantação das disposições 
decorrentes desta lei, não estejam ocupadas, serão automaticamente transformadas em vagas 
da Parte Permanente da Carreira da Educação Infantil, instituída nesta Lei.

art. 6o: A Carreira da Educação Infantil é organizada em tabela linear, que compõe o Anexo
I desta Lei, e apresenta a estrutura seguinte:

a) 4 (quatro) Níveis de educação formal (Ensino Médio com complementação, Ensino Superior, 
Pós-graduação Lato Sensu e Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado);
b) Em cada Nível de educação formal, 25 (vinte e cinco) referências representadas em algarismos 
romanos e agrupadas em 3 (três) Classes;
c) Cada Classe, denominada e composta conforme abaixo: 
1. Assistente - Referências I a III;
2. Adjunto - Referências IV a XIII;
3. Associado - Referências XIV a XXV.

Capítulo III
DA INVESTIDURA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

art. 7o: A investidura no cargo dar-se-á por concurso público de provas e títulos, na Parte 
Permanente e na classe Assistente, referência I, do Nível inicial de educação formal da carreira, 
atendidas as disposições fixadas no respectivo edital normativo.

Parágrafo Único - Enquanto não estiver concluída a total implantação do Plano de Carreira ora 
instituído, a investidura de novos servidores será mantida segundo a legislação vigente até a data 
da publicação da presente lei.

Capítulo IV
DO AVANÇO LINEAR, DA MUDANÇA DE CLASSE E DO AVANÇO POR TITULAÇÃO

art. 8o: Somente poderão participar dos procedimentos de Avanço Linear, Avanço por
Titulação e Transição, previstos nesta Lei, os Professores de Educação Infantil:

I - em efetivo exercício do cargo, no âmbito da Administração Municipal;

II - em exercício de mandato eletivo de Conselheiro Tutelar no âmbito do Município de Curitiba;

III - em exercício de mandato de dirigente da entidade sindical que represente a categoria dos 
Professores de Educação Infantil;

IV - cedidos com ônus para a Prefeitura de Curitiba para organizações não governamentais ou 
órgãos estranhos ao Município, mediante convênio formal cujo objeto esteja voltado à execução 
de programas correlatos à área da Educação Infantil.

art. 9o: O Avanço Linear consiste na evolução dentro de uma mesma classe para a referência 
imediatamente consecutiva, com periodicidade anual para todos os servidores
que venham a cumprir os seguintes critérios:

I - Participação em processos de educação continuada, ofertados pela Prefeitura Municipal
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de Curitiba ou realizados por entidades externas;

II - assiduidade;

III - cumprimento dos deveres funcionais, conforme legislação vigente no Município de Curitiba.

§ 1º O Professor de Educação Infantil em estágio probatório poderá participar do Avanço Linear, 
exclusivamente dentro da classe Assistente e entre as referências I e III, conforme normas 
definidas em Decreto, aplicando-se todavia a passagem de referências respectiva, de forma 
cumulativa, apenas após a conclusão do estágio, sem a produção de efeitos financeiros de 
caráter retroativo.

§ 2º Os critérios para o avanço linear serão normatizados por Decreto obedecendo aos parâmetros 
estabelecidos nesta Lei. § 3º A carga horária de participação em processos de educação 
continuada, correspondente a um mínimo de 20 (vinte) horas, a ser cumprida como requisito 
para fins de habilitação ao avanço linear, será regulamentada por meio de Decreto, considerando 
a necessária compatibilização entre as necessidades administrativas e as possibilidades dos 
Professores de Educação Infantil, com vistas à promoção de uma educação pública de qualidade.

§ 4º A assiduidade será caracterizada pelo registro de, no máximo, 5 (cinco) faltas nãojustificadas
no período de apuração relativo a cada procedimento de avanço linear.

art. 10o: A Mudança de Classe consiste na evolução de uma classe para a imediatamente
consecutiva, condicionada ao cumprimento mínimo dos seguintes critérios:

I - Participação em processos de educação continuada, ofertados pela Prefeitura Municipal de 
Curitiba ou realizados por entidades externas;

II - assiduidade;

III - cumprimento dos deveres funcionais nos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias anteriores à 
abertura do procedimento, conforme legislação vigente no Município de Curitiba e apurado.

§ 1º Os critérios para a Mudança de Classe serão normatizados por Decreto, a ser proposto por 
Comissão paritária formada por representantes da Administração Municipal e da representação 
sindical dos Professores de Educação Infantil, a ser designada por Portaria Conjunta das 
Secretarias Municipais de Recursos Humanos e Educação devendo obedecer aos parâmetros 
estabelecidos nesta Lei.

§ 2º A Mudança da Classe Assistente para Adjunto está condicionada à aquisição da estabilidade.

§ 3º A Mudança de Classe implicará na passagem da referência III para a IV (Assistente para 
Adjunto) e da XIII para a XIV (Adjunto para Associado), em qualquer dos Níveis de educação formal.

O Avanço por Titulação dependerá da apresentação dos comprovantes de escolarização exigidos 
para a passagem do nível de formação atual ao seguinte, conforme especificado no art. 6º, alínea “a”.
§ 1º Será criada Comissão Permanente, formada por integrantes da Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos, Secretaria Municipal da Educação, Instituto Municipal de Administração Pública e 
representação sindical da categoria, para analisar a documentação referente ao Avanço por Titulação.

§ 2º Serão reconhecidos como títulos, compatíveis com o Avanço por Titulação, aqueles 
diretamente relacionados à área da educação ou às áreas de formação específica dos Professores 
de Educação Infantil, bem como aqueles vinculados a outros programas de pesquisa reconhecidos 
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pelo setor competente da Secretaria Municipal da Educação, exigindo-se, para a Pós-graduação 
Stricto Sensu, em qualquer das suas modalidades, o reconhecimento pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior - CAPES, do Ministério da Educação.

§ 3º A participação no processo do Avanço por Titulação é privativa dos Professores de 
Educação Infantil estáveis, ocupantes da Parte Permanente e atenderá o procedimento a ser 
regulamentado por decreto.

art. 12o: O Professor de Educação Infantil somente poderá participar do Avanço Linear, da 
Mudança de Classe e do Avanço por Titulação se estiver no efetivo exercício do cargo na data da 
deflagração do procedimento, mantendo-se nessa condição até a sua conclusão.

Capítulo V
DA REMUNERAÇÃO
SEÇÃO I
DOS VENCIMENTOS

art. 13o: A remuneração do Professor de Educação Infantil corresponderá ao vencimento relativo, 
de acordo com a classe e referência que se encontre neste Plano de Carreira, acrescido de outras 
vantagens pecuniárias a que faça jus.

art. 14o: O Professor de Educação Infantil lotado na Secretaria Municipal da Educação que 
estiver em efetivo exercício em Centros Municipais de Educação Infantil definidas como de difícil 
provimento, fará jus ao recebimento da gratificação com percentual variando entre 10% (dez por 
cento), 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento) incidente sobre o vencimento inicial do 
cargo, de acordo com a regulamentação da presente Lei.

§ 1º A gratificação será devida exclusivamente durante o período em que o Professor de Educação 
Infantil estiver em efetivo exercício em Centro Municipal de Educação Infantil definido como de 
difícil provimento, não sendo incorporável aos vencimentos do Professor para nenhum efeito.

§ 2º O direito à gratificação cessará automaticamente no momento em que o Centro Municipal 
de Educação Infantil deixe de ser considerado como de difícil provimento. 

§ 3º A mudança de unidade de lotação ou a requalificação do Centro Municipal de Educação 
Infantil dentro das faixas de “difícil provimento” poderá implicar em variação do percentual pago 
a título de gratificação.

§ 4º A gratificação não será incorporável para efeitos de composição de proventos de 
aposentadoria e pensão.

Capítulo VI
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E DO ENQUADRAMENTO

art. 15o: A implantação do plano, instituído nesta Lei, ocorrerá de forma gradual em dois 
momentos de enquadramento: (Artigo regulamentado pelo Decreto nº 534/2015) I - o Primeiro 
Momento garantirá ganhos financeiros considerando o tempo de serviço e a trajetória da carreira 
de cada servidor, mediante o avanço de referências na tabela de vencimentos decorrente da 
legislação que atualmente rege a carreira do Educador, em cada matrícula e dentro do mesmo 
nível e padrão atuais do servidor.

II - o Segundo Momento implicará na transição do servidor optante para a tabela de vencimentos 
instituída por esta Lei, no nível de educação formal e referência com valor de vencimento igual ou 
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imediatamente superior ao último vencimento pago antes da transição.

§ 1º O Primeiro Momento será dividido em:

I - Etapa I: identificação do posicionamento adequado de cada servidor na tabela de vencimentos 
constante do Anexo I desta Lei, considerando seu tempo de serviço e trajetória de carreira, tomando-
se por base inicial de aferição a relação de 1 (um) ano de serviço para cada referência na tabela, o que 
comporá proposta de enquadramento a ser homologada após ratificação pelo servidor;

II - Etapa II: apuração do valor correspondente ao ganho financeiro decorrente do futuro 
enquadramento que será atribuído a cada servidor;

III - Etapa III: conversão do valor apurado no quantitativo de referências, dentro da tabela de 
vencimentos decorrente da legislação que atualmente rege a carreira do Educador, a serem 
concedidas como ganho no processo de enquadramento.

§ 1º A concessão de referências, prevista na Etapa III, será dividida em 3 (três) Movimentos, assim 
definidos, no período total de 18 (dezoito) meses contados da regulamentação da presente Lei:

a) Movimento I - no mês seguinte à homologação da proposta de enquadramento, correspondente à 
concessão de 1 referência para cada servidor;
b) Movimento II - até 9 (nove) meses após o Movimento anterior, implicando na concessão de 50% 
(cinquenta por cento) do total de referências adicionais a que o servidor tenha direito, por força do 
seu futuro enquadramento, descontados os ganhos concedidos no Movimento I, adotando-se como 
parâmetro apenas números inteiros;
c) Movimento III - até 9 (nove) meses após o Movimento II, correspondendo à concessão do 
restante de referências devidas, necessárias à implementação dos ganhos totais decorrentes do 
processo de enquadramento.

§ 2º No Segundo Momento, a ser concluído no prazo de até 6 (seis) meses contado da conclusão do 
Primeiro Momento, o servidor fará a transição para a tabela de vencimentos instituída por esta Lei, na 
posição correspondente à proposta de enquadramento anteriormente homologada.

§ 3º Concluído o Segundo Momento, os Professores de Educação Infantil, optantes por este plano, 
passarão a obedecer exclusivamente aos critérios de realização da trajetória de carreira, remuneração 
e demais normas decorrentes desta Lei.

art. 16o: Para os Professores de Educação Infantil cujo ganho financeiro decorrente do 
enquadramento apurado venha a implicar no pagamento de vencimento com valor superior 
ao estabelecido para a Referência XXV da tabela de vencimentos será pago Vencimento 
Suplementar de Enquadramento. (Artigo regulamentado pelo Decreto nº 534/2015)

§ 1º O valor financeiro do Vencimento Suplementar corresponderá à diferença entre o ganho 
financeiro atribuído no enquadramento e o valor estabelecido para a Referência XXV na tabela 
de vencimentos.

§ 2º O Vencimento Suplementar de Enquadramento constituirá “vencimento” para todos os 
fins de direito, incorporando-se aos proventos de aposentadoria e à base de cálculo de pensão 
como se integrasse a tabela de vencimentos, servindo ainda como base de cálculo para todas as 
vantagens e descontos incidentes sobre o vencimento básico.

§ 3º Sobre o Vencimento Suplementar de Enquadramento incidirão todos os aumentos concedidos 
ao vencimento básico dos Professores de Educação Infantil.
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§ 4º Os Professores de Educação Infantil abrangidos por este artigo serão enquadrados na 
Referência XXV e não terão direito ao Avanço Linear e à Mudança de Classe, podendo obter apenas o 
Avanço por Titulação caso adquiram novos níveis de formação.

§ 5º Para esses Professores de Educação Infantil, que venham a ter direito ao Avanço por Titulação 
diferenciado referido no parágrafo anterior, o enquadramento ocorrerá na Referência XXV do 
novo Nível de educação formal, procedendo-se ao recálculo do Vencimento Suplementar de 
Enquadramento, de forma proporcional.

art. 17o: O procedimento de enquadramento será regulamentado em Decreto no prazo de 
90 (noventa) dias contados da vigência desta lei, sendo acompanhado de amplo processo de 
divulgação. (Artigo regulamentado pelo Decreto nº 534/2015)

§ 1º A adesão ao plano estabelecido nesta Lei, será facultativa, mediante requerimento do Professor 
de Educação Infantil, que dará ciência da irrevogabilidade e irretratabilidade da referida adesão, 
mediante termo de opção.

§ 2º Na hipótese de não adesão ao novo plano de carreira do Professor de Educação Infantil, o 
servidor permanecerá regido pela Lei nº 12.083, de 19 de dezembro de 2006, em sua plenitude.

Capítulo VII
DA APOSENTADORIA

art. 18o: Para os fins da obtenção da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição 
Federal, o Professor de Educação Infantil terá computado exclusivamente o tempo de contribuição 
exercido em atividades de magistério na educação infantil, independentemente do cargo ocupado, 
observado o disposto abaixo.

§ 1º Aos servidores que tiverem ingressado no cargo de Educador na vigência da Lei nº 12.083, de 19 
de dezembro de 2006, fica assegurado o reconhecimento de todo o tempo de contribuição, a partir 
da data do início do exercício, como passível de caracterização como tempo de efetivo exercício de 
atividade de magistério.

§ 2º Aos servidores que tiverem ingressado nas unidades responsáveis pela educação infantil da 
Administração Municipal antes da vigência da Lei nº 12.083, de 19 de dezembro de 2006, assegura-se 
o reconhecimento como tempo de efetivo exercício de atividade de magistério havida no período de 
contribuição anterior à edição da referida lei, desde que configurada a atuação na educação infantil 
por força da análise do conteúdo do cargo anteriormente exercido e da correspondente lotação.

§ 3º As situações elencadas no parágrafo anterior serão objeto de estudo individualizado, a ser realizado 
pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos mediante solicitação do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Curitiba, no âmbito de cada processo individual de aposentadoria.

Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS.

art. 19o: A autorização formal para afastamento do Professor de Educação Infantil optante pelo 
Plano de Carreira ora instituído, visando a dispensa da realização de suas atividades no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Curitiba com vistas à realização de programas de Pós-graduação Stricto 
Sensu de Mestrado ou Doutorado, implicará na obrigação do servidor permanecer no serviço público 
municipal efetivo, após a conclusão do curso, pelo mesmo período em que permaneceu afastado.

Parágrafo Único - A recusa no cumprimento total ou parcial do disposto no caput deste artigo, 
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sob qualquer fundamento, implicará na obrigação de indenização aos cofres públicos de toda a 
despesa havida com o servidor no período do afastamento, incluindo as verbas remuneratórias e 
encargos financeiros de qualquer natureza.

art. 20o: As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias do Município, suplementadas se necessário.

art. 21o: As disposições da presente Lei serão extensivas a todos os proventos de aposentadoria 
e pensões decorrentes do cargo de Professor de Educação Infantil, a exceção dos benefícios 
previdenciários concedidos sem direito à paridade e isonomia.

art. 22o: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observados seus prazos de 
implementação.

PALáCIO 29 DE MARÇO, 22 de dezembro de 2014.
Gustavo Bonato Fruet
Prefeito Municipal

dEScrItIvo dE fUnção
Decreto 1114

Altera o Decreto Municipal n.º 3, de 8 de janeiro de 2007, na parte referente às atribuições, 
competências técnicas de ingresso, requisitos e demais características inerentes ao cargo 
de Educador que foi transformado no cargo de Professor de Educação Infantil, por força da 
Lei Municipal nº 14.581, de 22 de dezembro de 2014, da Administração Direta do Município de 
Curitiba.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANá, no uso das 
atribuições legais, considerando o disposto no artigo 39, da Constituição Federal, no artigo 33, da 
Constituição do Estado do Paraná e no artigo 88, da Lei Orgânica do Município de Curitiba,

DECRETA:
art.1º: Fica alterado o conjunto de atribuições, competências técnicas de ingresso, requisitos e 
demais características inerentes ao cargo de Educador, transformado no cargo de Professor de 
Educação Infantil, por força da Lei Municipal nº 14.581, 22 de dezembro de 2014, do Quadro de Pessoal 
da Administração Direta na forma do Anexo, que passa a fazer parte integrante deste decreto.

art. 2º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

art. 3º: Fica revogado o Decreto Municipal n.º 3, de 8 de janeiro de 2007, na parte referente ao 
cargo de Educador.

PALáCIO 29 DE MARÇO, 19 de novembro de 2015.

Gustavo Bonato Fruet - Prefeito Municipal
Meroujy Giacomassi Cavet - Secretária Municipal de Recursos Humanos

Infantil 

Seminário da 

Educação

52



2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

53

Infantil 

Seminário da 

Educação



3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Infantil 

Seminário da 

Educação

54



4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

55

Infantil 

Seminário da 

Educação



5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Infantil 

Seminário da 

Educação

56



6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

57

Infantil 

Seminário da 

Educação



7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Infantil 

Seminário da 

Educação

58



horA pErMAnêncIA
LEI Nº 12.348 de 16 de agosto de 2007

“ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 10.190, DE 28 DE JUNHO DE 2001, QUE “INSTITUI O PLANO 
DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL”, INSTITUI A HORA PERMANÊNCIA PARA 
OS CARGOS DE EDUCADOR E EDUCADOR SOCIAL, REGIDOS PELA LEI Nº 12.083, DE 26 DE 
DEZEMBRO DE 2006 E Dá OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANá, aprovou e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte lei:

art. 1o: O art. 6º da Lei Municipal nº 10.190, de 28 de junho de 2001 passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 6º A Carreira de Magistério Público Municipal é constituída pelo cargo único de Profissional 
do Magistério, estruturado nos níveis I, II, III e IV de habilitação, composto de 4 (quatro) áreas de 
atuação, descritas nos incisos III, IV, V e VI do art. 3º da presente lei.” (NR)

art. 2o: O art. 7º da Lei Municipal nº 10.190, de 28 de junho de 2001 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 7º Para o cargo de Profissional do Magistério, de acordo com os níveis de habilitação, exigir-se-á: 

I - no Nível I, formação superior em curso Normal Superior, licenciatura plena ou em curso de 
graduação correspondente à área de
conhecimento específico, complementada com formação pedagógica;

II - no Nível II, formação em nível de pós-graduação “lato sensu”, em cursos na área da educação 
básica, com duração mínima de 360
(trezentos e sessenta) horas;

III - no Nível III, a formação em nível de pós-graduação “stricto sensu”, em programas de mestrado 
na área da educação;

IV - no Nível IV, a formação em nível de pós-graduação, “stricto sensu”, em programas de 
doutorado na área de educação.

§ 1º O Profissional do Magistério com formação em nível de pós-graduação, “stricto sensu”, 
em programas de doutorado na área de educação, já enquadrado no Nível III, através de 
Procedimento Seletivo Específico de Crescimento Vertical, será automaticamente enquadrado no 
Nível IV, conforme regulamentação em Decreto. 

§ 2º O Profissional do Magistério que atingir o Padrão 124, Referência I, do Nível IV, da Parte 
Permanente da tabela de vencimentos do plano de carreiras, instituído por esta lei, e continuar 
crescendo horizontalmente, fará jus a um adicional que integrará o vencimento, de valor 
correspondente à diferença de tabela entre as referências “H” e “I”, a cada crescimento.” (NR)

art. 3o: O inciso II do art. 31 da Lei Municipal nº 10.190, de 28 de junho de 2001, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“II - a realização do procedimento de transição ficará adstrita ao conteúdo das manifestações 
do Conselho Nacional de Educação quanto ao limite de tempo necessário para que a formação 
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de docentes da Educação Básica se ajuste ao disposto no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - LDB.” (NR)

art. 4o: A tabela de vencimentos do Nível 

I, Docência I do cargo de Profissional do Magistério será alterada gradativamente, reenquadrando 
todos os servidores atuantes nesta Docência, da seguinte forma:

I - ganho de 3 (três) referências em agosto de 2007 para todos os profissionais do magistério 
integrantes da Docência I, quando o vencimento inicial da tabela respectiva passará a ser o 
padrão 103, referência “D”;

II - ganho de 3 (três) referências em maio de 2008 para todos os profissionais do magistério 
integrantes da Docência I, quando o vencimento inicial da tabela respectiva   passará a ser o 
padrão 103, referência “G”;

III - ganho de 2 (duas) referências em maio de 2009 para todos os profissionais do magistério 
integrantes da Docência I, quando o vencimento inicial da tabela respectiva passará a ser o 
padrão 103, referência “I”;

IV - ganho de 2 (duas) referências em maio de 2010 para todos os profissionais do magistério 
integrantes da Docência I, quando o vencimento inicial da tabela respectiva passará a ser o 
padrão 104, referência “B”.

§ 1º Os ganhos mencionados nos incisos deste artigo serão extensivos aos proventos de 
aposentadoria e pensão, na mesma ordem cronológica, excluindo-se aqueles proventos que 
tenham sido concedidos sem direito à paridade e isonomia. (Redação dada pela Lei nº 13143/2009)

§ 2º Os profissionais enquadrados na Docência I e Assistência Pedagógica, parte especial, do 
padrão 100, referência “C” até o padrão 102, referência E, receberão os mesmos ganhos previstos no 
caput deste artigo e seus incisos, quando passarem da parte especial para a parte permanente.

art. 5o: Os Profissionais do Magistério enquadrados na Docência “I” e Assistência Pedagógica, 
Parte Especial, do Padrão 100, Referência “C” até o Padrão 102, Referência E, receberão, como 
prêmio de incentivo à fixação no trabalho docente e ao contínuo desenvolvimento na área da 
educação formal, uma referência em agosto de 2007.

Parágrafo Único. O direito à premiação prevista no caput deste artigo está condicionado ao 
preenchimento das seguintes condições:

I - número de faltas anotado em ficha funcional não superior a 4 (quatro) faltas nos 12 (doze) meses 
anteriores à publicação desta lei;

II - inexistência de penalidade administrativa formalmente aplicada, nos 12 (doze) meses 
anteriores à publicação desta lei.

art. 6o: Os Profissionais do Magistério enquadrados na Docência “II”, Suporte Técnico Pedagógico 
e Assistência Pedagógica, do Padrão 104, Referência “B” até o Padrão 114, Referência “E”, 
receberão como prêmio de incentivo à contínua excelência na prestação de serviços na área da 
educação, 1 (uma) referência em agosto de 2007 e 1 (uma) referência em maio de 2008.

Parágrafo Único. O direito à premiação prevista no caput deste artigo está condicionado ao 
preenchimento das seguintes condições:
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I - número de faltas anotado em ficha funcional não superior a 4 (quatro) faltas nos 12 (doze) meses 
anteriores à publicação desta lei;

II - inexistência de penalidade administrativa formalmente aplicada, nos 12 (doze) meses 
anteriores à publicação desta lei.

art. 7o: Os critérios para aceitação dos títulos apresentados para comprovação dos requisitos 
enunciados nos incisos do art. 7º da Lei Municipal nº 10.190, de 28 de junho de 2001 serão 
estabelecidos em Decreto.

art. 8o: Fica instituída a hora permanência, correspondente a 20% (vinte por cento) da 
jornada de 40 (quarenta) horas semanais, que deverá ser cumprida no local de trabalho, 
para os cargos de Educador e Educador Social, regidos pela lei nº 12.083, de 26 de dezembro 
de 2006, com atuação na Secretaria Municipal da Educação, nas atividades de planejamento, 
estudos, aperfeiçoamento e atendimento às famílias.

art. 9o: Ficam revogadas as anotações em ficha funcional dos servidores municipais, referente 
à participação em paralisações e greves ocorridas nos dias 08 e 11 de junho de 2001.

art. 10o: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALáCIO 29 DE MARÇO, em 16 de agosto de 2007.
CARLOS ALBERTO RICHA
Prefeito Municipal

pad/Ref a b C d E F G H I

parte 
Especial

100 627,09 644,63 662,68 681,24 700,31 719,93 740,09 760,80 782,10

101 804,03 826,52 849,69 873,47 897,93 923,06 948,90 975,49 1.002,81

102 1.030,86 1.059,75 1.089,4 1.119,90 1.151,29 1.183,53 1.216,65 1.250,70 1.285,76

parte 
permanente

Nível I

103 721,15 741,33 762,10 783,44 805,38 827,93 851,10 874,95 899,45

104 924,63 950,51 977,15 1.004,49 1.032,62 1.061,53 1.091,26 1.121,83 1.153,24

105 1.185,52 1.218,72 1.252,86 1.287,90 1.323,97 1.361,05 1.399,16 1.438,36 1.478,62

106 1.520,02 1.562,58 1.606,35 1.651,32 1.697,55 1.745,06 1.793,96 1.844,19 1.895,82

parte 
permanente

Nível II

107 829,32 852,53 876,42 900,96 926,19 952,11| 978,77 1.006,20 1.034,35

108 1.063,32 1.093,09 1.123,71 1.155,15 1.187,51 1.220,76 1.254,97 1.290,09 1.326,21

109 1.363,36 1.401,55 1.440,76 1.481,10 1.522,60 1.565,23 1.609,06 1.654,10 1.700,41

110 1.748,04 1.796,97 1.847,31 1.899,01 1.952,20 2.006,86 2.063,06 2.120,81 2.180,19

parte 
permanente

Nível III

111 953,72| 980,42 1.007,88 1.036,09 1.065,12 1.094,95 1.125,58 1.157,12 1.189,53

112 1.222,84 1.257,07 1.292,27 1.328,44 1.365,65 1.403,88 1.443,19 1.483,61 1.525,16

113 1.567,86 1.611,78 1.656,90 1.703,29 1.750,99 1.800,01 1.850,40 1.902,24 1.955,49

114 2.010,25 2.066,51 2.124,41 2.183,88 2.245,04 2.307,88 2.372,51 2.438,95 2.507,24

parte 
permanente

Nível IV

121 1.096,78 1.127,49 1.159,06 1.191,51 1.224,88 1.259,17 1.294,43 1.330,67 1.367,93|

122 1.406,23 1.445,61 1.486,08 1.527,69 1.570,47 1.614,44 1.659,65 1.706,12 1.753,89

123 1.803,00 1.853,48 1.905,38 1.958,73 2.013,57 2.069,95 2.127,91 2.187,49 2.248,74

124 2.311,71 2.376,44 2.442,98 2.511,38 2.581,70 2.653,98 2.728,30 2.804,69 2.883,22
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EdUcAção InfAntIl: profISSIonAIS,  
InStAlAçõES E núMEro dE crIAnçAS por tUrMA
Deliberação CME 01/2019

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBA (CME), no exercício das funções e 
competências que lhe são conferidas pela Lei Municipal n. 6.763, de 22 de novembro de 1985, 
alterada pela Lei n. 12.081 e pela Lei n. 12.090, datadas de 19 de dezembro de 2006; pelo Regimento 
Interno do CME, homologado pelo  Prefeito Municipal e publicado no Diário Oficial do Município n. 
73, de 25 de setembro de 2007; e considerando a Lei Federal n. 12.796, de 04 de abril de 2013, que 
dispõe sobre a formação dos profissionais da educação e dá outras providências, entre elas, torna a 
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos e que altera a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n. 9.394, de dezembro de 1996.

 Confira abaixo alguns destaques da deliberação. Esse arquivo, assim como os demais 
apresentados na cartilha estarão disponíveis na aba legislação do site do SISMUC.

DA EDUCAÇÃO INFANTIL: FINALIDADE E FUNÇÕES

art. 1.º: A educação infantil, primeira etapa da educação básica, constitui direito inalienável da 
criança de zero a cinco anos, a quem o Estado tem o dever de atender em complementação à 
ação da família e da comunidade.

art. 2º: A educação infantil tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a  cinco 
anos, contribuindo na ampliação de suas experiências e conhecimentos sobre si e o mundo em que vive. 

art. 3º: Diante das especificidades do desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos (zero a cinco anos) e 
da característica social vinculada à complementação da ação da família, a educação infantil implica o 
cumprimento de ações correspondentes às funções indispensáveis e indissociáveis de educar e cuidar. 

Parágrafo único. O atendimento às crianças nas instituições que ofertam a educação infantil dar-
se-á na faixa etária de 0 a 3 anos, creche, e/ou de 4 a 5 anos, pré-escola. 

(...)

Capítulo IV
DOS PROFISSIONAIS

art. 18.: O profissional para atuar na docência na educação infantil, deve ter sua formação em 
nível superior, em curso de licenciatura Plena, admitida, como formação mínima para o exercício 
do magistério, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 

Parágrafo único – Para atendimento da Educação Infantil, conforme caput desse artigo deverá 
haver no mínimo um profissional docente para cada turma. 

art. 19.: Para compor o atendimento de cada turma, poderá admitir o profissional auxiliar, como 
formação mínima de ensino médio, desde que não atue sozinho, em nenhum momento, com a turma. 

(...)

art 23.: A instituição garantirá carga horária semanal destinada a estudos e planejamento 
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pedagógico para os professores, de acordo com a legislação vigente. 
(...)

Capítulo V
DO ESPAÇO, DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

art. 26.: Todo imóvel destinado ao funcionamento da educação infantil deverá estar adequado às 
normas e especificações técnicas, conforme legislação vigente, em especial às relacionadas com 
a localização, as condições de acesso e de segurança. 

art. 27. : Os espaços serão projetados e/ou adequados de modo a favorecer o desenvolvimento 
das ações de educar e cuidas das crianças da educação infantil, respeitadas as suas 
necessidades e especificidades, de acordo com PPP da instituição, atendendo as condições, de 
segurança, de acessibilidade e sanitárias. 

art. 28.: Os espaços internos, atendendo às determinações da legislação o vigente deverão 
considerar as ações indissociáveis de educar e cuidar e, conter uma estrutura básica que contemple: 

I – espaço para recepção;

II – espaço para os trabalhadores da educação e para os serviços administrativos, pedagógicos 
e de apoio;

III – berçário, se houver, com boa ventilação, iluminação e visão para o ambiente externo, local 
para amamentação; com área livre para movimentação das crianças; solário; lactário; local para 
higienização com balcão para troca de fraldas, espaço para banho, pia;

IV – sala para as atividades das crianças, com boa ventilação e iluminação, visão para o 
ambiente externo, com mobiliário, equipamentos, materiais didáticos e pedagógicos adequados;

V – mobiliário acessível, assim como materiais didáticos e pedagógicos de acessibilidade e de 
tecnologia assistiva às crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e/ou altas 
habilidades/superdotação que deverão seguir as especificações, de acordo com as necessidades 
apresentadas, seguindo as orientações dos técnicos especializados que acompanham essas crianças;

VI – refeitório, instalações e equipamentos para o preparo de alimentos, que atendam às exigências 
de nutrição, de saúde, de higiene e de segurança, nos casos de oferecimento de alimentação; 

VII – instalações sanitárias completas suficientes e próprias para o uso das crianças;

VIII – instalações sanitárias para o uso exclusivo dos adultos;

IX – instalações sanitárias com acessibilidade;

X – edificações com acessibilidade arquitetônica nas instalações internas e externas, conforme 
normas técnicas vigentes; 

XI – área coberta para as atividades externas, compatível com a capacidade de atendimento por grupo;

XII – áreas ao ar livre, incluindo áreas verdes, possibilitando o desenvolvimento de atividades 
educativas por grupo. 

art. 29.: Em se tratando da oferta da educação infantil, em escolas de ensino fundamental e/ou 
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médio, deverá ser reservados espaços para uso exclusivo das crianças da educação infantil. 

(...)

Capítulo IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

art. 69. as instituições que ofertam a educação infantil que compõem o SISMEN devem 
implantar de forma gradativa o limite de estudantes por profissional e por turma conforme o 
seguinte padrão:

I – 0 a 1 ano – até 5 crianças;

II – 1 a 2 anos – até 8 crianças;

III – 2 a 3 anos – até 10 crianças;

IV – 3 anos a 5 anos – até 15 crianças. 

art. 70. Para o efetivo ato de educar e cuidar, cabe à mantenedora e ao gestor da instituição 
articular-se com os setores da saúde, da cultura e lazer, da assistência social e da segurança, 
possibilitando à criança o desenvolvimento integral preconizado pela educação infantil.

Parágrafo único. A instituição deverá comunicar os casos de negligência ao Conselho Tutelar para 
providências do não cumprimento do Art. 3º dessa deliberação; 

MEtrAgEM dAS SAlAS dE EdUcAção InfAntIl 
Resolução SESA nº 0162/05

A Norma Técnica utilizada pela Prefeitura é a RESOLUÇÃO SESA Nº 162/05 do estado do 
Paraná. O documento tem por finalidade estabelecer as exigências sanitárias para os Centros 
de Educação Infantil em todo o estado, que representam tanto berçários quanto a pré-escola, 
independente de sua nomenclatura. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB lei nº. 9394/1996, a educação 
infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança de 0 a 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade, inserindo-se aqui o aspecto de saúde. 

1. OBJETIVO GERAL 
1.1 Normatizar a estrutura física e o funcionamento de forma padronizada dos Centros de 
Educação Infantil - CEI no Estado do Paraná

Confira abaixo alguns destaques da deliberação. Esse arquivo, assim como os demais 
apresentados na cartilha estarão disponíveis na aba legislação do site do SISMUC.
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ambiente ESpECIFICaÇÕES MÍNIMaS – obSERVaÇÕES 

Sala de atividades*: Berçário I – 0 a 1 ano área (m2 ): 2,20 m² por criança

Sala de atividades*: Berçário II – 1 a 2 anos área (m2 ): 2,20 m² por criança

Sala de atividades*: Maternal I – 2 anos área (m2 ): 1,50 m² por criança

Sala de atividades*: Maternal II – 3 anos área (m2 ): 1,50 m² por criança

Sala de atividades*: Pré-escola I – 4 anos área (m2 ): 1,50 m² por criança

Sala de atividades*: Pré-escola II e III – 5 e 6 anos área (m2 ): 1,50 m² por criança

Sala de uso múltiplo área (m2 ): 1,50 m² por criança por turno de 
utilização

Pátio coberto
2,00 m² por criança, respeitando-se o limite 
de 30% do número de crianças por turno de 
utilização, exceto berçários

Pátio descoberto

3,00 m2 por criança, respeitando-se o limite 
de 30% de crianças, por turno de utilização, 
exceto berçários • Variável para maior, em 
função do projeto pedagógico

*São proibidas atividades em salas que não possuam janela 

ltS E plAno tErApêUtIco
Normativa 03\2013 

Estabelece critérios para aceitação da declaração de comparecimento, relativas a tratamentos de 
saúde do servidor, em caráter eletivo.

A SECRETáRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais 
considerando a necessidade de normatização do aceite das declarações de comparecimento de 
servidores em tratamentos de saúde e Programas de Saúde desenvolvidos pela Prefeitura Municipal 
de Curitiba e visando a constante melhoria nas condições de saúde e qualidade de vida do servidor;

RESOLVE
1) As declarações de comparecimento a tratamentos de saúde, comprovadamente entregues pelo
servidor à chefia imediata, serão aceitas como justificativa suficiente de ausência ao período de 
trabalho correspondente;

2) Como tratamento de saúde entendem-se consultas médicas, odontológicas, 
psicológicas, serviços auxiliares de diagnóstico, programas de ordem ocupacional e plano 
terapêutico para Odontologia, Fisioterapia, Fonoterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, 
Psiquiatria e Saúde Vocal;

3) As declarações deverão conter a data, horário, local e duração do atendimento, assinatura, 
identificação do profissional e respectiva inscrição no conselho de classe;

4) A apresentação das declarações, limitadas 2 por mês, não implicará em reposição de horário 
de trabalho;

5) O plano terapêutico para Odontologia, Fisioterapia, Fonoterapia, Terapia Ocupacional, 
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Psicologia, Psiquiatria e Saúde Vocal deverá conter a modalidade de atendimento, as datas 
e horários previstos para o atendimento, duração do tratamento, assinatura, identificação do 
profissional e respectiva inscrição no conselho de classe, conforme modelo contido no ANEXO I;

6) A apresentação do plano terapêutico, limitado a 1 por mês, não implicará em reposição de 
horário de trabalho;

7) Na hipótese do mesmo setor de trabalho possuir mais de um servidor inscrito em Programas 
de Saúde desenvolvidos pelo Município e ou em tratamentos especializados a chefia deverá, 
de comum acordo com os servidores, definir a alternância de horários para que não haja 
comprometimento do serviço;

8) Para que seja possível o planejamento e a organização do trabalho, o servidor deverá 
comunicar à chefia imediata, com antecedência de no mínimo 48 horas, as consultas, 
tratamentos e outros procedimentos eletivos;

9) Para efeitos no contido na presente Instrução Normativa deverá ser levado em consideração, 
pela chefia, o tempo total para comparecimento no local designado, inclusive o tempo de 
deslocamento;

10) Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos, 22 de julho de 2013.

IMPORTANTE: O presente formulário tem como objetivo informar o tratamento iniciado pelo 
servidor e justificar a ausência no trabalho no período indicado. O Plano Terapêutico deverá 
conter as datas, horário de duração de atendimento, assinatura, identificação do profissional e 
respectiva inscrição no conselho de classe.

O tratamento psicoterápico poderá conter duas especialidades Psicologia e Psiquiatria. O 
profissional poderá emitir a declaração em formulário próprio desde que atenda as exigências 
mínimas deste formulário. O Plano Terapêutico não vale como atestado médico. A não 
observância da exigência acima será considerada como falta do servidor ao trabalho.
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ANEXO I

PLANO TERAPÊUTICO

Local do tratamento:

Nome do servidor:______________________________________ Matrícula: 
_________________ 

Local de trabalho: _______________________________
 

  O servidor(a) acima realizará tratamento:

 

 

          Medicina/Psiquiatria                   Fisioterapia

          Psicoterapia                               Fonoterapia

          Odontologia                               Terapia Ocupacional

          Saúde Vocal                              Outro. Qual? ________________________

 
 

Previsão de duração do tratamento (dias, semanas, meses): ___________________

Previsão de atendimento (dia(s) da semana): ________________________________

Previsão de horário do atendimento (hora início): _____________________________

Duração de cada atendimento (minutos): ___________________________________
Outras informações: ___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 
 

Responsável(is) pelo tratamento:

 

Registro no conselho de classe:

 

DATA: ___/___/_____                                ASSINATURA E CARIMBO

IMPORTANTE: O presente formulário tem como objetivo informar o tratamento iniciado pelo servidor
e justificar a ausência no trabalho no período indicado.  O Plano Terapêutico deverá conter as datas,
horário de duração de atendimento, assinatura, identificação do profissional e respectiva inscrição no
conselho de classe.
O tratamento psicoterápico poderá conter duas especialidades Psicologia e Psiquiatria. O profissional
poderá emitir a declaração em formulário próprio desde que atenda as exigências mínimas deste
formulário.O Plano Terapêutico não vale como atestado médico.A não observância da exigência acima
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lIcEnçA prêMIo
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1

Estabelece critérios para concessão de licençaprêmio nas Unidades Educacionais da Rede 
Municipal de Ensino.

A SECRETáRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, no uso das competências que lhe foram
delegadas pelo Decreto Municipal n.º 25, de 2 de janeiro de 1997, e o Núcleo de Recursos 
Humanos - NRH III; 
considerando a necessidade de estabelecer critérios para a concessão da fruição de licença-
prêmio em conformidade com as Leis Municipais n.ºs 1.656, de 21 de agosto de 1958 - Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais de Curitiba, 6.761, de 8 de novembro de 1985 - Estatuto do
Magistério Público Municipal e 8.995, de 18 de dezembro de 1996; considerando a necessidade 
do serviço, a organização administrativa e pedagógica das Unidades Educacionais e tendo em 
vista o número de substituições necessárias aos profissionais afastados de suas atividades para 
fruição de licença-prêmio, a Secretaria Municipal de Recursos Humanos estabelece processos de 
trabalho que deverão ser adotados pelos gestores,

RESOLVE:
art. 1º: Cabe à chefia imediata verificar, registrar e organizar com os servidores as concessões de 
fruição de licença-prêmio, de acordo com as condições da Unidade, não ultrapassando 1/6 do 
total dos servidores lotados, conforme estabelece a lei.

art. 2º: O servidor deverá informar no requerimento o período aquisitivo que pretende usufruir a 
licençaprêmio, que poderá ser de três meses (por quinquênio) ou de seis meses (por decênio).

I - Na impossibilidade de concessão da licença-prêmio no período pretendido pelo servidor, a 
chefia imediata deverá oferecer-lhe 3 opções de períodos de fruição, sendo:
a) 1.º Período: de 11/02/2016 a 11/05/2016;
b) 2.º Período: de 26/07/2016 a 26/10/2016;
c) 3.º Período: de 16/09/2016 a 16/12/2016.

II - A liberação da licença-prêmio ficará subordinada à conveniência e necessidade do serviço a 
critério da Administração.
III - O período de licença-prêmio não poderá coincidir com o período de férias de qualquer 
natureza, hipótese em que prevalecerá a anotação de fruição de férias, devendo a fruição do 
saldo de licençaprêmio ocorrer imediatamente após a fruição de férias.

art. 3º: A solicitação do benefício para fruição de licença-prêmio com o período estabelecido pelo 
servidor e chefia imediata deverá ser encaminhada por meio de formulário próprio, ao Núcleo de 
Recursos Humanos NRH III, com antecedência mínima de 45 dias desde que:
3.1 Referendado pela chefia imediata;
3.2 Referendado pelos Núcleos Regionais da Educação e Administração.

art. 4º: Ao servidor, que cumpridos os requisitos legais para aquisição do direito a requerer 
o gozo de licença-prêmio, esta poderá ser protocolada, sendo garantida a fruição dentro do 
período de 1 ano, contado da data do pedido formal, desde que respeitada a cota de 1/6 da 
Unidade e os critérios estabelecidos pela Administração, bem como a substituição deste 
profissional na unidade de ensino.

I - O protocolo deverá ser efetivado pelo servidor juntamente com a sua chefia.

art. 5º: O período estabelecido no artigo 4º poderá ser aumentado quando o número de 
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servidores solicitantes for superior a sexta parte do total de servidores da unidade de ensino, 
hipótese em que a chefia imediata organizará escala que permita a fruição no menor tempo 
possível.

I - O servidor remanejado por solicitação de permuta ou ex-ofício, mesmo tendo protocolado sua
licença-prêmio estará sujeito às condições ou critérios estabelecidos. Ficando a nova Unidade de
lotação, responsável por encaminhar novo requerimento desde que este, respeite igualmente a 
cota de 1/6 da unidade, bem como a substituição do profissional quando necessário.

art. 6º: A concessão de licença-prêmio que antecede aposentadoria será liberada 
excepcionalmente a qualquer tempo quando requerido pelo servidor desde que, cumprindo os 
prazos legais e deferido pela chefia imediata.

art. 7º: Ficam estabelecidos como critérios de preferência para fruição de licença-prêmio os 
itens abaixo enumerados, não podendo a unidade de ensino estabelecer outro critério para 
organização da mesma:
I - o maior número de licença-prêmio acumuladas;
II - o menor número de licença-prêmio usufruídas;
III - maior tempo de serviço na Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC.

art. 8°: O servidor deverá permanecer em atividade até o deferimento e resolução final com o 
parecer da SME-GE.

art. 9º: A fruição da licença-prêmio só poderá ser interrompida quando houver motivo de 
interesse relevante ao serviço, desde que, devidamente fundamentada e para o qual se exija 
imediato exercício, devendo obrigatoriamente constar do ato de interrupção a data do início de 
fruição do saldo. Este deve ser encaminhado ao NRH III com 15 dias de antecedência a data de 
possível retorno do servidor a unidade de ensino, para análise e parecer da SME-GE.

art. 10.: Todos os procedimentos de Recursos Humanos estarão disponíveis para consulta dos 
servidores da PMC, através do link RH Orienta, no portal http://RH24h.curitiba.pr.gov.br.

art. 11.: Os casos omissos serão resolvidos pelo NRH III e a Secretaria Municipal da Educação.

art. 12.: Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. Secretaria Municipal 
de Recursos Humanos, 28 de outubro de 2015.

Meroujy Giacomassi Cavet - Secretária Municipal
de Recursos Humanos
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lIcEnçA pArA dEpEndEntE fAMIlIAr  
lEgAl E fAMIlIAr não dEpEndEntE
LEI Nº 1656, DATA 21/08/1958.  
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Portaria 2099/2014

ESTATUTO DOS FUNCIONáRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
(...)
SEÇÃO VI
LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

 Confira abaixo alguns destaques da deliberação. Esse arquivo, assim como os demais 
apresentados na cartilha estarão disponíveis na aba legislação do site do SISMUC.

art. 183: O servidor poderá obter licença até o máximo de 2 (dois) anos consecutivos ou 
alternados por motivo de doença na pessoa de ascendente, descendente e colateral, 
consanguíneo ou afim até o 3º grau civil e do cônjuge do qual não esteja legalmente separado, 
desde que prove:

a) ser indispensável a sua assitência pessoal incompatível com o exercício do cargo;
b) viver as suas expesas a pessoa enferma. 

§ 1º No caso de doença grave de filhos menores ou cônjuge, do qual não esteja legalmente 
separado, será dispensada a prova da alínea b; 

§ 2º A comprovação da doença se dará mediante apresentação de laudo médico, cabendo 
análise do setor de Perícia Médica que poderá solicitar um estudo social, se for o caso, bem como 
a indicação do período de reavaliação da licença. 

§ 3º Para efeitos do disposto neste artigo, equipara-se ao cônjuge o convivente de união 
estável, considerado como tal pelas regras previdenciárias estabelecidas pelo Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores do Município de Curitiba. 

art. 184: A licença de que trata o artigo anterior será concedida com vencimento ou remuneração 
até seis meses, e daí em diante com os seguintes descontos:

I - de um terço quando exceder a seis meses;

II - de dois terços quando exceder a doze meses até dezoito meses;

III - sem vencimento ou remuneração, décimo nono mês ao vigésimo quarto.
 
art. 184-a: O servidor poderá obter licença de até 6 (seis) meses por motivo de doença na pessoa 
de ascendente, descendente e colateral, consanguíneo ou afim até o terceiro grau civil e do 
cônjuge do qual não esteja legalmente separado, desde que não viva às suas expensas. 

§ 1º A licença poderá ser prorrogada até completar 2 anos consecutivos, desde que o servidor 
prove ser indispensável a sua assistência pessoal e incompatível com o exercício do cargo, 
mediante a apresentação de documentação comprobatória, cabendo ao setor de Perícia Médica 
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tal análise e indicação do período de reavaliação da licença. 

§ 2º A licença será concedida com remuneração reduzida nos seguintes termos: 
a) redução de 10% a cada mês até o 10º (décimo) mês, contada a partir do 31º (trigésimo primeiro) 
dia da concessão; 
b) sem remuneração a partir do 11º (décimo-primeiro) mês até o 24º (vigésimo quarto) mês. 

§ 3º A comprovação da doença se dará mediante análise da documentação apresentada ao setor 
de Perícia Médica e estudo social, se for o caso. 

§ 4º Para efeitos do disposto neste artigo equipara-se ao cônjuge, o convivente de união 
estável, considerado como tal pelas regras previdenciárias estabelecidas pelo Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores do Município de Curitiba. 

§ 5º A licença de que trata o caput também será concedida em caso de doença na pessoa 
do descendente consanguíneo ou afim até o terceiro grau civil e o cônjuge do qual não esteja 
legalmente separado, que viva às expensas do servidor. 

art. 184-b: Para efeitos dos descontos referidos nos arts. 184 e § 2º do art. 184-A, será considerado 
o período de 730 (setecentos e trinta) dias anteriores à concessão da respectiva licença.

Parágrafo único. O disposto neste artigo passará a viger em 01 de julho de 2016. 

Dispõe sobre a relação de documentos necessários para a solicitação de licença por motivo de 
doença da pessoa da família prevista no artigo 184-A da Lei Municipal n.º 1.656, 21 de agosto de 
1958, alterado pelo artigo 2º da Lei Municipal n.º 14.431, de 30 de abril de 2014.

A SECRETáRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, no uso das competências que lhe foram 
delegadas pelo Decreto Municipal n.º 25, de 2 de janeiro de 1997; considerando a necessidade 
de estabalecer documentos básicos que deverão ser solicitados pela Gerência de Perícia Médica 
para a comprovação da doença em pessoa da família,

RESOLVE:
art.1º: Para fins de concessão da licença para tratamento da pessoa da família, o servidor 
interessado deverá comparecer na Gerência de Perícia Médica do Departamento de Saúde 
Ocupacional da Secretaria Municipal de Recursos Humanos - SMRH , munido dos documentos 
constantes desta portaria.

art.2º: Para a comprovação da relação familiar mencionada na Lei Municipal n.º 14.431, de 30 de 
abril de 2014, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I - no caso de cônjuge ou companheiro, certidão de casamento, prova de união estável ou 
declaração de união estável, assinada por duas testemunhas, e comprovante de convivência sob 
o mesmo teto datado dos últimos 60 dias;

II - para avós, a certidão de nascimento/casamento ou documento de identidade do servidor e a 
certidão de nascimento/documento oficial de identidade do respectivo pai ou da mãe;

III - para netos e irmãos, a certidão de nascimento/casamento ou documento de identidade do 
servidor e a certidão de nascimento/casamento da pessoa;

IV - para sogros, enteados e cunhados, certidão de casamento ou prova de união estável do 
servidor e da certidão de nascimento/documento oficial de identidade da pessoa;
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V - no caso de pai, mãe e filhos a comprovação se dará mediante a apresentação apenas da 
certidão de nascimento do servidor.

art.3º: Para a comprovação da doença da pessoa da família, deverá ser apresentado Atestado 
Médico, justificando a necessidade de acompanhamento do(a) servidor(a), constando o número 
de dias, CID (Código Internacional de Doenças), assinatura e carimbo do médico com CRM.
Parágrafo único. A critério do médico-perito poderão ser solicitados outros documentos ou 
resultados de exames que auxiliem na comprovação da doença.

art.4º: A pessoa enferma deverá ser submetida à avaliação médica na Gerência de Perícia Médica 
do Departamento de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

Parágrafo único. Na impossibilidade de comparecimento da pessoa enferma deverá ser solicitada 
a realização de perícia externa, sempre observando os limites do Município de Curitiba.
Art.5º O médico-perito poderá solicitar um estudo social para embasamento do laudo, que será 
realizado pelo serviço social do Departamento de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos, no prazo de 5 dias úteis.

art.6º: A concessão de licença fica a critério exclusivo da Gerência de Perícia Médica, que poderá 
manter ou alterar o número de dias de afastamento indicado pelo médico assistente.

art.7º: Não será aceito o pedido de licença que não contiver todos os documentos obrigatórios e 
em caso de solicitação de nova documentação, será concedido prazo máximo de 5 dias.

art.8º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Secretaria Municipal de Recursos Humanos, 14 de outubro de 2014.

Meroujy Giacomassi Cavet
Secretária Municipal de Recursos Humanos

lIcEnçA lUto\nojo
LEI Nº 14.303, de 26 de agosto de 2013

ALTERA DISPOSITIVOS DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
CURITIBA E DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO QUE SE REFERE AOS 
AFASTAMENTOS POR MOTIVO DE CASAMENTO E FALECIMENTO DE FAMILIAR, BEM COMO 
ALTERA A LEI Nº 14.241, DE 13 DE MAIO DE 2013.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANá, aprovou e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte lei:

art. 1o: O art. 82 da Lei nº 1.656, de 21 de agosto de 1958, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 82 Serão considerados como de efetivo exercício para os efeitos do artigo anterior os dias 
em que o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:

I - férias e licença prêmio;
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II - casamento, por oito dias consecutivos;

III - luto por falecimento dos cônjuges, companheiros, pais, filhos, avós, netos e irmãos, por oito 
dias consecutivos;

IV - convocação para o serviço militar;

V - júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VI - ter sido colocado à disposição do governo estadual e nacional, por ato do chefe do Executivo;
VII - licença ao funcionário acidentado em serviço ou atacado de doença profissional;

VIII - licença à funcionária gestante;

IX - moléstia devidamente comprovada até três dias por mês;

X - missão ou estudo noutros pontos do território nacional ou no estrangeiro, quando o 
afastamento houver sido expressamente autorizado pelo chefe do Executivo;

XI - licença para tratamento de saúde até oito dias por ano, contados dentro do ano civil;

XII - luto por falecimento dos sogros, enteados e cunhados, por dois dias consecutivos. 

Parágrafo Único - As licenças para tratamento de saúde, concedidas até o limite de 24 meses, 
consecutivos ou não, serão contadas, unicamente, para efeito de aposentadoria.” (NR)

art. 2o: O art. 89 da Lei nº 1.656, de 1958, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 89 Sem prejuízo do vencimento, remuneração ou de qualquer outro direito ou vantagem 
legal, o servidor poderá faltar ao serviço:
a) por 8 dias consecutivos, por motivo de casamento ou falecimento dos cônjuges, companheiros, 
pais, filhos, avós, netos e irmãos;
b) por 2 dias consecutivos, em razão do falecimento dos sogros, enteados e cunhados.” (NR)

art. 3o: O art. 45 da Lei nº 6.761, de 8 de novembro de 1985, passa a vigorar com a redação 
seguinte:

“Art. 45 São computados como de efetivo exercício, os afastamentos em virtude de:

I - Férias;

II - Casamento, por oito dias;

III - Luto, por oito dias, em razão do falecimento dos cônjuges, companheiros, pais, filhos, avós, 
netos e irmãos, e por dois dias, por falecimento dos sogros, enteados e cunhados, inexistindo 
qualquer diferenciação entre os afastamentos estabelecidos neste inciso, no que se refere 
aos efeitos jurídicos decorrentes do disposto na legislação que rege o regime estatutário dos 
servidores municipais de Curitiba e, em especial, o regime jurídico dos servidores do magistério 
público municipal;

IV - Júri e outros serviços obrigatórios por lei;

V - Convocação para o serviço militar;
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VI - Exercício de mandato eletivo municipal, estadual ou federal;

VII - Missão ou estudo no exterior ou no território nacional mediante autorização do Chefe do 
Poder Executivo, quando com ônus para o Município;

VIII - Licença-prêmio;

IX - Licença para tratamento de saúde;

X - Licença no caso de acidente de trabalho ou em decorrência de doença profissional;

XI - Licença à gestante;

XII - Exercício do cargo de Presidente em entidade municipal de representação de classe.”(NR)

art. 4o: A regulamentação dos procedimentos necessários à viabilização dos afastamentos por 
luto será feita mediante Portaria da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, a ser editada no 
prazo de 60 dias, contado da publicação desta lei.

art. 5o: “§ 13 Aos proventos de aposentadoria e pensão, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 4º.”

art. 6o: O Art. 1º da Lei 14.241 de 13 de maio de 2013, passa a vigorar acrescido de parágrafo com 
o seguinte teor:

“§ 14 O disposto no parágrafo anterior terá aplicação retroativa à data de publicação desta lei.”

art. 7o: Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PALáCIO 29 DE MARÇO, 11 de setembro de 2013.
Gustavo Bonato Fruet
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 2536

Regulamenta os procedimentos necessários à viabilização do afastamento dos servidores 
públicos municipais por falecimento de familiar.

A SECRETáRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no artigo 4.º da Lei Municipal n.º 14.303, de 11 de setembro de 2013,

RESOLVE:

art. 1.º: Para fins de concessão do benefício da licença por falecimento de familiar, a pessoa 
interessada deverá comunicar o fato à sua chefia direta, por qualquer meio, na data da ocorrência 
ou no dia útil imediatamente posterior.

art. 2.º: Após o retorno ao serviço, deverá, no prazo de 10 dias, preencher e assinar o documento 
próprio de comunicação (disponível no portal RH24 horas) e juntar a documentação que 
comprove o falecimento e, quando for o caso, a relação de parentesco que justifica a concessão, 
segundo os limites definidos na legislação específica.
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art. 3.º: O documento de comunicação deverá ser assinado pela chefia imediata e encaminhado 
por esta, junto com o restante da documentação, ao Núcleo de Recursos Humanos ou Setor de 
Recursos Humanos, responsável por sua Secretaria ou Órgão da Administração Indireta.

art. 4.º: Se a pessoa falecida já integrar o cadastro funcional de quem solicitou o afastamento, 
na qualidade de dependente, a concessão do afastamento se dará apenas com a juntada da 
certidão de óbito.

art. 5.º: Nos demais casos, deve ser apresentada a certidão de óbito acompanhada dos seguintes 
documentos:

§1.º No caso de cônjuge ou companheiro, certidão de casamento ou prova de união estável.

§2.º Para avós, a certidão de nascimento/casamento do servidor e a certidão de nascimento/
documento oficial de identidade do respectivo pai ou da mãe.

§3.º Para netos e irmãos, a certidão de nascimento/casamento do servidor e a certidão de 
nascimento/casamento da pessoa falecida.

§4.º Para sogros, enteados e cunhados, certidão de casamento ou prova de união estável do 
servidor e da certidão de nascimento/ documento oficial de identidade da pessoa falecida.

§5.º No caso de pai, mãe e filhos a comprovação se dará mediante a apresentação apenas da 
certidão de óbito.

art. 6.º: Para efeitos do artigo anterior, considera-se prova de união estável, a declaração de 
união estável assinada por duas testemunhas e comprovante de convivência sob o mesmo teto 
datado dos últimos 60 dias.

art. 7.º: Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Secretaria Municipal de Recursos Humanos, 11 de outubro de 2013.
Meroujy Giacomassi Cavet - Secretária Municipal de Recursos Humanos

lIcEnçA SEM vEncIMEnto
LEI Nº 10.815 de 16 de outubro de 2003

“DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO PARA SERVIDORES EM 
ESTáGIO PROBATÓRIO, REVOGA EXPRESSAMENTE A LEI Nº 9.723, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1999, 
E O ART. 4º DA LEI Nº 8.444, DE 24 DE MAIO DE 1994, E Dá OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

art. 7º: O servidor público não poderá se afastar do exercício do cargo para usufruir licença prêmio e 
licença sem vencimento, enquanto estiver em período de estágio probatório.

Parágrafo único. O prazo para concessão de licença prêmio previsto no art. 1º da Lei nº 8995/96, terá 
início, para o servidor em estágio probatório, no primeiro dia subsequente àquele da estabilidade.

DECRETO Nº 439/1994
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REGULAMENTA A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES 
PARTICULARES, PREVISTA NOS ARTS. 68 E SEGUINTES DA LEI Nº 6761/85 - ESTATUTO DO 
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E 187 E SEGUINTES DA LEI Nº 1656/58 - ESTATUTO DOS 
FUNCIONáRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

O Prefeito Municipal de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe 
foram conferidas pelo inciso IV, do art. 72, da Lei Orgânica do Município de Curitiba, Decreta:

art. 1º: A concessão de licença para tratamento de interesses particulares, prevista nos arts. 68 e 
seguintes da Lei nº 6761/85 e 187 e seguintes da Lei nº 1656/58, deverá processar-se na forma do 
presente regulamento.

art. 2º: O funcionário que tenha preenchido os requisitos legais necessários à obtenção da 
licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, deverá formular requerimento ao 
Secretário Municipal de Recursos Humanos declarados os motivos por que deseja gozá-la.

Parágrafo Único - O requerimento referido no caput deste artigo, estará instruído com 
documento oficial que comprove negativa de débito para com o Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Município de Curitiba - IPMC.

art. 3º: O órgão competente da Secretaria Municipal de Recursos Humanos informará, 
esclarecendo à vista do assentamento individual, se o funcionário possui o efetivo exercício de 
dois (2) anos em cargo, na forma dos arts. 82, da Lei nº 1656/58 e 45 da Lei nº 6761/85, conforme 
o caso, sendo descontados os demais afastamentos.

art. 4º: Deverá ser previamente ouvido o órgão de lotação do funcionário, para manifestação 
sobre a conveniência, ou não do afastamento em relação ao serviço.

Parágrafo Único - A licença não será concedida ao funcionário que estiver respondendo processo 
administrativo disciplinar, antes de sua conclusão.

art. 5º: Na mesma repartição somente poderão ser licenciados, simultaneamente, quatro (04%) 
por cento do total do pessoal em exercício.

I - Se houver menos de vinte e cinco (25) funcionários em exercício, somente um (1) deles poderá 
ser licenciado.

II - Não poderão ser licenciados, ao mesmo tempo um funcionário e seu substituto imediato, 
quando este for o único.

Parágrafo Único - Considera-se dois (2) para os efeitos do disposto no “caput” deste artigo, a 
fração igual ou superior a um vírgula cinco (1,5).

art. 6º: Deverá ser mencionado no requerimento o prazo relativo à licença.

art. 7º: Terá precedência no gozo da licença:

I - O funcionário que contar maior tempo de serviço público municipal, e se recomendar pela sua 
aptidão, assiduidade e exação no cumprimento do dever.

II - Quando requerida para um período inferior a um (1) ano.

III - Quando o funcionário fundar o seu pedido em motivo de força maior devidamente 
comprovado, ou que trata-se de primeiro (1º) pedido de afastamento com perda da remuneração.
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art. 8º: O funcionário que estiver acumulando legalmente poderá ser licenciado nos dois (2) 
cargos, desde que assim deseje.

art. 9º: Deferido o requerimento, a autoridade competente encaminhará o processo ao 
funcionário para ciência do início da licença e aos órgãos de pessoal para as devidas anotações e 
controle, com solicitação da edição do ato oficial.

art. 10: O funcionário que desejar desistir voluntariamente da licença deverá requerer tal 
concessão, sendo vedado o retorno ao serviço público sem prévia autorização do Secretário 
Municipal de Recursos Humanos.

art. 11: O pedido de revogação da licença, fundado no interesse do serviço, deverá ser 
devidamente fundamentado pelo Departamento de Administração de Pessoal - SMRH, que 
solicitará à autoridade competente a marcação de prazo para a reassunção do exercício.

art. 12: O funcionário licenciado ficará lotado na Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

art. 13: Aplica-se as disposições deste decreto, no que couber, ao funcionário licenciado para 
acompanhar o cônjuge, também servidor público, transferido compulsoriamente.

art. 14: O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o decreto nº 
264, de 29 de janeiro de 1993 e demais disposições contrárias.

Palácio 29 de Março, 17 de junho de 1994.
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
Prefeito Municipal

EStAtUto dA crIAnçA E do AdolEScEntE 
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo 
estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação 
básica. (Redação dada pela Lei nº 13.845, de 2019)

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem 
como participar da definição das propostas educacionais.

art. 53-a.  É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de 
estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento 
ao uso ou dependência de drogas ilícitas. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)
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art. 54. é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino;
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação 
dada pela Lei nº 13.306, de 2016)
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola.

art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 
regular de ensino.

art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho 
Tutelar os casos de:

I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares;
III - elevados níveis de repetência.

art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a 
calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de 
crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório.
art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos 
próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da 
criação e o acesso às fontes de cultura.
art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação 
de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância 
e a juventude.
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lEI brASIlEIrA dE InclUSão dA pESSoA coM dEfIcIêncIA 
(EStAtUto dA pESSoA coM dEfIcIêncIA)
LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015

art. 8º é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade 
e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, 
à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, 
ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e 
tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre 
outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os direitos das pessoas com 
deficiência e seu protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-
estar pessoal, social e econômico.

(...)

DO DIREITO À EDUCAÇÃO

art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o 
máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 
sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar 
educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de 
violência, negligência e discriminação.

art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 
acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao 
longo de toda a vida;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 
permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de 
acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim 
como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes 
com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, 
promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da 
língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a 
permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de 
materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;
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VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional 
especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e 
usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de 
atuação da comunidade escolar;

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, 
culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as 
habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada 
de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, 
de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, 
de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e 
participação;

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de 
oportunidades e condições com as demais pessoas;

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional 
técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos 
de conhecimento;

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades 
recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes 
da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as 
modalidades, etapas e níveis de ensino;

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.

§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se 
obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e 
XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza 
em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações.

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do caput 
deste artigo, deve-se observar o seguinte:

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir 
ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras;          
II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de 
aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, 
prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras.    
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art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas 
instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, 
devem ser adotadas as seguintes medidas:

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de 
Ensino Superior (IES) e nos serviços;

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que 
o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 
necessários para sua participação;

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades 
específicas do candidato com deficiência;

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, 
previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na 
realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação 
e comprovação da necessidade;

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que 
considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade 
escrita da língua portuguesa;

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.

dIrEtrIzES gErAIS dA polítIcA UrbAnA 
LEI No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001

art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:

I – com mais de vinte mil habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do art. 
182 da Constituição Federal;
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito regional ou nacional.
VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do caput, 
os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as 
medidas de compensação adotadas.

§ 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano 

Infantil 

Seminário da 

Educação

84



de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido.

§ 3o  as cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, 
compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos 
a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir acessibilidade 
da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, 
inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os 
órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, 
assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre 
que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. 
(Incluído pela lei nº 13.146, de 2015) 

AnotAçõES:

AIndA tEM AlgUMA dúvIdA SobrE A lEgISlAção? 
 O site do SISMUC tem um espaço para facilitar sua busca, acesse  

o QR code ao lado ou entre em www.sismuc.org.br na aba legislação. 
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AnotAçõES:
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