
 
 

 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2022 - REPUBLICAÇÃO 

 
 

Dispõe sobre procedimentos e orientações para a 
realização do processo de eleição e indicação de 
servidores para comporem a Comissão de Revisão do 
Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério 
Público Municipal de Itajubá (Lei Complementar nº 
010, de 30 de abril de 2002) 

 
 

CONSIDERANDO a necessidade de normatização e regularização das diretrizes para a instauração 
do processo de eleição e indicação de servidores que irão compor a Comissão de Revisão do Plano de 
Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal de Itajubá.  
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
78, caput, incisos I e II, da Lei Orgânica Municipal, 

 
 

RESOLVE: 
 
 
Art. 1º. A Comissão de Revisão do Plano de Carreiras e Remuneração dos profissionais do quadro 
do Magistério Público Municipal tem por finalidade analisar detalhadamente a Lei Complementar nº 
010/2002, de 30 de abril de 2002 e, em conclusão, apresentar Relatório Final que contemple as 
propostas consensadas com o objetivo de atualização do referido Plano, respeitando sempre os 
princípios da administração pública e as condições inerentes ao planejamento orçamentário, jurídico 
e financeiro, bem como as diretrizes de pessoal da Prefeitura Municipal de Itajubá. 

  
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Educação será a responsável pela organização das ações de revisão 
do Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal – PCC, tendo as seguintes 
Secretarias Municipais como co-responsáveis: Administração, Coordenação Geral e Gestão, 
Planejamento, Finanças e a Procuradoria Geral do Município. 
 
 
Art. 3º. É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, organizar todo o processo de 
escolha e/ou indicação dos membros que irão integrar a Comissão de Revisão do PCC que, por sua 
vez, deverá ser constituída da seguinte maneira: 
 
§ 1º - Integrantes da Administração Pública: 

 
I – 08 (oito) representantes da Secretaria Municipal de Educação 

a) 02 (dois) gestores das escolas municipais, indicados pela Diretoria do Departamento de Ensino 
Fundamental; 

b) 02 (dois) gestores dos Centros Municipais de Educação Infantil, indicados pela Diretoria do 
Departamento de Educação Infantil; 

c) 02 (dois) servidores efetivos indicados pela Diretoria do Departamento de Controle Financeiro e 
Contábil; 

d) O (a) Diretor (a) do Departamento de Ensino Fundamental. 
e) O (a) Diretor (a) do Departamento de Educação Infantil. 



 
 

 

II - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Administração; 
III – 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Coordenação Geral e Gestão; 
IV - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Planejamento; 
V - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Finanças; 
VI - 02 (dois) representantes da Procuradoria Geral do Município; 
 
§ 2º - Integrantes do quadro do magistério público municipal: 
 
I - 02 (dois) representantes efetivos dos Especialistas em Educação; 
II - 06 (seis) representantes efetivos dos Professores, sendo 04 (quatro) regentes de sala de aula e 02 
(dois) do Atendimento Educacional Especializado - AEE; 
III - 02 (dois) representantes efetivos dos Professores de Educação Física; 
IV - 02 (dois) representantes efetivos dos Educadores Infantis; 
 
§ 3º - Integrantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itajubá - SISPUMI 
 
I - 01 (um) representante da diretoria do Sindicato; 
II - 03 (três) representantes da Comissão do Sindicato; 
III - 01 (um) representante da área jurídica do Sindicato. 
 
Art. 4º. As indicações descritas nos incisos I, II, III, IV e V do § 1º, do art. 3º, serão feitas por Ofício, 
expedido pelo respectivo Secretário Municipal responsável, bem como pelo Procurador Geral do 
Município. 
 
Art. 5º. Os representantes do Quadro do Magistério Público Municipal, elencados nos incisos I, II, III 
e IV do § 2º, serão definidos através de eleição, devendo a Secretaria Municipal de Educação 
providenciar a publicação do Edital e anexos, no sítio da Prefeitura Municipal de Itajubá até o dia 10 
de agosto de 2022. 
 
Art. 6º. Os representantes da Comissão do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itajubá – 
SISPUMI, constantes no inciso II, do §3º, do art. 3º, deverão ser eleitos em Assembléia Geral 
convocada pelo Sindicato, que posteriormente enviará a Ata com o resultado da eleição à Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
Parágrafo Único: Os representantes constantes nos incisos I e III, do §3º, do art. 3º serão indicados 
pelo Presidente do SISPUMI. 
 
Art. 7º - Todos os representantes descritos nos §2º e §3º, do art, 3º, desta Instrução Normativa terão 
suplentes. 
 
§1º - Os critérios para definição dos suplentes das categorias constantes nos incisos I, II, III, e IV, do 
§2º, do art. 3º, constarão no Edital de eleição. 
 
§2º - Os suplentes dos representantes constantes nos incisos I e III, do §3º, do art. 3º, deverão ser 
indicados pelo presidente do SISPUMI, no mesmo documento que indicar os titulares. 
 
§3º - Os suplentes dos representantes constantes no inciso II, do §3º, do art. 3º, assim como os 
titulares, deverão ser eleitos em Assembléia Geral convocada pelo Sindicato, que posteriormente 
enviará a Ata com o resultado da eleição à Secretaria Municipal de Educação. 
 



 
 

 

§4º - Na impossibilidade de estarem presentes o titular ou o suplente da área jurídica do Sindicato, 
será permitida a participação de outro representante da mesma área, desde que comprovado vínculo 
deste com o Sindicato e apresentada justificativa formal. 
 
Art. 8º. A Comissão de Revisão do Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público de 
Itajubá será nomeada pelo Prefeito Municipal através de Decreto. 
 
Art. 9º. A Comissão de Revisão do Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público de 
Itajubá se reunirá de forma bimestral, de acordo com os seguintes critérios: 
I – Nos meses de FEVEREIRO, ABRIL, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO, 
conforme calendário abaixo; 
 

 
ANO MÊS DIA HORA 

2022 
Outubro 03/10 18h00min 
Dezembro 05/12 18h00min 

2023 

Fevereiro 06/02 18h00min 
Abril 03/04 18h00min 
Junho 05/06 18h00min 
Agosto 07/08 18h00min 
Outubro 02/10 18h00min 
Dezembro 04/12 18h00min 

2024 

Fevereiro 05/02 18h00min 
Abril 01/04 18h00min 
Junho 03/06 18h00min 
Agosto 05/08 18h00min 
Outubro 07/10 18h00min 
Dezembro 02/12 18h00min 

 
II – Com convocação prévia enviada pela Secretaria Municipal de Educação, respeitando a 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias; 
III – No Centro Especializado de Apoio Pedagógico de Itajubá – CEAPI, localizado na Rua 
Francisco Masseli, nº 490, Centro, ou outro local de fácil acesso que deverá ser indicado pela 
Secretaria Municipal de Educação no momento da convocação. 
IV – Nas primeiras segundas-feiras dos meses em referência, sempre às 18h00min. 
 
Parágrafo único: desde que comprovada necessidade, a Comissão poderá se reunir 
extraordinariamente em outras datas, por ato de convocação da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 10. As propostas de atualização do PCC deverão ser apresentadas à Prefeitura Municipal de 
Itajubá, através da Secretaria Municipal de Educação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 
data de realização da reunião subseqüente. 
 
Parágrafo único: a Secretaria Municipal de Educação, bem como as Secretarias co-responsáveis, 
deverão apresentar suas considerações sobre as propostas recebidas, até a data da reunião 
subseqüente. 
 
Art. 11. Da data da entrega do relatório final apresentado pela Comissão de Revisão do Plano de 
Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal, a Prefeitura Municipal de Itajubá terá um 
prazo mínimo de 30 (trinta) dias para análise, deliberação, estudos técnicos e apresentar suas 
considerações quanto à viabilidade técnica, econômica e jurídica. 



 
 

 

Art. 12. O mandato da Comissão de Revisão do Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério 
Público Municipal findará em 31 de dezembro de 2024. 
 
Art. 13. É facultado ao Poder Público Municipal a apresentação de propostas de alteração da Lei 
Complementar nº 010/2002 à Comissão de Revisão, a qualquer tempo, ainda que não provocado, 
dentro do prazo definido para o mandato da referida Comissão. 
 
Art. 14. A Secretaria Municipal de Educação deverá providenciar junto à Secretaria Municipal de 
Comunicação, a criação de uma página no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Itajubá, 
denominada “Comissão do PCC”, para acesso direto aos documentos referentes à revisão do Plano 
de Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal. 
 
Art. 15. Revogadas as disposições com contrário, esta Instrução Normativa entra em vigor na data de 
sua publicação, sendo permitida sua alteração de ofício ou a pedido, a qualquer tempo, desde seja 
comprovada a motivação. 
 
 

 
Itajubá (MG), 08 de agosto de 2022. 

 
 
 

Júnior Fraga Bastos 
Secretário Municipal de Educação 

 
 

 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
 
 
TALITA DE LIMA SILVA ANTUNES 
Secretária Municipal de Governo 


