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AOS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO 
INSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE APERFEIÇOAR O 
PROJETO DE LEI 2.355, DE 2011 

 

 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE ESCOLAS 
OFICIAIS DE MINAS GERAIS – ADEOMG, desde o início do 
presente ano, tem chamado atenção para a necessidade de corrigir 
algumas distorções na sistemática de retribuição pecuniária dos 
Diretores de Escola (e também Vice-Diretores, Coordenadores e 
Secretários Escolares). Nesse sentido, a ADEOMG promoveu eventos 
e reuniões diversas com a finalidade de evidenciar as referidas 
distorções e seu impacto na qualidade de ensino.  

A própria Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais – ALMG instituiu, entre abril e maio do corrente ano, um 
Grupo de Trabalho com a finalidade de debater tal temática com o 
Executivo.  

Agora, em vista da oportunidade de diálogo que se 
abriu em torno do Projeto de Lei 2.355, de 2011, temos a apresentar 
as seguintes considerações e reivindicações em nome da categoria. 

 

 

II – BALANÇO DA PROPOSTA CONTIDA NA VERSÃO 
ORIGINAL DO PROJETO DE LEI 2.355, DE 2011 

 

Entendemos necessário registrar que o Projeto de Lei 
2.355, de 2011, contém importantes avanços para a categoria dos 
Diretores de Escola. Entretanto, outros aspectos, igualmente 
importantes, não foram contemplados e algumas distorções ainda 
persistem. 
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Entre os aspectos positivos que verificamos no 
Projeto de Lei 2.355, de 2011, destacam-se: 

 

- Melhoria do subsídio do cargo em comissão de 
Secretário de Escola de R$ 1.200,00 para uma escala, conforme o 
número de alunos da escola, que varia entre R$ 1.320,00 até R$ 
2.065,00 (art. 5º do PL 2.355). 

 

- Melhoria da gratificação de função do Vice-
Diretor de Escola, de R$ 277,00 para R$ 1.056,00 (art. 6º do PL 
2.355). 

 

- Contagem do tempo de exercício do cargo de 
Diretor de Escola, no caso de profissionais que tenham dois 
cargos efetivos, para efeito de progressão, promoção e 
aposentadoria em ambos os cargos (art. 7º do PL 2.355). 

 

 

Entre os aspectos que merecem 
aperfeiçoamento no Projeto de Lei 2.355, de 2011, destacam-se: 

 

- O reajuste proposto para o subsídio do cargo 
de Diretor de Escola não atende à reivindicação 
apresentada, em maio de 2011, pelo Grupo de Trabalho ADEOMG-
ALMG (art. 4º do PL 2.355). Adiante será detalhada a análise da 
proposta e da reivindicação. 

 

- Embora o documento intitulado “Propostas para o 
aperfeiçoamento do subsídio da educação básica” divulgado pela 
SEPLAG em 23.08.2011 afirme que deixaria de ser descontada a 
contribuição previdenciária patronal dos Diretores de Escola 
que tenham dois cargos efetivos, a redação do PL 2.355, de 
2011, não dispôs sobre a efetivação de tal medida. Adiante 
será detalhada a análise da proposta e da reivindicação. 
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- O art. 9º do PL 2.355, de 2011, ao dispor sobre a 
carga horária dos Vice-Diretores de Escola, deve contemplar 
mecanismo que evite disparidade entre os servidores oriundos 
de cargos efetivos com jornada de 24 ou 30 horas. 

 

Deve ser registrado que o Grupo de Trabalho ALMG-
ADEOMG, que funcionou entre abril e maio de 2011, concluiu, entre 
outras medidas, que deveria ocorrer a “Restauração da classificação 
das escolas e dos cargos de Diretor de Escola por número de turmas 
e não por número de alunos.”  

Percebe-se que tal medida não foi contemplada no PL 
2.355 de 2011. Neste sentido, em vista do contexto, faz-se 
necessário optar por um certo pragmatismo no processo de 
negociação. Assim, mostra-se mais apropriado enfatizar a luta pela 
alteração do critério contido no Anexo V do Decreto 45.527 de 2010. 

 

 

 

II – JUSTIFICATIVA DOS DISPOSITIVOS QUE DEVEM SER 
APERFEIÇOADOS NO PROJETO DE LEI 2.355, DE 2011 

 

 

II.1 - REAJUSTE PROPOSTO PARA O SUBSÍDIO DO CARGO 
DE DIRETOR DE ESCOLA (ART. 4º DO PL 2.355) 

 

O Grupo de Trabalho ALMG-ADEOMG concluiu que 
deveria ser garantido, como padrão econômico da remuneração do 
Diretor de Escola, a compensação da impossibilidade de exercício de 
dois cargos licitamente acumuláveis, bem como a dedicação 
exclusiva. Por esta razão, qualquer cargo de Diretor de Escola, visto 
que seu titular estará impedido de acumular e deve dedicar-se com 
exclusividade, deve corresponder a, no mínimo, três cargos de 
Professor PEB I-A. 
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A proposta contida no PL 2.355, de 2011, pode ser 
assim resumida: 

Diretor de Escola 

  Cargo 
Subsídio conforme 

Lei 18.975 
Proposta PL 

2.355 Acréscimo Dif.% 

Alunos Diretor A B B-A B-A 

> 1.500  DI R$ 3.500,00 R$ 4.130,00 R$ 630,00 18% 

1.000 a 
1.499 DII R$ 3.150,00 R$ 3.717,00 R$ 567,00 18% 

700 a 999 DIII R$ 2.992,00 R$ 3.530,56 R$ 538,56 18% 

400 a 699 DIV R$ 2.693,00 R$ 3.177,74 R$ 484,74 18% 

150 a 399 DV R$ 2.154,00 R$ 2.904,00 R$ 750,00 34,80% 

> 150 DVI R$ 1.939,00 R$ 2.640,00 R$ 701,00 36,15% 

 

Verifica-se que o principal reajuste atingiu os 
Diretores que desempenharão suas atribuições em Escolas menores 
(36%). Embora tal percentual possa, comparativamente ao valor 
anterior, ser confundido com um grande avanço, o fato é que ele 
não alcança o patamar necessário para compensar a impossibilidade 
de acumular dois cargos e de desempenhar outras atividades em 
escolas particulares (dedicação exclusiva). 

 

Para comprovar como são insuficientes tais reajustes, 
imaginemos apenas a impossibilidade de acúmulo de cargo. 

Assim, tomamos o valor do subsídio, em janeiro de 
2012, previsto para o Professor com Licenciatura Plena, no início da 
carreira (PEB I-A), com jornada de 24 horas (R$ 1.386,00). Como o 
professor pode acumular licitamente dois cargos, em início de 
carreira seu subsídio poderá alcançar R$ 2.772,00. 

Observe que, mesmo sem considerar a dedicação 
exclusiva, apenas considerando a impossibilidade de acúmulo, não 
valerá a pena desempenhar a função de diretor em escolas menores. 
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O Diretor DVI, caso opte por não assumir a Escola e 
continuar lecionando nos dois cargos, ganhará R$ 132,00 a mais: 

Diretor de Escola 

  Cargo Proposta PL 2.355 2 x PEB I-A   

Alunos Diretor B C B - C 

> 1.500  DI R$ 4.130,00 R$ 2.772,00 
R$ 

1.358,00 

1.000 a 
1.499 DII R$ 3.717,00 R$ 2.772,00 R$ 945,00 

700 a 999 DIII R$ 3.530,56 R$ 2.772,00 R$ 758,56 

400 a 699 DIV R$ 3.177,74 R$ 2.772,00 R$ 405,74 

150 a 399 DV R$ 2.904,00 R$ 2.772,00 R$ 132,00 

> 150 DVI R$ 2.640,00 R$ 2.772,00 -R$ 132,00 

 

Observe ainda que a hora de trabalho do Secretário 
de Escola em exercício em escolas maiores (R$ 68,83) será maior do 
que a hora de trabalho do Diretor de uma escola de menor porte (R$ 
66,00).  

 

A única classe de Diretor de Escola a receber 
conforme o parâmetro apontado pela Comissão ALMG-ADEOMG (três 
vezes o valor do subsídio de Professor PEB I-A) é o Diretor cuja 
Escola conte com mais de 1.500 alunos.  

Acontece que este valor não deve ser o teto dos 
subsídios de Diretor de Escola. Pelas razões apontadas, este valor 
deve ser o piso, o valor mínimo pelo desempenho do cargo de 
Diretor de Escola. 

 

Assim, a título de sugestão, propomos que o 
escalonamento seja realizado a partir do critério já demonstrado 
(três vezes o valor do subsídio de Professor PEB I-A). 
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A partir deste valor acrescentamos a mesma escala 
adotada para diferenciar os subsídios de Secretário de Escola: 

Diretor de Escola 

  Cargo 

Piso Diretor 
(3 x PEB I-A) 

Escala de 
diferenciação 
Secretário de 

Escola 

Subsídio 
reivindicado 

Alunos Diretor A B A + B 

> 1.500  DI R$ 4.158,00 R$ 865,00 R$ 5.023,00 

1.000 a 
1.499 DII R$ 4.158,00 R$ 658,50 R$ 4.816,50 

700 a 999 DIII R$ 4.158,00 R$ 565,28 R$ 4.723,28 

400 a 699 DIV R$ 4.158,00 R$ 388,87 R$ 4.546,87 

150 a 399 DV R$ 4.158,00 R$ 252,00 R$ 4.410,00 

> 150 DVI R$ 4.158,00 R$ 120,00 R$ 4.278,00 

 

 

 

II.2 – OMISSÃO QUANTO AO RESPONSÁVEL PELO 
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS 
DIRETORES DE ESCOLA QUE TENHAM DOIS CARGOS 
EFETIVOS 

 

O Professor titular de dois cargos efetivos recolhe 
contribuições previdenciárias distintas para cada um deles. O Estado, 
por sua vez, também deposita a contribuição patronal relativa a cada 
um dos cargos. 

O problema tem início quando este Professor, titular 
de dois cargos efetivos, é eleito Diretor de Escola. 

Como o cargo de Diretor de Escola tem jornada de 40 
horas, em regime de dedicação exclusiva, o Professor é obrigado a 
afastar-se do “segundo cargo” para, assim, desempenhar o cargo de 
Diretor. 
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Entretanto, este cargo do qual o Professor se afastou 
fica em situação de grande desvantagem pois: 

 

- o “segundo cargo” fica “parado” na carreira, sem 
fazer jus a progressões e promoções; 

 

- para que não ocorra atraso na aposentadoria do 
“segundo cargo”, o Professor é obrigado a arcar com 
o seu próprio recolhimento previdenciário (como se 
na ativa estivesse) e, ainda, com o recolhimento da 
parte patronal. 

 

É antiga a reivindicação dos Diretores de Escola que 
possuem dois cargos efetivos para a solução desta questão. 

 

Nesse sentido, foi motivo de grande satisfação para a 
categoria verificar que o documento intitulado “Propostas para o 
aperfeiçoamento do subsídio da educação básica”1 continha a 
seguinte afirmação: 

 

 

                                                
1  Divulgado pela SEPLAG em 23.08.2011. 
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Em consonância com tal afirmação, constou do 
Projeto de Lei 2.355, de 2011, o seguinte art. 7º que trata do 
aproveitamento do “período de efetivo exercício do cargo de Diretor 
de Escola para fins de contagem de tempo para progressão, 
promoção e aposentadoria em mais de um cargo”: 

Projeto de Lei 2.355, de 2011: 

Art. 7º - A Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 18-A: 

“Art. 18-A - O período de efetivo exercício no cargo de provimento em 
comissão de Diretor de Escola será aproveitado para fins de contagem 
de tempo para progressão, promoção e aposentadoria em mais de um 
cargo, nas hipóteses legalmente permitidas de acumulação de cargos 
de provimento efetivo, observado o disposto na Lei Complementar nº 
64, de 25 de março de 2002.”. 

 

Entretanto, o Projeto de Lei 2.355, de 2011, 
continuou silente quanto ao “fim do pagamento da parte patronal no 
segundo cargo” conforme previsto no documento da SEPLAG. 

Faz-se necessário corrigir tal omissão pois, caso 
contrário, o Estado (IPSEMG) continuará a cobrar dos Diretores de 
Escola o recolhimento da parte patronal sob o argumento de 
aplicação do art. 31 da Lei Complementar 64, de 2002: 

LEI COMPLEMENTAR 64, de 2002.  

Art. 31 - O segurado ativo que, para atender a interesse próprio, 
deixar de perceber vencimento temporariamente deverá recolher as 
contribuições mensais previstas nos arts. 29 (segurado) e 30 (do 

Estado), durante o tempo do afastamento. 

Parágrafo único - O tempo a que se refere o "caput" deste artigo será 
contado para efeito de aposentadoria. 
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Assim, a correção de tal situação passa pelo 
acréscimo de um Parágrafo único no dispositivo acrescido pelo art. 
7º do Projeto de Lei nº 2.355, de 2011, conforme propomos a 
seguir: 

Projeto de Lei 2.355, de 2011: 

Art. 7º - A Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 18-A: 

“Art. 18-A - O período de efetivo exercício no cargo de provimento 
em comissão de Diretor de Escola será aproveitado para fins de 
contagem de tempo para progressão, promoção e aposentadoria em 
mais de um cargo, nas hipóteses legalmente permitidas de 
acumulação de cargos de provimento efetivo, observado o disposto na 
Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002. 

Parágrafo único – Nas hipóteses legalmente permitidas de 
acumulação de cargos de provimento efetivo, o afastamento do 
exercício de um dos cargos para dedicar-se com exclusividade ao 
desempenho do cargo em comissão de Diretor de Escola, a que se 
refere o inciso I do art. 26 da Lei 15.293, de 2004, e de Diretor de 
Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata do art. 8º-
D da Lei 15. 301, de 2004, não será considerado afastamento para 
atender a interesse próprio na forma do art. 31 da Lei Complementar 
64, de 2002.”. 

 

Com tal medida será possível evitar que seja 
descontada a contribuição previdenciária patronal dos Diretores de 
Escola que tenham dois cargos efetivos. Assim, será suprida a 
omissão do Projeto de Lei 2.355, de 2011, que não dispôs sobre a 
efetivação de tal medida. 
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II.3 – DA DISPARIDADE DA GRATIFICAÇÃO DEVIDA A 
SERVIDORES ORIUNDOS DE CARGOS EFETIVOS COM 
JORNADA DE 24 OU 30 HORAS NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 
DE VICE-DIRETOR DE ESCOLA 

 

 

O Vice-Diretor de Escola fica dispensado das tarefas 
docentes e recebe uma gratificação pelo desempenho da função. 

Ao desempenhar a função de Vice-Diretor o servidor 
fica submetido a uma jornada de 30 horas, na forma da Lei. 

Tal situação põe em questão a natureza da 
gratificação do Vice-Diretor de Escola. Trata-se de gratificação pela 
função ou pela extensão de jornada? 

A grande maioria dos servidores que desempenham a 
função de Vice-Diretor de Escola é composta de Professores (de 
Educação Básica) que se submetiam, antes da investidura, à jornada 
de trabalho de 24 horas semanais. 

 

Acontece que, com o advento da Lei 18.975, de 2010, 
(Lei do Subsídio) passou a existir também o cargo de Professor de 
Educação Básica com carga horária de 30 horas semanais. 

Fica estabelecido o seguinte problema: o Professor 
com jornada (original) de 30 horas que desempenhar a função de 
Vice-Diretor receberá a mesma gratificação devida ao Professor com 
jornada (original) de 24 horas. 

Assim, fica claro que a Gratificação pela função de 
Vice-Diretor de Escola tem apenas a natureza de gratificação pelo 
desempenho da função, e não de gratificação pela extensão de 
carga horária (de 24 para 30 horas). Afinal de contas, os 
profissionais cuja carga horária já é, originalmente, de 30 horas, 
recebem a mesma gratificação. 
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Para corrigir tal distorção, propõe-se uma pequena 
adaptação na redação do art. 9º do Projeto de Lei 2.355, de 2011, 
cuja redação original é a seguinte: 

Art. 9º - O § 1º do art. 8º-E da Lei nº 15.301, de 2004, passa a 
vigorar com a seguinte redação:2 

“Art. 8º-E - (…) 

§ 1º - O servidor que perceber a gratificação de função de Vice-
Diretor, correspondente a quarenta por cento do subsídio do cargo de 
Diretor de Escola - DVI, a que se refere o Anexo III da Lei nº 18.975, 
de 2010, cumprirá jornada de trabalho semanal de trinta horas.”. 

 

 

Com a finalidade de corrigir a distorção apontada, 
faz-se necessário que o Professor, investido da função de Vice-
Diretor, seja posicionado, enquanto permanecer na função, na tabela 
de seu cargo correspondente à jornada de trabalho de trinta horas 
(quando vinculado ao regime de subsídio). Quando vinculado ao 
regime remuneratório, o professor com carga horária de 24 horas 
receberá a correspondente extensão de jornada. Deste modo a 
redação proposta é a mesma anterior, mas acrescida do seguinte § 
1º-A: 

Art. 9º - O art. 8º-E da Lei nº 15.301, de 2004, passa a vigorar 
acrescido do §1º-A e o seu §1º passa a vigorar com a redação 
seguinte:  

“Art. 8º-E - (…) 

§ 1º - O servidor que perceber a gratificação de função de Vice-
Diretor, correspondente a quarenta por cento do subsídio do cargo de 
Diretor de Escola - DVI, a que se refere o Anexo III da Lei nº 18.975, 
de 2010, cumprirá jornada de trabalho semanal de trinta horas. 

§1º-A – O Professor de Educação Básica, ou Professor de Educação 
Básica da Polícia Militar, com jornada de 24 horas semanais, em 
exercício da função de Vice-Diretor de Escola, quando vinculado ao 
regime de subsídio, será posicionado na tabela de 30 horas, e, 
quando vinculado ao regime remuneratório, receberá a 
correspondente extensão de jornada”. 

 
                                                
2 Lei 15.301 de 10/08/2004 (texto atual) Institui as carreiras do Grupo de Atividades 
de Defesa Social do Poder Executivo. 
Art. 8º-E – (...) § 1º. O servidor que perceber a gratificação de função de Vice-Diretor, 
correspondente a vinte por cento do subsídio do Professor de Educação Básica, nível I, 
grau A, de carga horária semanal de trabalho de trinta horas, cumprirá jornada de 
trabalho semanal de trinta horas. 
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Evita-se deste modo a propositura de ações judiciais 
que venham reivindicar tal equiparação. De fato, o que se verifica 
hoje são servidores recebendo conforme critérios diferenciados para 
desempenhar a mesma função. 

 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

São estas as razões que nos levaram a apresentar as 
propostas acima formuladas. 

Em resumo, os aspectos que merecem 
aperfeiçoamento no Projeto de Lei 2.355, de 2011, são: 

a) O reajuste proposto para o subsídio do cargo de 
Diretor de Escola (art. 4º do PL 2.355). 

b) A inclusão da vedação de desconto da 
contribuição previdenciária patronal sobre os Diretores de Escola que 
tenham dois cargos efetivos (art. 7º do PL 2.355). 

c) O art. 9º do PL 2.355 deve contemplar 
mecanismo que evite disparidade entre os Professores oriundos de 
cargos com jornada de 24 ou 30 horas quando no exercício da 
função de Vice-Diretor de Escola. 

 

Submetemos a referida pauta à elevada apreciação de 
Vossas Excelências 

 

Belo Horizonte, 3 de outubro de 2011. 

 

Ana Maria Belo de Abreu 
Associação dos Diretores de Escolas  
Oficiais de Minas Gerais – ADEOMG 
(31) 9224-6237 
ana.maria.belo@hotmail.com 
http://adeomg.wordpress.com/ 


