
PREFEITURA DE SAO LUIS 
SECRET ARIA MUNICIPAL DE EDUCA<;AO - SEMED 

Avenida Marechal Castelo Branco, quadra 14, lote 14, n° 250 
Sao Francisco - Sao Luis/MA 

OEN° 429/2019-GAB/SEMED Sao Luis, 12 de julho de 2019. 

A Sua Excelencia, o Senhor 
RAIMUNDO NONATO DECARVALHO LAGO JUNIOR 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhao - TCE/MA 
NESTA 

Assunto: Encaminhamento de Oficio. 

Senhor Conselheiro Presidente, 

Encaminhamos a Vossa Excelencia, Oficio n°. 421/2019 - GAB/SEMED, conforme CD 

- ROM anexo, que trata de Listagem de servidores desta Secretaria Municipal de Educacao, que 

encontram-se em acumulo de cargos, conforme IN 55/18, e Portaria n° 360 de 03 de abril do corrente 

ano, demonstrando que o cargo de professor na funcao de suporte pedag6gico nao se caracteriza 

como cargo de natureza tecnica. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideracao. 
Atenciosamente, 
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A Sua Excelencia o Senhor 
Raimundo Nonato de Carvalho Lago Junior 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhao - TCE/MA 

NOTA T.ECNICA n° 001/20019 

Assunto: Demonstrar que o cargo de professor na funcao de suporte pedag6gico nao se caracteriza 
como cargo de natureza tecnica, 

I. Introducao 

A presente Nota Tecnica tern por objetivo analisar os aspectos do cargo de professor na 

funcao de suporte pedag6gico da Secretaria Municipal de Educacao de Sao Luis e descaracteriza- 

lo do conceito de cargo de natureza tecnica. 

Na conclusao desta nota tecnica, a Secretaria Municipal de Educacao de Sao Luis 

demonstrara que as funcoes desempenhadas pelos professores de suporte pedag6gico dentro do 

ordenamento juridico nao e caracterizado como cargo tecnico, mas sim, de profissionais do 

magisterio, por desenvolverem atividades de cunho eminentemente pedag6gico, afim de comprovar a 

nao acumulacao de cargos nos termos da Constituicao Federal. 

A Constituicao Federal assim trata da materia: 

Art. 37 ... 

XVI - e vedada a acumulaeao remunerada de cargos piiblicos, exceto, 
quando houver compatibilidade de horarios, observado em qualquer 
caso o disposto no inciso XI. (Redacao dada pela Emenda Constitucional 
n° 19, de 1998) 
a) a de dois cargos de professor; Qncluida pela Emenda Constitucional 
n° 19, de 1998) 
b) a de um cargo de professor com outro tecnico ou cientifico; Qncluida 
pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998) I{ . 
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c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saude, 
com profissoes regulamentadas; (Redacao dada pela Emenda 
Constitucional n° 34, de 2001) 
XVII - a proibieao de acumular estende-se a empregos e fun�oes e 
abrange autarquias, fundaeoes, empresas publieas, socied�des de 
economia mista, suas subsidiaries, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder piiblico; (Redacao dada pela Emenda 
Constitucional n° 19, de 1998) 

II - Do Conceito de cargo tecnico 

O conceito de cargo tecnico ou cientifico, referido no art. 37, XVI, b, da CF, ea de que o 

cargo tecnico e o cargo de nivel medio ou superior "gue exige previa habilitacao profissional 

especifica para o exercfcio de suas atribuicoes" ( Art.3° § 3° da Lei Municipal 4.615/2006 - Estatuto 

do Servidor Publico Municipal), gue aplica na pratica os conceitos de uma ciencia: tecnico em 

Quimica, em Informatica, Tecn6logo da Informacao, etc, em que nao interessa a nomenclatura do 

cargo, mas sim as atribuicoes desenvolvidas. 0 cargo cientffico e o cargo de nivel superior que 

trabalha com a pesquisa em uma determinada area do conhecimento - advogado, medico, 
economista, bi6logo, antrop6logo, matematico, historiador dentre outros. 

Nesse sentido o TCU confirma o precedente: 

TCU, 1 a Camara, Acordao n° 408/2004, Relator Ministro Humberto Guimaraes Souto, 
trecho do voto do relator: "a conceituadio de cargo tecnico ou cientifico, para fins da acumuladio 
permitida pelo texto constitucional, abrange os cargos de nivel superior e os cargos de nivel 

medio cuio provimento exige a habilitaciio especiflca para o exercicio de determinada atividade 
proflssional, a exemplo do tecnico em enfermagem, do tecnico em contabilidade, entre outros. ". 

"Considera-se, para fins de acumulacao, cargo tecnico ou cientifico como aquele que 
requer conhecimento tecnico especffico na area de atuacao do profissional, com habilitacao legal 
especifica, de grau universitario ou profissionalizante de segundo grau. Ressalte ainda que, para 
analisar a existencia do carater tecnico de um cargo, exige-se a observancia da lei infraconstitucional 
pertinente." (MARINE LA, p. 654 ).1' . 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA<;AO-SEMED 

De acordo com a jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica, cargo tecnico "e aquele 

que requer conhecimento especifico na area de atuacao do profissional, com habilitacao especifica 

de grau universitario ou profissionalizante de ensino medic". A conceituacao dada pela 

jurisprudencia do STJ vem ao encontro das legislacoes do municipio de Sao Luis que tratam da 

carreira dos profissionais, evidenciando de forma cristalina quais profissionais ocupam cargo de 

natureza tecnica nesta municipalidade conforme demonstrado adiante. 

III - Da fundamentaeao legal 

A Lei Municipal n° 4.931 de 04.04.2008 - Plano de Cargos, Carreira e vencimentos dos 

profissionais do magisterio da Prefeitura de Sao Luis - conceitua em seu Art. 5° VI que: 

Art 5° ..... 

VI - Funcoes de magisterio atividades de docencia e de suporte 
pedag6gico direto a docencia, incluidas as de administracao escolar, 
gestao escolar, supervisao escolar, inspecao escolar, orientacao 
educacional, planejamento educacional e as demais previstas em lei 
especifica;" 

O mesmo diploma Legal preceitua em seu art. 7° que: 

Art. 7° - A carreira dos Profissionais do Magisterio do Sistema de Ensino 
Publico da Prefeitura de Sao Luis e integrada pelo cargo unico de 
provimento efetivo de professor, definida segundo o grau de formacao, 
habilitacao e padrao de vencimento. 

Ainda, o art. 8°, I do citado diploma legal define que: 

Art 8° ....... 

I - Cargo de Professor exercicio da docencia e de suporte pedag6gico, 
com exigencia de habilitacao especifica para niveis, modalidades de 
ensino e funcao, correspondente a area de atuacao. /:f · 
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Logo, resta demonstrado que a propria norma municipal, embora defina atribuicoes 

diferentes ao cargo de professor, nao se pode negar que ambas estao ligadas ao ensino, tratando- 

se, portanto, de atividades pedag6gicas desenvolvidas nas unidades de ensino da educacao 

infantil ou do ensino fundamental, nao exigindo para tanto conhecimentos de carater tecnico e 

sim pedag6gico. 

Ademais, a Iegislacao municipal deixa clara a distincao ja evidenciada quando 

especifica na Lein° 4.616 de 19.06.2006 (Plano de Carreira e Vencimentos da Prefeitura de Sao 

Luis), quais silo os cargos de natureza tecnica existente no quadro de pessoal desta 

municipalidade, a exemplo podemos destacar o tecnico municipal de nivel medic - cuidador 

escolar, na qual requer conhecimento tecnico especificos de primeiros socorros; no caso do 

tecnico municipal de nivel medic de monitor de transporte escolar, normas de seguranca de 

transito; o tecnico municipal de nivel superior a exemplo do farmaceutico bioquimico, que 

requer habilitacao especifica para o cargo na qual desempenhara atividades tecnicas, 

Nesse entendimento, flea descaracterizado o carater tecnico da funcao de Professor - 

suporte pedag6gico, tendo em vista as varias atribuicoes de carater pedag6gico que esses 

profissionais desempenham, nao atrelados especificamente a um conhecimento tecnico 
especifico, mas a varias atribuicoes inerentes as atividades pedag6gicas ja previamente definidas 
em legislacao pr6pria. 

Nesse sentido, a propria Lei Federal n° 11.301/2006, em seu art. 67, §2° conceitua: 

"Art. 67. 

§ 2° Para os efeitos do disposto no § 5Q do art. 40 e no § 8Q do art. 20 I da 
Constituicao Federal, sao consideradas funcoes de magisterio as exercidas por 
professores e especialistas em educacao no desempenho de atividades 
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educacao basica em seus 
diversos niveis e modalidades, incluidas, alem do exercicio da docencia as de 
direcao de unidade escolar e as de coordenacao e assessoramento 
pedag6gico.".(NR)1'. 
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A interpretacao dada pelo Supremo Tribunal Federal a citada Lei conforme abaixo 
transcrita: 

"A fun�ao de magisterio nao se circunscreve apenas ao trabalho em sala 
de aula, abrangendo tambem a preparaeao de aulas, a correcao de 
provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenacao e o 
assessoramento pedagcgico e, ainda, a dlreeao de unidade escolar.11 - As 
fun�oes de direeao, coordenacao e assessoramento pedagogico integram a 
carreira do magisterlo, desde que exercidos, em estabelecimentos de 
ensino basico ... " [ADI 3.772, rel. min. Ayres Britto, red. p/ o ac. 
min. Ricardo Lewandowski, P, j. 29-10-2008, DJE 204 de 27-3-2009.) 

Vale ressaltar ainda que a Lei Federal n° 11.494/06 - Lei do Fundeb - estabelece em seu art. 
22°, que: 

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos 
Fundos serao destinados ao pagamento da remuneracao dos profissionais do 
magisterio da educacao basica em efetivo exercicio na rede publica. 

Paragrafo uruco. Para os fins do disposto no caput deste artigo, 
considera-se: 

I-( .... ) 

II - profissionais do magisterio da educaeao: docentes, profissionais que 
oferecem suporte pedagogico direto ao exercicio da docencia: direeao ou 
administraeao escolar, planejamento, inspe�ao, supervisao, orieataeao 
educacional e coordenaeao pedagogica; 

A Lei 11. 738/08 que estabeleceu o piso salarial nacional dos profissionais do magisterio em seu 
Art.2° § 2° estabelece que: 

Art.2 ..... 

§ 2 - Por profissionais do magisterio publico da educacao basica entendem- 
se aqueles que desempenham as atividades de docencia ou as de suporte 
pedagegico a docencia, isto e, direcao ou administracao, planejamento, 
inspecao, supervisao, orientacao e coordenacao educacionais, exercidas no 
ambito das unidades escolares de educacao basica, em suas diversas etapas e 
modalidades, com a formacao minima determinada pela legislacao federal de 
diretrizes e bases da educacao nacional. 

Portanto, como ja afirmado nas leis anteriormente citadas, os professores de suporte 
pedagogico sao considerados como profissionais do magisterio e, portanto, corroborando com 01. 
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entendimento desta Secretaria, que, amparada pelas legislacoes citadas, entende que estes 

profissionais desempenham atividades de cunho pedag6gico. 

V - Conclusao 

Diante do todo o exposto, a conclusao da presente Nota Tecnica e pelo entendimento de 

que o cargo de professor suporte pedagogico, de acordo com as descricoes <las atividades 
desenvolvidas, nao pode ser considerado como de natureza tecnica para fins de possibilidade de 

acumulacao de cargos publicos pelo disposto no Art. 37 da CF, uma vez que toda a legislacao que 

regulamenta a materia, bem como a jurisprudencia dos nossos Tribunais Superiores, os consideram 
como profissionais do magisterio, que desenvolvem atividades de cunho eminentemente pedagogico. 

Assim, considerando que da Iistagem encaminhada pelo TCE temos um quantitativo 
significativo de professores suporte pedag6gico que encontram-se em "acumulo ilegal de cargo", por 
serem considerados cargo tecnico, nesta oportunidade, esta Secretaria Municipal de Educacao requer 
a este Douto Tribunal de Contas do Estado do Maranhao - TCE/MA que proceda a analise e 

apreciacao da presente nota tecnica para considerar os professores suporte pedag6gicos como 

profissionais do magisterio, por desenvolvem atividades de cunho eminentemente pedag6gico. 

Respeitosamente, 

r 
RAIMUND� -iJNDES 

FEITOSA 
Secretario Municipal de Educacao 
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Raimundo Moacir Mendes Feitosa. 

Raimundo Moacir Mendes Feitosa, encaminha oficio demonstrar que o 
cargo de professor na funcao de suporte pedag6gico nao se caracteriza 
como cargo de natureza tecnlca. 

Emitido por: Washington Torres F. rreira em 12/07/2019 10:45:07 
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