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Parecer 056/13/PJM 

 

 
 
Consulente:  Departamento de Assuntos Administrativos. 

Assunto: Forma de remuneração de professor convocado para regime suplementar. 

Referência: Processo Administrativo nº. 857/2013. 
 
 

Ementa:  SERVIDOR. PROFISSIONAL DO 
MAGISTÉRIO. REGIME SUPLEMENTAR. 1. A 
contraprestação pecuniária pelo trabalho em regime 
suplementar, de que trata o artigo 26, § 3º, da Lei 
Municipal nº 50/2001, será equivalente ao vencimento 
básico fixado em lei acrescido de eventual vantagem 
permanente do cargo para qual houve a convocação, 
porquanto devem ser desprezadas outras vantagens, a 
exemplo das gratificações específicas para os 
profissionais da Educação previstas no artigo 34 da Lei 
Municipal nº 50/2001. 2. Caso implementado o 
respectivo suporte fático previsto em lei, são devidas ao 
professor convocado para o trabalho em regime 
suplementar as gratificações específicas para os 
profissionais da Educação previstas no artigo 34 da Lei 
Municipal nº 50/2001.  

 

1. DO RELATÓRIO 

 

Para exame e parecer desta Procuradoria Jurídica Municipal, o 

Departamento de Assuntos Administrativos, através de sua agente administrativa 

auxiliar Laura Petri, encaminhou o processo administrativo em epígrafe, que versa 

sobre a forma de remuneração de professor convocado para regime suplementar. 

 

O órgão consulente, ao requer manifestação jurídica, elabora 

três questionamentos objetivos nos seguintes termos, in verbis: 

 
1 – O cálculo da remuneração do RS, de acordo com o §3º, art. 

26, da Lei nº 50/2001, irá considerar a remuneração ou o vencimento básico 
do cargo que o professor convocado titula? 

2 – A remuneração, para fins de cálculo de RS, é composta do 
vencimento básico e anuênio ou, ainda, de outras parcelas? 
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3 – A gratificação para exercício em turma multisseriada integra a 
remuneração a que se refere §3º, art. 26, da Lei nº 50/2001? Caso não 

integre e o professor convocado para RS atuar no horário da convocação em 

turma multisseriada (assim como já atua no regime normal) fará jus a outra 

gratificação? 

 
É o sintético relatório. 

 

2. DO PARECER 

 

A matéria cinge-se a identificar a forma de pagamento a 

professor pelo trabalho em regime suplementar. 

 

Para tanto, porém, faz-se necessário analisar a natureza jurídica 

desse instituto, que encontra disciplina no artigo 26 da Lei Municipal nº 50/2001, a 

qual institui o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Rolador, in 

verbis: 

 
Art. 26 - Nos casos de afastamento temporário de profissional do 

magistério, em atividade de docência, a Administração poderá convocar 
profissional integrante do Quadro para trabalhar em regime suplementar, 
desde que sejam compatíveis as habilitações exigidas para o provimento 
dos cargos do substituído e do substituto. (Redação dada pela Lei nº 1.038, 
de 2012) 

§ 1º. Professor investido em função de direção de escola não 
poderá ser convocado para trabalhar em regime suplementar. (Redação 
dada pela Lei nº 1.038, de 2012) 

§ 2º. A convocação para trabalhar em regime suplementar, nos 
casos de substituição, só ocorrerá após despacho favorável do Prefeito, 
consubstanciado em pedido fundamentado do órgão responsável, no qual 
fique demonstrado se tratar de necessidade temporária. (Redação dada 
pela Lei nº 1.038, de 2012) 

§ 3º. A remuneração pelo trabalho em regime suplementar será 
equivalente a do regime normal do cargo para qual houve a convocação. 
(Redação dada pela Lei nº 1.038, de 2012) 

§ 4º. Não poderá ser convocado para trabalho em regime 
suplementar o professor que estiver em acumulação de cargos, ou função 
pública. 

 

Note-se o caráter eminentemente efêmero do denominado 

regime suplementar, o qual se presta tão somente a suprir necessidade da 

Administração nos casos de afastamento temporário  de profissional do 

magistério, em atividade de docência. 
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Com efeito, de regra, o caminho que leva ao desempenho de um 

conjunto de atribuições e responsabilidade no serviço público consiste na investidura 

de cargo ou emprego público, mediante prévia aprovação em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, nos termos do artigo 37, II, da Constituição da República. 

 

Entretanto o constituinte previu duas ressalvas: (i) as 

nomeações para cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e 

exoneração, que deverão se destinar apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento, consoante artigo 37, incisos II, in fine, e  V, da Lei Maior1; e (ii)  a 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, conforme inciso IX do mesmo artigo 372. 

 

Justamente por atender a situações efêmeras, relaciona-se com 

o objeto do presente parecer a segunda exceção, a qual se costuma denominar de 

contratação emergencial. 

 

No âmbito local essa espécie de contratação, sempre mediante 

prévia e específica autorização legislativa, dá-se nos termos do Decreto nº 711, de 

21 de janeiro de 2011, que institui o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado 

à seleção de candidatos para contratação temporária, em razão de excepcional 

interesse público. 

 

Ou seja, diante de uma necessidade temporária de excepcional 

interesse público a Administração abre um processo seletivo simplificado para 

contratação temporária, que normalmente, por força da vedação constitucional de 

acumulação de cargos, empregos e funções3, recairá sobre alguém estranho aos 

                                                 
1 Art. 37 [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; [...] V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 
2 Art. 37 [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público; 
3 Art. 37 [...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de 
professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos 
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quadros do funcionalismo público. 

 

Contudo, a Lei Municipal nº 50/2001, nos termos do caput de 

seu artigo 38, contém norma especial que impõe à Administração, nos casos de 

afastamento temporário de profissional do magistério, em atividade de docência, 

convocar profissional integrante do quadro para trabalhar em regime suplementar, 

desde que compatíveis as habilitações exigidas para o provimento dos cargos do 

substituído e do substituto4. 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que no âmbito deste Município o  

regime suplementar é a “exceção da exceção”, na medida em que, ao autorizar a 

utilização direta de profissional integrante dos quadros do magistério público, 

excepciona o rito do processo seletivo simplificado, que, por sua vez, excepciona a 

regra geral do concurso público. 

 

Dito isso, insta enfrentar objetivamente as questões posta sob 

análise. 

 

1. O cálculo da remuneração do RS, de acordo com o §3º, art. 26, da Lei nº 
50/2001, irá considerar a remuneração ou o vencimen to básico do cargo que o 
professor convocado titula? 

 

O referido artigo 26, §3º, do Plano de Carreira do Magistério 

Público do Município de Rolador, com redação dada pela Lei nº 1.038/2012, 

estabelece que “A remuneração pelo trabalho em regime suplementar será 

equivalente a do regime normal do cargo para qual houve a convocação ” (grifei). 

 

Dessa forma, verifica-se que a remuneração a que se refere o 

dispositivo legal está atrelada à (remuneração) do cargo  para qual houve a 

convocação, sendo despicienda tanto a “remuneração ou o vencimento básico do 
                                                                                                                                                         
privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; XVII - a proibição de acumular estende-se 
a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; 
4 Art. 38 - A contratação a que se refere o inciso I do artigo anterior somente poderá ocorrer quando não for 
possível a convocação de outro professor para trabalhar em regime suplementar, observado o disposto no 
parágrafo segundo do art. 26, devendo recair sempre que possível, em professor aprovado em concurso público 
que se encontre na espera de vaga. 
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cargo que o professor convocado titula”, quanto a remuneração do professor 

substituído. 

 

Entretanto, embora definido que o parâmetro remuneratório é do 

cargo para qual houve a convocação, importante igualmente questionar acerca do 

significado da expressão remuneração contida no artigo 26, §3º, da Lei nº 50/2001. 

 

O artigo 64 da Lei Municipal nº 56/2001, que institui o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Rolador, conceitua remuneração  

como sendo “o vencimento acrescido das vantagens permanentes, estabelecidas em 

lei”, ao passo que o artigo imediatamente anterior define vencimento  como 

“retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao 

valor fixado em lei”. 

 

Dessa forma, possível admitir que a remuneração pelo trabalho 

em regime suplementar será equivalente ao vencimento do regime normal acrescido 

das vantagens permanentes, estabelecidas em lei, do cargo para qual houve a 

convocação . 

 

Note-se que não se está há falar aqui de vantagens 

permanentes pessoais, mas daquelas atinentes ao cargo. 

 

Portanto, a remuneração pelo trabalho em regime suplementar 

será equivalente ao vencimento básico fixado em lei acrescido de eventual 

vantagem permanente do cargo para qual houve a convocação. 

 

A título de exemplo, suponha-se que caso viesse a ser instituída 

uma vantagem pecuniária com vista a retribuir a especialidade intrínseca ao 

exercício da docência, essa vantagem pecuniária integraria a remuneração devida 

ao professor convocado para trabalhar em regime suplementar, embora fosse ainda 

discutível o caráter permanente da hipotética vantagem. 

 

Assim, respondendo ampliativamente à questão que intitula este 

item, a contraprestação pecuniária pelo trabalho em regime suplementar, de que 
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trata o artigo 26, § 3º, da Lei Municipal nº 50/2001, será equivalente ao vencimento 

básico fixado em lei acrescido de eventual vantagem permanente do cargo para qual 

houve a convocação. 

 

2. A remuneração, para fins de cálculo de RS, é com posta do vencimento 
básico e anuênio ou, ainda, de outras parcelas? 

 

Conforme acima exposto, a remuneração pelo trabalho em 

regime suplementar é composta pelo vencimento básico fixado em lei acrescido de 

eventual vantagem permanente atinentes ao cargo, porquanto devem ser 

desprezadas outras vantagens. 

 

3. A gratificação para exercício em turma multisser iada integra a 
remuneração a que se refere §3º, art. 26, da Lei nº  50/2001? Caso não integre e 
o professor convocado para RS atuar no horário da c onvocação em turma 
multisseriada (assim como já atua no regime normal)  fará jus a outra 
gratificação? 

 

O artigo 34 da Lei Municipal nº 50/2001, que institui o Plano de 

Carreira do Magistério Público do Município de Rolador, estabelece gratificações 

específicas para os profissionais da Educação, senão vejamos: 

 
Art. 34 - Além das gratificações e vantagens previstas para os 

servidores em geral do Município, conforme Lei instituidora do Regime 
Jurídico, serão deferidas aos profissionais da educação as seguintes 
gratificações específicas: 

I - gratificação pelo exercício em escola de difíci l acesso.  
II - gratificação pelo exercício em classe especial . 
III - gratificação pelo exercício em turma multisse riada.  

(Incluído pela Lei nº 1.038, de 2012) 
§ 1º. As gratificações de que trata este artigo serão devidas 

somente quando o professor estiver no efetivo exercício das atribuições em 
classe especial ou em escola de difícil acesso, conforme o caso, e durante os 
afastamentos legais com direito a remuneração integral. 

§ 2º. (Revogado pela Lei nº 1.038, de 2012). (grifei) 

 

O artigo 36-A do mesmo diploma legal, incluído pela Lei nº 

1.038/2012, dispõe sobre a gratificação pelo exercício em turma multisseriada, 

litteris: 

 
Art. 36-A - O professor que lecionar em turma multisseriada fará 
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jus a uma gratificação de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento básico. 
Parágrafo único - Considera-se turma multisseriada aquela 

constituída por alunos matriculados em diferentes anos do Ensino 
Fundamental. 

 

Percebe-se, assim, que se trata, na classificação formulada pelo 

saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, de uma gratificação em razão das condições 

anormais em que se realiza o serviço, denominada propter laborem5. 

 

Portanto, em consonância com o que já fora exposto, forçoso 

afirmar que a gratificação para exercício em turma multisseriada não integra a 

remuneração a que se refere o artigo 26, §3º, da Lei nº 50/2001. 

 

Ademais, diante da idêntica natureza das gratificações por 

exercício em escola de difícil acesso e em classe especial, pode-se acrescentar que 

qualquer das vantagens previstas no artigo 34 do Plano de Carreira do Magistério 

Público do Município de Rolador não integra a remuneração a que se refere o artigo 

26, §3º, do mesmo diploma legal. 

 

Entretanto, caso implementado o respectivo suporte fático 

previsto em lei, a concessão das referidas vantagens ao professor convocado para o 

trabalho em regime suplementar será imperativa, por força dos artigos 34 a 36-A da 

Lei Municipal nº 50/2001. 

 

Há de se considerar que até mesmo o professor contratado 

emergencialmente faz jus às gratificações em agito, a exemplo do que dispõe a Lei 

Municipal nº 1.081, de 06 de fevereiro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a 

realizar Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro reserva dos 

cargos de professor do Quadro do Magistério, com vistas a atender eventual 

necessidade temporária de excepcional interesse público, senão vejamos: 

 

Art. 3º. O contratado nos termos desta Lei fará jus a um 
vencimento equivalente ao básico previsto para o cargo de provimento efetivo 
de professor, classe A, nível 1, observada a proporcionalidade entre a carga 
horária contratada, a repouso semanal remunerado e em feriados, bem como 
a gratificação natalina e a férias proporcionais aos meses trabalhados, nos 
termos da Lei Municipal nº 50, de 21 de junho de 2001. 

                                                 
5 Direito Administrativo Brasileiro, 26 ed. São Paulo: Malheiros, p. 449 



 

MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS 

PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL 
 

Av. João Batista, nº. 700, Centro, CEP: 97.843-000 – Rolador/RS 
8                                          Fone/Fax: (55) 3614.7080 / (55) 3352.3231 

 

Parágrafo único. Se for o caso, o contratado também  fará jus 
às gratificações pelo exercício em escola de difíci l acesso, em classe 
especial e em turma multisseriada, nos termos da Le i Municipal nº 50, de 
21 de junho de 2001.  (grifei) 
 

Ademais, ainda que a lei específica que autoriza a contratação 

fosse omissa em relação a esse ponto, a concessão das gratificações aos 

contratados seria igualmente necessária, na medida em que a Lei Municipal nº 

50/2001 estabelece que as gratificações pelo exercício em classe especial, em 

escola de difícil e em turma multisseriada serão devidas, conforme o caso, quando o 

professor estiver no efetivo exercício das respectivas atribuições, sem qualquer 

espécie de restrição, que poderia ter sido realizada pelo legislador com a adoção da 

expressão “professor efetivo”. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, nos termos da fundamentação, opino no 

sentido de que: 

a. a contraprestação pecuniária pelo trabalho em regime 

suplementar, de que trata o artigo 26, § 3º, da Lei Municipal nº 50/2001, será 

equivalente ao vencimento básico fixado em lei acrescido de eventual vantagem 

permanente do cargo para qual houve a convocação, porquanto devem ser 

desprezadas outras vantagens, a exemplo das gratificações específicas para os 

profissionais da Educação previstas no artigo 34 da Lei Municipal nº 50/2001; e 

b. caso implementado o respectivo suporte fático previsto 

em lei, são devidas ao professor convocado para o trabalho em regime suplementar 

as gratificações específicas para os profissionais da Educação previstas no artigo 34 

da Lei Municipal nº 50/2001. 

 

É o parecer. 

 

Rolador, RS, 19  de agosto de 2013. 
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