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DECRETO Nº 2.050/2008 
 
 

Súmula: Regulamenta a Lei Federal nº 11.301/2006 
no âmbito do Município de Colombo – Estado do 
Paraná. 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Colombo, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 55, da Lei Orgânica do Município 

de Colombo, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 11.301/2006, Lei Municipal nº 

938/2005, DECRETA: 

 

Art. 01º - No âmbito do Município de Colombo, para os 

efeitos do §5º, do artigo 40, da Constituição Federal de 1988, são consideradas funções 

de magistério as exercidas por Profissionais do Magistério e especialistas em educação 

no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de 

educação básica em diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de 

docência, as de direção de unidades escolares e as de coordenação e assessoramento 

pedagógico, definidas neste decreto. 

 

Art. 02º - Para efeitos de aplicação deste decreto, 

consideram-se como estabelecimento de educação básica, os seguintes equipamentos da 

estrutura da Prefeitura Municipal de Colombo: 

 

I- Escolas Municipais de Educação Infantil; 

II- Escolas Municipais de Ensino Fundamental. 

III- Centros Municipais de Educação Infantil 

 

Art. 03º Consideram-se como funções de magistério, 

para fins de aplicação da Lei Federal nº 11.301/2006, as seguintes atividades desde que 

exercidas nos locais definidos no artigo 2º desde decreto: 

 

I – As funções de docência em sala de aula; 

II – Diretores; 

III – Coordenador Pedagógico. 

 

Parágrafo único: Para fins de aplicação deste artigo, 

serão consideradas as atividades exercidas apenas pelos servidores municipais que 

ocuparem os cargos de profissional do magistério. 

 

Art. 04º - Os servidores que se enquadram nos termos 

deste decreto poderão ser beneficiados, mediante requerimento, pelo abono de 

permanência previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal de 1988. 
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Art. 05º - No caso de decisão contrária do Supremo 

Tribunal Federal, na ADIN 3772, os benefícios concedidos com base neste decreto 

serão revertidos, se assim determinar o respectivo acórdão. 

 

Art. 06º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos à data da vigência da Lei Federal nº 11.301, em 10 

de maio de 2006. 

 

 

Paço Municipal de Colombo 
Em 19 de setembro de 2008. 

 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO CAMARGO 
Prefeito Municipal 

 

 

 


