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Dispõe sobre alterações na Lei Complementar
nº  50,  de  1º  de  outubro  de  1998  e  suas
alterações pela LC 206 de 29 de dezembro de
2004; sobre a institucionalização da gestão do
Centro  de  Formação  e  Atualização  dos
profissionais  da  Educação  -  CEFAPRO  e  a
criação do Conselho Deliberativo do CEFAPRO
e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 45 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1º - O inciso II do Art. 3º da Lei Complementar Nº 50/98 e o Art. 3º da LC 206/04, passa a vigorar com a
seguinte redação:

I - ...

II – 08 (oito) funções de dedicação exclusiva:

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) Diretor de CEFAPRO, função composta das seguintes atribuições:

1. responsabilizar-se pelo funcionamento do CEFAPRO;

2. assinar documentos de fé pública, tais como: declarações, certificados, notificações, editais e tantos outros
da mesma natureza e sob sua jurisdição;

3. representar o Centro de Formação perante órgãos e instituições públicas e privadas;
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4. articular e coordenar, em consonância com o Conselho Deliberativo do CEFAPRO, a elaboração, a
execução e a avaliação do Projeto Pedagógico de Desenvolvimento do CEFAPRO (PPDC), observadas as
políticas públicas da Secretaria de Estado de Educação;

5. assegurar a unidade e o desenvolvimento das atividades fins do CEFAPRO;

6. manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando pela sua conservação.

7. submeter ao Conselho Deliberativo e Fiscal do CEFAPRO a prestação de contas dos recursos financeiros
recebidos, para exame e parecer, no prazo determinado;

8. apresentar à Superintendência de Formação dos Profissionais da Educação Básica da SEDUC relatório
anual das atividades desenvolvidas ou planejadas, observadas as orientações;

9. cumprir e fazer cumprir a legislação vigente;

10. participar do Projeto de Formação Continuada;

11. elaborar, com sua equipe, projetos e planos de trabalho relacionados às funções do Centro de Formação;

12. participar do processo avaliativo coordenado pela comissão permanente de avaliação;

13. articular com os diretores de escolas estaduais, assessores pedagógicos, secretários municipais de
educação e instituições de ensino superior (IES) a divulgação das políticas de formação da SEDUC, da
proposta de trabalho do CEFAPRO, procurando mobilizá-los à parceria para a realização de ações
formativas relativas a programas, projetos e cursos;

14. participar das formações que a SEDUC oferece;

15. propor e coordenar a formação continuada com gestores públicos educacionais da educação básica;

16. prestar contas das diárias de viagem imediatamente ao retorno;

17. tomar medidas para que sejam cumpridas todas as atividades planejadas anualmente pelo CEFAPRO.

f) Coordenador de Formação de CEFAPRO, função composta das seguintes atribuições:

1. articular a elaboração participativa do Projeto Pedagógico de Desenvolvimento do CEFAPRO;

2. coordenar o planejamento participativo, a execução e a avaliação das ações formativas descritas no
PPDC;

3. elaborar coletivamente o Projeto de Formação Continuada com os profissionais do CEFAPRO;

4. planejar e coordenar o Projeto de Formação Continuada;

5. realizar a formação continuada com os coordenadores pedagógicos e professores articuladores das
unidades escolares;

6. participar do processo avaliativo conduzido pela comissão permanente de avaliação;

7. cumprir e fazer cumprir a legislação vigente;

8. orientar o professor formador na implementação do Projeto de Formação Continuada das unidades
escolares da rede pública estadual de ensino;

9. avaliar e emitir parecer juntamente com o professor formador no Projeto de Formação Continuada das
unidades escolares;

10. participar das formações que a SEDUC oferece;
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11. incentivar e acompanhar grupos de estudo e pesquisa do/no CEFAPRO, a partir da demanda das
unidades escolares;

12. emitir parecer descritivo acerca das contribuições que o artigo científico a ser apresentado pelo professor
formador em evento acadêmico em IES trarão ao desenvolvimento de ações formativas do CEFAPRO;

13. tomar medidas para que sejam cumpridas todas as atividades planejadas anualmente pelo CEFAPRO;

14. coordenar a elaboração do cronograma de atendimento do quadro de diárias de viagem em consonância
com o plano de ação/trabalho do professor formador;

15. substituir o diretor nas funções administrativas em caso de afastamento temporário e na ausência do
secretário de CEFAPRO;

16. prestar contas das diárias de viagem imediatamente ao retorno.

g) Secretário de CEFAPRO, função composta das seguintes atribuições:

1. organizar e coordenar todas as atividades pertinentes à secretaria do CEFAPRO, em consonância com as
legislações da SEDUC;

2. participar na elaboração, execução e avaliação do Projeto Pedagógico de Desenvolvimento do CEFAPRO;

3. participar, juntamente com os técnicos administrativos educacionais, da programação das atividades da
secretaria, mantendo-a articulada com as demais programações do CEFAPRO;

4. atribuir tarefas aos técnicos administrativos educacionais, orientando e controlando as atividades de
registro, escrituração e produção de informações de pessoal, assegurando o cumprimento de normas e
prazos relativos ao processamento de dados determinados pelos órgãos competentes;

5. verificar a regularidade da documentação referente à inscrição e certificação dos cursistas;

6. atender e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções;

7. encaminhar processos relativos a atos de gestão de pessoas dos profissionais do CEFAPRO;

8. cumprir e fazer cumprir as determinações do(a) diretor(a) e deliberações do Conselho Deliberativo do
CEFAPRO e dos órgãos competentes;

9. assinar, juntamente com o diretor, os documentos da secretaria, destinados aos professores formadores, e
outros relacionados às suas atribuições.

10. substituir o diretor nas funções administrativas em caso de afastamento temporário;

11. prestar contas das diárias de viagem imediatamente ao retorno.

h) Professor Formador, função composta das seguintes atribuições

1. diagnosticar as necessidades formativas, junto aos profissionais da educação da rede pública estadual de
ensino;

2. auxiliar o docente na aquisição dos saberes pedagógicos necessários para a construção de sua
competência profissional;

3. dominar os saberes pedagógicos utilizados pelos professores em sua prática;

4. planejar as ações de formação, utilizando metodologias que atendam às necessidades formativas dos
profissionais da educação da rede pública estadual de ensino;
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5. elaborar e executar o plano individual de atuação que contemple as necessidades formativas dos
profissionais da educação da rede pública estadual de ensino, considerando a autoformação, a participação
em projetos e programas, bem como, outras ações em organização e participação em eventos;

6. participar dos eventos organizados pela SEDUC/CEFAPROs;

7. participar e contribuir na elaboração e execução do plano de ação interdisciplinar, por área ou modalidade;

8. desenvolver projetos de intervenção referentes às necessidades diagnosticadas no seu campo de atuação;

9. avaliar as ações formativas desenvolvidas pelo CEFAPRO no decorrer do período letivo;

10. participar do processo avaliativo coordenado pela Comissão Permanente de Avaliação;

11. participar do Projeto de Formação Continuada;

12. prestar contas das diárias de viagem imediatamente ao retorno.

Art. 2º - Os Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPROs) são
unidades administrativas desconcentradas, vinculadas à estrutura organizacional da Secretaria de Estado de
Educação de Mato Grosso

§ 1º - Tem por natureza o trabalho pedagógico e por finalidade a garantia do direito ao desenvolvimento
profissional dos profissionais da educação básica, promover a política de formação continuada com vista à
melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

§ 2º - Os Centros de Formação e Atualização dos profissionais da Educação Básica (CEFAPROs) tem por
natureza as seguintes funções:

a) promover o desenvolvimento profissional dos profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso;

b) diagnosticar e analisar necessidades, apoiar e propor ações formativas junto aos professores a partir de
sua prática em sala de aula na rede pública estadual de ensino;

c) prestar assessoramento pedagógico, acompanhar, orientar, avaliar e intervir na formação continuada junto
às unidades escolares;

d) estimular e divulgar realizações inovadoras, por meio da troca de experiências, da reflexão e pesquisa
sobre a própria realidade educativa;

e) diagnosticar as necessidades formativas e propor projetos por áreas, modalidades e especificidades,
visando à qualidade do ensino e da aprendizagem;

f) responder às necessidades de melhorar os projetos formativos nas escolas e se corresponsabilizar com
todos os envolvidos nesse processo;

g) contribuir com a execução da política pública nacional de formação continuada em todo o território
matogrossense, articulada às diretrizes da SEDUC;

h) promover as políticas públicas da educação Nacional e do Estado no âmbito dos Centros e da rede básica
de ensino do Estado de Mato Grosso.

§ 3º - Por se tratar de um espaço voltado ao atendimento de demandas pedagógicas e com funções
exclusivas a essa natureza de serviço, todos os professores lotados nos Centros gozarão dos benefícios
previstos em Lei no que se refere ao usufruto da aposentadoria especial.

DO INGRESSO, DA PERMANÊNCIA, DOS AFASTAMENTOS E DESLIGAMENTO DO CEFAPRO

Art. 3º - Para ingresso de professores que pretendam exercer a função de professor formador, sejam
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considerados os seguintes critérios:

a) ser professor (a) da educação básica efetivo (a) da rede pública estadual de ensino de Mato Grosso;

b) ingressar por meio de processo seletivo que avalie seu perfil e prática profissional, seus conhecimentos
em relação à área que pretende atuar e às políticas públicas de formação continuada dos profissionais da
educação básica. possuir graduação que lhe habilite a trabalhar na área a que se candidate, e
pós-graduação em nível de especialização, ao menos;

c) disponibilizar-se para atuar em qualquer dos turnos de funcionamento das unidades escolares, conforme
organização dos CEFAPROs e das escolas atendidas;

d) não estar respondendo a processo administrativo disciplinar ou sindicância administrativa e nem ter sido
penalizado administrativamente nos últimos cinco anos;

e) não ter estado de licença médica consecutiva ou alternada nos últimos dois anos quando da realização do
referido pleito;

f) não possuir outros vínculos funcionais, além do cargo de professor da educação básica na rede pública
estadual de ensino de Mato Grosso;

g) não possuir mais de um vínculo na rede pública estadual de ensino;

h) não estar cumprindo estágio probatório e possuir, no mínimo, 04 (quatro) anos de atuação, consecutivos
ou intercalados, como professor na rede pública estadual de ensino.

Parágrafo Único: A seleção dar-se-á por meio de provas e análise do plano de atuação, cuja
responsabilidade de organização será da Superintendência de Formação dos Profissionais da Educação
Básica, com o substabelecimento da Seduc/MT de Comissão específica para tal.

Art.4º - O quadro de pessoal, tanto administrativo, quanto pedagógico será de lotação permanente no
CEFAPRO, o primeiro é o Cargo de Técnico Administrativo Escolar e de Apoio Administrativo Escolar e o
pedagógico vinculado ao cargo de professor (a) efetivo (a) da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

§ 1º - A permanência do professor formador dar-se-á mediante Avaliação de Desempenho, estabelecida
nesta Lei e com critérios a serem regulamentados pela Secretaria de Estado de Educação.

§ 2º - Dos afastamentos legais, nos temos da LC 04/90 e LC 50/98, em caso de pleito por professores
formadores, deverão gerar desligamento definitivo do CEFAPRO nas seguintes situações:

a) licença para trato de interesse particular;

b) licença para acompanhamento de cônjuge;

c) licença saúde, quando acima de 90 (noventa) dias corridos ou 120 (cento e vinte) alternados;

d) licença para exercício de mandato eletivo ou mandato classista.

§ 3º - Dos afastamentos legais, nos termos da LC 04/90 e LC 50/98, em caso de pleito por professores
formadores, em que não haverá desligamento definitivo são:

a) licença para qualificação profissional, nos termos da Secretaria de Estado de Educação;

b) licença saúde, que não excedam em até 90 (noventa) dias corridos ou em até 120 (cento e vinte)
alternados;

c) licença prêmio, considerado o usufruto de apenas 01 quinquênio por ano civil.

§ 4º - A bem do serviço público e da Política de Formação Continuada do Estado de Mato Grosso,
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considerado o interesse e anuência da mantenedora, poderá haver transferência de professores formadores
entre CEFAPROs. Para a Remoção definitiva do cargo deverá ser observados os critérios estabelecidos
anualmente pela Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação.

DA CONSTITUIÇÃO E DA DISTITUIÇÃO DA EQUIPE GESTORA DO CEFAPRO

Art.5º- Para provimento das funções de Diretor de CEFAPRO e Coordenador de Formação de CEFAPRO
deverão ser observados os seguintes requisitos:

a) estar lotado no quadro do respectivo CEFAPRO há pelo menos 02 (dois) anos como professor formador
ou estar lotado numa unidade escolar ou descentralizada, e ter experiência comprovada em gestão escolar
de pelo menos 04 anos;

b) ser professor efetivo há pelo menos 05 (cinco) anos da rede básica de ensino estadual, sem outro vinculo
de qualquer natureza;

c) não estar respondendo a processo administrativo disciplinar ou sindicância administrativa e nem ter sido
penalizado administrativamente nos últimos 05 (cinco) anos;

d) ter formação em licenciatura plena e pelo menos formação em nível de especialização na área da
educação, reconhecida pela Secretaria de Estado de Educação.

§ 1º - A seleção dar-se-á por meio de provas e análise do plano de ação, cuja responsabilidade de
organização será da Superintendência de Formação dos Profissionais da Educação Básica, com o
substabelecimento da Seduc/MT de Comissão específica para tal.

§ 2º - O mandato do Diretor e Coordenador de Formação do CEFAPRO será de 03 (três) anos, podendo ser
reconduzido por igual período desde que se submeta e seja aprovado ao mesmo processo de seleção pelo
qual foi designado para a função.

§ 3º - Para a função de Secretário de CEFAPRO, caberá a indicação de técnico administrativo escolar pela
gestão do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação de Mato Grosso – CEFAPRO,
podendo ou não pertencer ao respectivo quadro de profissionais.

Art. 6º - O Diretor de CEFAPRO e o Coordenador de Formação de CEFAPRO poderão ser destituídos da
função, em caso de comprovado dolo ao erário e a bem do serviço público, em Processo Administrativo, com
abertura de Sindicância, nos termos da Legislação vigente, ressalvados os direitos constitucionais.

DA CRIAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CEFAPRO

Art. 7º - Fica criado no âmbito do CEFAPRO o Conselho Deliberativo do CEFAPRO – CDC, cuja função será
consultiva, deliberativa e fiscalizadora, com mandato de 03 (três) anos e possibilidade de reeleição por igual
período.

Parágrafo Único: O Conselho Deliberativo do CEFAPRO – CDC – terá a seguinte composição: Diretor de
CEFAPRO (membro nato), 02 (dois) professores formadores de

CEFAPRO, 02 (dois) profissionais do quadro administrativo de CEFAPRO e 02 (dois) profissionais das
escolas atendidas e 01 (um) suplente por segmento.

I – O Conselho deliberativo do CEFAPRO – CDC é composto pelas seguintes atribuições:

a) eleger o presidente, o secretário e o tesoureiro;

b) aplicar os recursos financeiros, distribuindo-os em cada categoria de despesa (capital e custeio), conforme
critério estabelecido pela SEDUC/SUFP e observadas às disposições legais;

c) manter em seus arquivos todo controle das despesas realizadas, os recibos e protocolos de entrega das
prestações de contas nos prazos mínimos legais;
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d) elaborar e encaminhar à SEDUC/Superintendência de Planejamento Orçamento, Convênios e Finanças a
prestação de contas dos recursos financeiros;

e) encaminhar ao Conselho Fiscal o balanço e o relatório antes de submetê-los à apreciação da assembléia
geral;

f) manter os recursos em conta bancária específica, somente sendo permitidos débitos para pagamentos de
despesas previstas no Plano de Ação ou para aplicação no mercado financeiro, devendo sua movimentação
realizar-se mediante cheque nominativo e/ou cartão coorporativo institucional;

g) assegurar a plena execução do Plano de Ação aprovado pela SEDUC/SUFP, com as normas e os
procedimentos a ele aplicados;

h) emitir parecer em resposta às consultas formuladas e propor medidas para condução do CEFAPRO, de
acordo com a legislação vigente;

i) elaborar planos de ação que visem a melhoria do trabalho pedagógico do CEFAPRO;

j) coordenar o processo de elaboração, avaliação e implementação do PPDC do CEFAPRO;

l) cumprir e fazer cumprir a legislação vigente.

II – Das atribuições do presidente, secretário e tesoureiro do Conselho Deliberativo do CEFAPRO:

a) Compete ao presidente:

1. representar o CDC em juízo e fora dele;

2. convocar a assembleia geral e as reuniões do Conselho Deliberativo do CEFAPRO e do Conselho Fiscal;

3. presidir a assembleia geral e as reuniões do CDC;

4. autorizar pagamento e assinar cheques, juntamente com o tesoureiro e o diretor do CEFAPRO;

5. Avaliar as ações do CEFAPRO, tanto interna, quanto externa;

6. Participar da elaboração e execução do PPDC – Projeto Político de Desenvolvimento do CEFAPRO;

7. Participar e realizar o planejamento das ações anuais do CEFAPRO.

b) Compete ao secretário:

1. auxiliar o presidente em suas funções;

2. preparar o expediente do CDC;

3. organizar o relatório anual do CDC;

4. secretariar a assembleia geral e as reuniões do CDC;

5. manter em dia os registros

c) Compete ao Tesoureiro

1. fazer a escrituração da receita e despesa, nos termos das instruções que forem baixadas pela Secretaria
de Estado de Educação e as do Tribunal de Contas;

2. apresentar, mensalmente, o relatório com o demonstrativo da receita e despesa do CEFAPRO ao CDC;

3. efetuar pagamentos autorizados pelo CDC;
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4. manter em ordem e sob sua supervisão os livros, documentos e serviços contábeis do CDC;

5. assinar cheques, juntamente com o presidente e o diretor do CEFAPRO;

6. assinar as prestações de contas juntamente com o diretor e presidente do CDC.

d) Compete à assembleia geral

1. dar anuência acerca do plano de trabalho anual do CEFAPRO;

2. aprovar as prestações de contas do CEFAPRO;

3. eleger os membros do Conselho Deliberativo do CEFAPRO;

4. analisar para referendo ou não das ações desenvolvidas pelo CEFAPRO;

III – Da composição e atribuição do Conselho Fiscal: será composto por 03 membros efetivos e de três
suplentes dentre o quadro de pessoal do CEFAPRO e terá por função a fiscalização das execuções dos
recursos financeiros recebidos. São atribuições do Conselho Fiscal:

a) emissão de parecer para execução ou não de determinada ação;

b) assinar a execução das ações nas prestações de conta;

c) emissão de parecer aprovando ou não as prestações de contas do CEFAPRO;

d) examinar os documentos contábeis da entidade, a situação legal do CDC e os valores em depósito;

e) apresentar à assembleia geral ordinária parecer sobre as contas do CDC no exercício em que servir;

f) apontar à assembleia geral as irregularidades encontradas e sugerir as medidas que reputar necessárias
ao CDC;

g) convocar assembleia geral ordinária, se o presidente do CDC retardar por mais de um mês a sua
convocação.;

h) dar publicidade às prestações de conta do CEFAPRO.

Art. 8º - O Diretor, o Presidente e o Tesoureiro do CDC do CEFAPRO respondem solidariamente pela
execução e prestação de contas dos recursos financeiros do Cefapro.

Parágrafo Único: O Diretor não pode ocupar nenhuma função da gestão do CDC.

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO CEFAPRO

Art. 9º - Fica instituída a Avaliação de Desempenho como condição para permanência no CEFAPRO, tendo
por finalidade a obtenção de informação para efeito de profissionalização, para emitir juízo e para tomada de
decisões por parte da Secretaria de Estado de Educação.

§ 1º- A avaliação será feita ao final de cada ano, com critérios estabelecidos em Portaria específica a ser
editada pela Secretaria de Estado de Educação e a constituição de Comissão, tendo por fundamento a
avaliação formativa (processo) e a somativa (resultado).

§ 2º - Os resultados desta Avaliação têm efeito apenas para a função desempenhada no CEFAPRO e com
fins de organizar administrativa e pedagogicamente os Centros de Formação e Atualização dos Profissionais
da Educação – CEFAPROs, ressalvados os direitos constitucionais.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art.10º - Para composição definitiva do quadro de pessoal do CEFAPRO seja considerado o seletivo vigente
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até a data da promulgação dessa Lei Complementar.

JUSTIFICATIVA

Propositura que visa dispor sobre alterações na Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998 e suas
alterações pela LC 206 de 29 de dezembro de 2004; sobre a institucionalização da gestão do Centro de
Formação e Atualização dos profissionais da Educação - CEFAPRO e a criação do Conselho Deliberativo do
CEFAPRO e dá outras providências.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Agosto de 2018

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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