
LEI MUNICIPAL Nº 3.855
Da nova redaçπo aos artigos 8º e 9º da Lei Municipal 
nº 3.627 de 16.06.87.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO  SABER  que  o  Legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  a 
seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 8º da Lei Municipal nº 3.627 de 16 de 
junho de 1987, passara a ter a seguinte redaçπo:

"Art.  8º  -  O  Secretario  Municipal  de  Educaçπo,  Cultura, 
Desporto  e  Turismo  poderá  convocar  Professor  do  ensino 
Fundamental  para,  em  desdobramento  de  horário,  substituir 
professores nos seus impedimentos legais.

` 1º - A convocaçπo implicara no cumprimento de outro horá-
rio normal de aula, em turno diferente daquele em que estiver 
trabalhando convocado.

` 2º - A convocaçπo só terá lugar após despacho favorável 
do Secretario Municipal da Administraçπo, em pedido fundamentado 
do órgπo responsável pelo Ensino, no qual fique demonstrada a 
necessidade temperaria da medida, que nπo poderá ultrapassar a 
120 dias.

` 3º - O Professor convocado percebera, durante o tempo que 
durar a convocaçπo uma gratificaçπo igual ao vencimento básico 
do nível a que pertencer."

Art. 2º - O artigo 9º da Lei Municipal nº 3.627 de 16 de 
junho de 1987, passara a ter a seguinte redaçπo:

"Art.  9º  -  O  Professor  Municipal  ocupante  de  cargo  em 
regime  de  20  horas  semanais,  quando  designado  para  exercer 
Direçπo de Escola, Vice-Direçπo de Escola, Supervisπo Escolar e 
Coordenaçπo Pedagógica, sujeito a regime de dois turnos, terá a 
respectiva  funçπo  gratificada  acrescida  de  importância 
correspondente ao vencimento básico do nível a que o Professor 
pertencer.

Paragrafo  único  -  Cessado  o  exercício  no  posto  de 
confiança, o professor deixara de perceber a vantagem concedida 
por este artigo."

Art. 3º - Servira de recurso para cobertura da despesa de-
correntes da presente Lei, dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo, retroagindo seus e-
feitos a contar de 1º de março de 1989.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 31 DE MAIO DE 1989.

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Prefeito Municipal

a)DIRCEU ANTONIO LOEFF
Sec.Mun.Administraçπo
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