
LEI MUNICIPAL Nº 5.405/00 
 
 

Dispõe sobre o direito de opção pelo 
regime de  25, 30 ou 40 horas semanais 
de trabalho por membro do Magistério 
Público Municipal. 

 
    

AYLTON MAGALHÃES, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 

 
FAÇO SABER, que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo a conceder ao membro do 

Magistério Público Municipal, que legalmente exerce o cargo de professor municipal 
com regime especial de trabalho, por dois anos consecutivos ou quatro intercalados, da 
data da publicação desta lei, o direito de optar pelo regime de trabalho de 25, 30 ou 40 
horas semanais de trabalho. 

 
§ 1º – Poderá optar pelo regime de 25 (vinte e cinco) horas semanais, 

num cargo efetivo,  o membro do Magistério que atua na educação infantil e no 1º e 2º 
Ciclo do Ensino Fundamental.  

 
§ 2º – Poderá optar pelo regime de 25  (vinte e cinco) horas ou 30 

(trinta) horas semanais, o membro do Magistério que atua no 3º e 4º Ciclo do Ensino 
Fundamental,  Direção, Supervisão Escolar ou Orientação Educacional das unidades 
escolares da rede municipal de ensino.  

 
§ 3º - Poderá optar pelo regime de 40 (quarenta) horas semanais o 

membro que atua com este regime de trabalho nas escolas da rede municipal de ensino 
e na SMEC. 

                    
§ 4º - O prazo para o exercício da opção referida no “caput” é de 120 

(cento  e vinte)  dias, a contar da publicação desta Lei. 
 
Art. 2º - As despesas resultantes da execução da presente lei correrão 

à conta de dotações orçamentárias próprias.  
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 30 DE JUNHO DE 2000. 
 
 
 

AYLTON MAGALHÃES 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se no painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
MARIA ELIZABETH R. FENNER 
    Secretária Municipal da 
          Administração 
 
SMEC/mef 


