
LEI MUNICIPAL Nº 5.130

Altera o artigo 31, da Lei Municipal nº 3920/89.

GELSO LUIZ DE CARLI, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCíCIO, DO 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - O artigo 31, da Lei Municipal nº 3920/89, de 25 
de outubro de 1989, passará a ter a seguinte redaçπo:

"Art. 31 - Haverá na Carreira do Magistério, quatro regimes 
de trabalho: de 20, 25, 30 e 40 horas semanais.

§ 1º - As convocações para regime especial de trabalho, 
processar-se-πo por Ato do Secretário de Educaçπo e Cultura, por 
prazo determinado ou nπo, sendo que, no último caso, deverπo ser 
reavaliadas, anualmente, podendo ser revogadas a qualquer tempo.

§ 2º - O vencimento do membro do magistério convocado para 
regime especial de trabalho será proporcional ao vencimento men-
sal percebido no regime de 20 horas semanais do mesmo.

§ 3º - As horas correspondentes aos regimes de trabalho de 
25, 30 e 40 horas semanais, incorporar-se-πo aos proventos por 
ocasiπo da aposentadoria na proporçπo de 1/25 (um vinte e cinco 
avos) por cada ano letivo trabalhado no regime especial.

§ 4º - Para atender o que determina o artigo 13, da Lei Fe-
deral nº 9394/96, de 23 de dezembro de 1996 e o artigo 6º, 
inciso  IV,  do  Parecer  nº  10/97,  do  Conselho  Nacional  de 
Educaçπo, a jornada de trabalho dos docentes incluirá uma parte 
de horas de aula e outra de horas de atividades, estas últimas 
correspondendo  a  um  percentual  entre  20%  e  25%  do  total  da 
jornada" 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 30 DE DEZEMBRO DE 
1997.

a)GELSO LUIZ DE CARLI
Prefeito em exercício

a)JOSÉ MOISÉS MARCONDES
Sec.Mun.Administraçπo
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