
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N° 8.254, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.

Dá nova redação ao Art. 31 da Lei
Municipal nO3.920/89 e revoga a Lei
Municipal nO6.178/2005.

o PREFEITO DO MUNICiplO DE CARAZINHO. ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

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

Art. 1° O artigo 31 da Lei Municipal nO3.920 de 25 de outubro de 1.989.
que Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Municipal, passa a viger com a
seguinte redação:

"Art. 31. O titular de cargo de Carreira do Magistério em jornada de
20 horas, que não esteja ocupando outro cargo, emprego ou função pública,
poderá assumir carga horária até o máximo de 20 horas em regime suplementar
ou complementar:

I - em regime suplementar, para substituição temporária de
professores em função docente, nos seus impedimentos legais;

11 - em regime complementar, por necessidade do ensino, enquanto
esta persistir;

111 - em regime complementar, para a direção de escola elou
coordenadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

IV - a convocação para regime especial de trabalho poderá ocorrer
para o cumprimento da hora atividade-planejamento.

fi 1° As convocações para regime especial de trabalho serão
processadas por portaria do Secretário da Educação e Cultura, com prazo
determinado e com justificativa fundamentada em caso de renovação por iguais
períodos, podendo ser revogadas a qualquer tempo.

i 20 O vencimento do membro do magistério convocado para regime
especial de trabalho será proporcional ao vencimento base mensal percebido no
regime de 20 horas semanais do mesmo.

~ 30 As horas adicionais resultado das convocações não serão
computadas para fins de aposentadoria do servidor.
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~ 4° A jornada de trabalho dos docentes incluirá uma parte de horas
de aula e outra de horas de atividades, estas últimas correspondendoa um
percentual de 20"10do total da jornada, conforme art, 13 da Lei Federal N° 9.394 de
23 de dezembro de 1996 e o art. 6°, inciso V do Parecer nO10/97, do Conselho
Nacional de Educação," (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições da Lei Municipal n° 6.178/2005.

Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2017.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:
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