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Porto Alegre, 29 de janeiro de 2021. 
 
 
 

Orientação Técnica IGAM nº 1.998/2021. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo de Carazinho solicita orientação quanto à viabilidade do 
projeto de lei nº 10, de 2021, de autoria do Prefeito, que Revoga o § 4º do Art. 31 da Lei Municipal 
nº 3.920 de 25 de outubro de 1989, alterado pela Lei nº 8.292 de 22 de dezembro de 2017, e 
acrescenta Parágrafo Único no Art. 32 da Lei Municipal nº 3.920 de 25 de outubro de 1989. 
 
 
 
II.  Preliminarmente, tratando-se de proposição versa sobre a organização da jornada 
de trabalho dos seus servidores, depreende-se legítima a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.  

 
  Quanto ao conteúdo, tem por objetivo assegurar ao professor que até dois terços 
de sua carga horária seja destinada para o desempenho de atividades de interação com os 
alunos. 
 
  A Lei nº 3.9201, de 1989, em seu art. 31, estabelece que a carga horária “do titular 
de cargo da Carreira do Magistério” é de 20 horas semanais” e que “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 de 20% do total da jornada” (§ 4º). 
 
  A Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III 
do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias assim dispõe no § 4º do 
art. 2º: 
 

Art. 2º (...) 
(...) 
§4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois 
terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os 
educandos.  

 
  Em uma interpretação literal do texto da lei, conclui-se que deve estar previsto em 
lei o resguardo de um terço da carga horária legalmente estabelecida para o desenvolvimento 
de atividades de planejamento e preparação pedagógica, bem como participação dos espaços de 
gestão democrática das escolas e dos sistemas de ensino. 
 

 
1 Disponível em https://carazinho.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7360&cdDiploma=19893920. 

http://www.igam.com.br/
https://wa.me/555198440441?text=Olá,%20gostaria%20de%20mais%20informações%20%20sobre%20os%20cursos%20do%20IGAM.
https://carazinho.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7360&cdDiploma=19893920


 
 

 
Fone: (51) 3211-1527   -   Site: www.igam.com.br 

 WhatsApp da área de Pessoal e Previdência 
(51) 983 599 266 

2 

  Com a revogação do § 4º do art. 31 e inserção de um parágrafo único no art. 32 
da Lei nº 3.920, de 1989, assegurando o terço de carga horária para desempenho de atividades 
extraclasse: 
 

Art. 32. ... 
Parágrafo único. A composição da jornada de trabalho observará o limite máximo de 2/3 
(dois terços) da carga horária para p desempenho das atividades de interação com os 
educandos e as demais horas correspondem a hora-atividade, em cumprimento ao art. 
2º § 4º da Lei Federal 11.738 d31 6 de junho de 2008, e de acordo com o Parecer nº 
4/2019 do CNE. 

 
  Assim, tem-se que a alteração proposta adequa a legislação municipal à legislação 
federal sobre o tema. 
 
 
 
III.  Pelo exposto, sugere-se pela viabilidade do projeto de lei nº 10, de 2021, de 
autoria do Prefeito, que Revoga o § 4º do Art. 31 da Lei Municipal nº 3.920 de 25 de outubro de 
1989, alterado pela Lei nº 8.292 de 22 de dezembro de 2017, e acrescenta Parágrafo Único no 
Art. 32 da Lei Municipal nº 3.920 de 25 de outubro de 1989. 
 
  O IGAM permanece à disposição. 
 

       
 

TATIANA MATTE DE AZEVEDO                     
OAB/RS 41.944     
Consultora Jurídica do IGAM    
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