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LEI MUNICIPAL N. 1.847, DE 16 DE SETEMBRO DE 2.015

"Altera o art. 35 e 36, § 4*, do Plano de Cargos e 
Salarios do Magist^rio 
1.608/2011".

Lei Municipal n.

O Prefeito Municipal de Turmalina, Sr. Zilmar Pinheiro Lopes, faz saber a todos que a 
Camara Municipal, no uso de suas atribuicoes legais, aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. I9 O art. 35 da Lei Municipal n9 1.608/2011, passara a ter a seguinte reda$3o:

"Art. 35-0 cargo de Docente I, II, III e IV para profissionais que desenvotvam suas 
atividodes desde o ensino inf anti! ate o 59 (quinto) ano sera exercido em regime de 27 
fvinte e sets) horas-aula semanais, sendo 18 (dezoito) horas-aula de aulas e 09 (no\/e) 
horas-aula de atividodes extraclasse, sem interagdo com educandos, nos termos do § 
1* do art. 36.

§ 19-Considera-se interagao com educando o contato Docente-Aluno, estondo ambos 
revestidos nesta condigao.

§ 2? - Os vencimentos dos servidores listados no caput serdo colculados 
proporcionalmente as respectivas cargos horarios realizodas."

Art. 29 Ficam os vencimentos iniciais dos servidores do magisterio que desenvolvam suas 
atividades desde o ensino infantil ate o 59 (quinto), reajustados para R$ 1.294.50 (mil e 
duzentos e noventa e quatro reals e cinqiienta centavos), para a carga horSria de 27 (vinte 
e sete) horas.

Art. 39 Fica acrescido o par^grafo abaixo ao art. 36:

"§ 7? Por servidores do magisterio publico do educagao bdsico entendem-se 
aqueles que desempenham os atividades de docencia ou as de suporte pedagogico 
a docencia, isto e, diregao ou administragao, planejamento, inspegdo, supervisao, 
orientagao e coordenagao educacionais, exercidas no ambito dos orgaos da 
Secretaria de Educagao, educagao bdsico, em suas diversas etopas e modalidades, 
com a formagdo minima determinada pela iegislagao federal de diretrizes e bases 
da educagao nacional."

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publica^ao, revogando-se as disposi$des em 
contrario.
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