
LEI Nº 874 de 25 de março de 2011 

 

Introduz alterações na Lei 623 de 04 de novembro de 
2005 que Instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos dos Servidores pertencentes ao quadro 
do Magistério da Prefeitura Municipal de São Gonçalo 
do Rio Abaixo, e na Lei Complementar 661 de 16 de 
outubro de 2006 que instituiu o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Quadro do Magistério e dá 
outras providências. 

 

 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprovou, 
e eu, Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 11 da 
Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 36 da Lei Complementar n° 661 de 16 de outubro de 2006, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

 

Art. 36 – A jornada de trabalho do Professor PI e do Professor 
PII em função docente inclui uma parte de horas de aula e uma 
parte de horas de atividades, destinadas, de acordo com a 
proposta pedagógica da escola, a preparação e a avaliação do 
trabalho didático, a colaboração com a administração da 
escola, a reuniões pedagógicas, a articulação com a 
comunidade e ao aperfeiçoamento profissional. 
  
                   § 1º - A jornada de trabalho do Professor P I será de 
24:00 hs (vinte e quatro horas) semanais, exceto quando 
designado para trabalhar em Escola de Tempo Integral, quando 
será de 40:00 hs (quarenta horas) semanais. 
 
                   § 2º - A jornada de trabalho do Professor P II será de 
24:00 hs (vinte e quatro horas) semanais.  
 
                   § 3º - A jornada do Supervisor Pedagógico será de 40 
hs (quarenta horas) semanais. 
 
                   § 4º - A jornada do Coordenador Pedagógico será de 
40 hs (quarenta horas) semanais.  
 
                   § 5º - A jornada do Secretário Escolar será de 40 hs 

(quarenta horas) semanais. 



 

               §6° - O Professor designado para o CESGRA – Centro 

Educacional de São Gonçalo do Rio Abaixo, poderá ter sua 

carga horária aumentada para até 30 horas, proporcionalmente à 

necessidade de cada disciplina, percebendo remuneração 

proporcional à carga horária cumprida. 

 

              §7° - Será permitida a contratação de Professor PI ou 

PII na modalidade Hora/Aula, sendo o valor da hora/aula igual 

ao valor da hora/aula do PI ou PII, conforme o caso. 

 

 

Art. 2° - Fica alterado o nível de vencimento do cargo de Professor PII para fazer face 
ao aumento da carga horária, nos seguintes termos: 

 

   

Denominação Jornada de 
trabalho antiga 

Jornada de 
trabalho nova 

Grau de 
vencimento 

situação antiga 

Grau de 
vencimento 

situação nova 

Professor PII 22:30h/s 24:00h/s IV-A IV-C 

 

Art. 3° - Fica acrescentado o artigo 5°-A na Lei Complementar 623 de 04 de novembro 
de 2005 com a seguinte redação: 

 

Art. 5°-A – As disposições desse Plano de Cargos, Carreira e 
Vencimentos aplicam-se aos servidores contratados por 
excepcional interesse público. 

 

Art.4° - Para ocorrer às despesas previstas nesta Lei serão utilizados recursos do 
orçamento vigente, conforme as seguintes dotações orçamentárias e estimativa de impacto 
orçamentário em anexo, a saber: 0207 12 361 0012 2.023 319004; 0207 12 361 0012 2.023 

319011; 0207 12 361 0012 2.023 319013; 0207 12 361 0012 2.023 319016. 

 

Art. 5º - Revoga-se o caput do artigo 1º e seus parágrafos da Lei 638 de 07 de 
fevereiro de 2006. 

Art. 6º - Revoga-se a Lei  645 de 10 de abril de 2006 

 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 25 de março de 2011. 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário de Governo 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 


