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LEI MUNICIPAL Nº1484/2015 DE 21 DE SETEMBRO DE 2015. 
 
                                                    

DETERMINA ALTERAÇÕES INCIDENTES NA 
LEI MUNICIPAL N° 587/2000, DE 20 DE 
MARÇO DE 2000, QUE INSTITUI O PLANO 
DE CARREIRA  DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL, NA FORMA QUE ESPECIFICA.  

 
    O Prefeito de Faxinalzinho, Estado do Rio Grande do Sul, no 
Uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
Constituição Federal e Constituição Estadual,  
                                FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte LEI:  
 
 
    Art. 1º- Os artigos 29, 30 e 45, todos da Lei Municipal n° 
587/2000, de 20 de março de 2000, que institui o Plano de Carreira do Magistério 
Público Municipal, com as alterações propostas, na inclusão de parágrafo no último 
dispositivo referenciado, passam a vigorar com a seguinte redação:  
 
 

     “Art. 29- Haverá, na carreira do magistério, um único regime de trabalho, de 20 
(vinte) horas semanais. 
Parágrafo único. O Membro do Magistério Público Municipal poderá ser convocado 
para trabalhar em regime suplementar, até o máximo de 20 (vinte) horas semanais, 
para suprir uma necessidade momentânea; para substituir professores nos seus 
impedimentos legais; na designação para o exercício de Direção de Escola, Vice 
Direção, Administração Escolar, Supervisor ou Orientador Escolar e Supervisor de 
Ensino. 
 
      Art. 30 – Pelo trabalho em regime suplementar, o Membro do Magistério 
perceberá remuneração incidente sobre o básico da classe a que pertencer, com 
direito a férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, observada ainda 
a proporcionalidade quando da convocação para período inferior a 20 (vinte) horas 
semanais. 
Parágrafo único – A convocação para trabalhar em regime suplementar ocorrerá 
após despacho favorável do Prefeito, consubstanciado em pedido fundamentado pela 
Secretaria Municipal de Educação, no qual fique demonstrada a necessidade 
temporária da medida.” 
    “Art. 45-  Os diretores das escolas municipais serão escolhidos na forma de 
indicação pelo chefe do Pode Executivo, sempre com a concordância do Titular da 
Secretaria Municipal de Educação.   
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Parágrafo único. Os profissionais ocupantes dos cargos do quadro permanente do 
Magistério poderão exercer funções de Direção, Vice Direção, Supervisor/Orientador 
Escolar e Supervisor de Ensino nas unidades escolares municipais e na Secretaria 
Municipal de Educação, obedecendo ao disposto neste Plano de Carreira e nos artigos 
62 e 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.” 

 
 

                                     Art. 2º-  Ficam convalidados os pagamentos à título de 
convocação de membro do Magistério Municipal para a função de Direção de 
Escola, havidos até a edição da presente lei.  
 
                                     Art. 3° - As despesas decorrentes da presente Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias consignada na Lei de Meios.  
 
                                     Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições conflitantes e contrárias.  
 
                                     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
FAXINALZINHO, aos 21 dias do mês de setembro de 2015.  
 
      _____________________ 
                                        SELSO PELIN,  
                                        Prefeito de Faxinalzinho 
Registre-se e Publique-se 
Em, 21 de setembro de 2015. 
 
______________________ 
Julio Cesar Pires Luz 
Secretário de Administração 


