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Lei Complementar N'. 006/2012 - Gabinete do Prefeito,04 de abril de 2012.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI

COMPLEMENTAR N". OO2I2OO5 E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE

SANTANA-PB, faço saber que a Cfunara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1'. O Art. 37 da Lei Complementar N'. 002/2005 passa a viger com a

seguinte redação:

Arl. 37. Á jornada semanal de trabalho dos ocupantes dos cargos

de profes,sor inclui as horas-aula e as' horas de atividades

departamentais.

§ 1'A hora-aula é aquela dedicada à atividade pedagógica

direta com os alunos.

§ 2" As horas de atividades departamentais são as destinadas à

preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboraÇão com a

administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulaçdo com

a comunidade, o aperfeiçoamento profissional/formação continuada

em serviço, de acordo com a proposta pedagógica da Secretaria

Municipal de Educação e do estabelecimento do ensino.
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Art.2". O Art. 38 da Lei Complementar N". 002/2005 passa a viger com a

seguinte redação:

Art. 38. A jornada básica de trabalho do ocupante do cargo de

professor é de 25 (vinte e cinco) horas semanais, distribuídas em 20

(vinte) horas-aula e 05 (cinco) horas de atividades departamentais.

§ 1". O(a) professor(a) da educação infanril e das séries iniciais do

ensino fundamental, devido ao caráter polivalente desta modalidade do

ensino, ctrmprirá sua.iornada de lrabalho em cinco expedientes semanais

de 01 (quatro) horas-relógio cada um.

§ 2". O(a) professor(a) das séries finais do ensino fundamental e

ensino médio, devido às especfficidades de carga horária das disciplinas

desta modalidade do ensino, cumprirá sua jornada de nabalho em, no

mínimo, quatro expedientes semanais de 04 (quatro) horas-relógio cada,

podendo estas horas-relógio serem convertidas em até 24 (vinte e

quatro) módulos-aula, de 40 (quarenta) minutos cada um.

§ 3'. O(a) professor(a) das séries finais do ensino fundamental e

ensino médio que, nq carga hortiria cla disciplina em que leciona, não

atingir o mínimo quaÍro expedientes semanais toÍalizando 21 (vinte e

quatro) módulos-aula de 10 (quarental minutos cada uffi,

complementará sua carga horária com outrcts atividades, inclusive

coletivas, de acordo com a proposta pedagógica cJa escola e no espaÇo

.fisico desta.

§ 4o Para o devido cumprimento da Lei Federal no. 11.738/2008, o

profissional do magistério disporá mensalmente, denÍro de sua c(rrga

horária de atividades departamentais, de 05 (cinco) horas em

contraturno para atividades realizadas pelo estabelecimento do ensino,

entendido o contraturno como horário em que não esteia vinculado às

atividades em sala de aula.



§ 5' Ainda para o devido cumprimento da Lei Federal no.

11.738/2008, o profissional do magistério disporá bimestralmente,

dentro de suq carga horária de atividades departamentais, de mais 05

(cinco) horas em contraturno para atividades departamentais

realizadas pela Secretaria Municipal de Educaçdo, entendido o

contraturno como horário em que não esteja vinculado às atividades

em sala de aula.

§ 6' À carga horíria disposta nos parágraJ'os 1' e 5o deste

artigo não se encontram vinculados os encontros pedagógicos

preparatórios para o in[cio do ano leÍivo e para a reíomada deste

após o recesso/ferias (jornadas/semanas pedagógicas), nem as

evenluais reuniões administrativo-funcionais convocadas pela

Secretaria Municipal de Educaçiio para a discussão de questões de

interesse do ensino púhlico do município e da própria caÍegoria dos

proJi s sionais da educação.

Art. 3'. Para efeitos de cumprimento da Lei Municipal n" 24012011, que

reestruturou o Sistema Municipal de Ensino - SME e ainda de atualização do Plano de

Cargos, Carreiras e Salarios dos Profissionais do Magistério, frca autoizada a

substituição das expressões e siglas Secretaria Municipal de Educação e Cultura -
SEMEC e Conselho Municipal de Educação e Cultura - CMEC por Secretaria

Municipal de Educação - SEMEC e Conselho Municipal de Educação - CME em todo

o corpo da Lei ComplementaÍ no. 00212005 e suas alterações posteriores.

Art. 4o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas

todas as disposições em contrario.
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