
IRONI JOSÉ SEBBEN, Prefeito Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 
 

           Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 
 
                LEI MUNICIPAL Nº 1.462.13, de 04 de abril de 2013. 
 
 

Altera redação do art. 24 e 30 da Lei 
Municipal nº 068/2001, concedendo 
aumento real aos Professores Municipais e 
dá outras providências. 

 
 Art. 1º - Fica alterado o art. 24 da Lei Municipal nº 068/2001 que 
passará a ter a seguinte redação: 
 

Art. 24 – O regime normal de trabalho dos 
profissionais da educação, com atuação na 
educação infantil, no ensino fundamental do 6º ao 
9º ano será de 22 horas semanais e o profissional 
atuante no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, será 
de 25 horas semanais, sendo que haverá o limite 
máximo de 2/3 da carga horária do professor para 
trabalho efetivo com os alunos, o que significa que o 
mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho será 
destinado às atividades de planejamento, 
coordenação e avaliação do trabalho didático. 
 

Art. 2º - Fica alterado o art. 30 da Lei Municipal nº 068/2001 que 
passará a ter a seguinte redação: 
 

Art. 30 O valor do padrão referencial do magistério 
é fixado em: 



I – para carga horária de 20 horas semanais em R$ 
R$ 783,50 (setecentos e oitenta e três reais e 
cinquenta centavos); 
II – para carga horária de 22 horas semanais em R$ 
861,85 (oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e 
cinco centavos); 
III – para carga horária de 25 horas semanais em R$ 
979,38 (novecentos e setenta e nove reais e trinta e 
oito centavos); 
IV – para cargas horárias diferenciadas será pago o 
valor proporcional à quantia de horas constante no 
Inciso I. 
 

 Art. 3º - Não se aplicarão os reajustes e recomposições salariais 
dos servidores públicos, eis que a cada ano observar-se-á a alteração 
do piso do magistério fixado em Lei Federal nº 11.738/2008 e suas 
alterações e atualizações. 
 

Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas 
dotações próprias do orçamento para o ano de 2013. 

 
Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus 

efeitos a contar de 1º de abril de 2013. 
 

 
Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2013. 
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          Prefeito Municipal 
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