
LEI N° 579/2021, DE 27 DE JULHO DE 2.021. 
(Publiood.lem dlls 6c 27107f1111.1, por af~X~Çio naStc!e da Pre&iiUtO, na """tbtmld!do do arrlJio !M. dal.eí Ort!o•<O <lo Muni<lplo) 

"Modifica parte da Lei MWlieipal no 37212010, 
oue Reirolamenta a incnmoracin definitivA d 11 

carga horirla pelo(a) profcssor(a) da rede 
municipal de ensino 1111 forma que indica, e dá 
outras providencias". 

O PREFEITO MUNJCIP AL DE UMIRIM-CEARÁ, no uso de suas atribuições 
legais e pleno exercício do Cargo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°. O artigo 1•, da Lei Municipal o• 37212010, de I 811012010 passa a ter a 
seguinte redação: 

'• An. I 0 • O( A) profissional do grupo ocupacional do magistério municipal poderá 
solicitar, por requerimento escrito e instnúeo, 8 incorporação de forma definitiva. de sua 
C&Iga horária suplementar, desde que: 

a) tenha exercido dois semestres letivos consecutivos de jornada suplementar com 
carga horaria de IOO(cem) horas, seja por contrato temporário ou Ponaria de nomeação 
para cargo em comissão (CC) de Direç!o ou Coordenação Pedagógica ou outro cargo em 
comissão como atividade direta nas Escolas da rede pública municipal de ensino (Emenda 
ModilicaU\'8 o~ IH/20211 oe IJJU7flU,.! I Ji 

b) entende-se como semesues letivos é o periodono qual são desenvolvidas as 
atividades escolares regulares de uma instituição de ensino 

c) haja carência definitiva de horas no Sistema Municipal de Ensino, identificada e 
declarada pela Secretaria Municipal de Educação. 

Paragrafo Único. O Requerimemo de que traia o caput deste anigo deverá ser 
encaminhado 8 Secretaria Municipal.de Educaçao e DeJ<oono e nele deverá constar: 

a) copias do RG, CPF, comprovante de residência, Diploma e/ou Certificado e 
Histórico Escolar do Curso Superior na área do magistério, 

b) cópia do Contrato temponúio. após lljH'OVação em processo scleti\O 
simplificado para mais lOO(cem) horas; 

c) copias da Portaria de Nomeação e Tenno de Posse onde conste o cargo em 
comissão de Direção ou Coordenação Pedagógica e o nome da Escola na qual está 
' . 

..l Vt.ClWJ\ 4 J. 

d) Declaração expedida pelo SetOr de Recursos Humanos da PrefeimraEFunici 
de Umirim-Ceará constando o tempo em que o(a) requerente exerceu a carga 
ampliada de I 00 (cem) horas, de torma temporária; 



e) Declaracão a'ISinada nelol'a) reaurente M anAl demnn~l'l.' di~nnnihilidadt> Nlrn 
ampliação definitiva da Carga Horária de lOO(cem) para 200(duzentas) horas mensais 

t) haja carência definitiva de horas no Sistema Municipal de Ensino. identificada 
pela Secretaria ~unicipal de Ed••caç~ · ' . 

An. 2". O artigo 4°, da Le1 Municipal o• 37212010, de 1811012010 passa a ter a seguinte 
redação: 

"An. 4 •. A incorporaç!o da carga horária, uma vez obtida, não poderá ser 
revogada, salvo em caso de inleretSe excl~ivamenv do{a) professor(a). devidamente 
justificMo. e com anuência da Secretaria Municipal de Educação. 

§ 1° O(A) professor(a) que !!p6s i=>rporaç!o de:finiti\a de carga horária poderá 
requerer. por escrito e com justificativa, a diminuiçllo, ou seja, a redução de sua carga 
horâria de trabalho de 200(duzentasJpara IOO(cem) hotúS mensais: 

§ 2" Após a concessão da redução da carga horária a requerimento do{a) 
professor( a) este( a) não poderá requerer nova ampliação em definitivo, mesmo que tenha 
carga ampliada de forma tempOrária" 

An. 3°. A carga horária do{a) professor( a) após a alteração do regime de trabalho, 
com ampliaçllo definitiva, nilo poderá exceder os limites de 200(dU?entas) horas mensais 
para os( as) professores(as) na rede municipal. 

An. 4°. A incorporaçlo definitiva de carga horária suplementar será concedida por 
ato do Cbef'e do Poder Executivo Municipal após o cumprimentO de todas as fonnalidades 
elencadas nesta Lei. 

An. s•. Fica o Chefe do Poder Executivo Munic•pal autorizado a regulamentar, de 
forma complementar, esta Lei por~. • 

An. 6". As ampliaçôes de carga horária de forma definiti~'ll já requeridas pelo( a) 
Professor(a) e concedidas por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal estão todas 
validadas por esta LeL 

An. 7°. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação, alocada no fundo 
Municipal de Educação, FUNDES sup!ementada se necessário. 

An. 8". E:."ll! Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM-CEAR.Á., aos 27 de Julho 
de2.02l. 

' 
Felipe CarlosUchôa Sales Ribeiro· 

PREFEITO ~rqNICIPAL DE UMIRIM-CE 


