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IEI N° 2117 DE 29 DE ]UNHO DE 2021.

DISCIPLINA A SUPLEMENTACAO E A
IN CORPO RAGAO          DE          CARGA
HORARIA    PARA    OS    SERVII)ORES
0CUPANTES   D0   CARGO   EFETIVO
DE   PROFESSOR   NO   AMBITO   DO
MUNIcfpIO DE S0BRAL, NA FORMA
QUE INDICA.

A  CAMARA MUNICIPAL DE  SOBRAL apfovou  e o Pfefeito Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.   1°  Fica  autorizada  a  suplementasao   da  carga  horfria  de  ttabalho  do
servidor ocupante do cargo de Professor, considerando  o Hmite mfximo de cafga horaria de
40h  (quarenta  horas)  semanais,  para  o  atendimento  de  carencias  tempofarias  ou  definitivas
em unidades escolares e em outros cquipamentos da rede ptiblica municipal de ensino, desde
que existam cumulativamente:

I - A necessidade do servi¢o  em  suprir carencia nas unidades escolares ou em
outfos equipamentos da rede ptiblica municipal de ensino;

11 - A solicita€ao expressa do servidor interessado;
Ill - A autoriza€ao formal do Secretario Municipal da Educasao.
Paragrafo  dnico.  A  carga  horaria  suplementar  sera  paga  sob  a  forma  de

pafcela    remunerat6ria    especifica,    devendo    sobfe    esta    verba    incidif    a    contfibui€ao
previdenciaria.

Art. 2° Para fins desta Lei, considera-se:
I  -  Carencia  temporaria:  carencia  de  professor em virtude  da  falta temporaria

de docente efetivo, por afastamentos legais dos titulares, bern como programas e projetos;
11   -   Carencia   definitiva:   carencia  de  professor  em  virtude  da  ausencia  de

servidores para suprir demanda definitiva de docente efetivo, pot destigamento legal do titular;
Ill  -  Suplementa€ao  de  carga  horfria:  eleva¢ao  pfecfria  da  carga  horfria  de

professor para suprir carencias temporarias ou deflnitivas de profissional;
IV  -  Incorpora€ao  de  carga  horaria:  elevaeao  definitiva  de  carga  horaria  de

professor estfvel em virtude de carencia deflnitiva de profissional, no§ termo§ definidos nesta
Lei.

Art. 3° 0 Professor estavel que river realizado suplementacao de carga horafia
de  cafencia  definitiva  farf  jus  a  incorpora€ao  das  horas  suplementares  a  sua  jomada  de
trabalho  orialnal,  desde  que  seja  verificada  a  existencia  de  carencia  definitiva  em  unidade
escolar ou em  outro  equipamento  da rede pdblica municipal  de  ensino e  que  o  servidor  se
enquadre em uma das seguintes hip6teses:

I - Tenha exercido  a carga horina  suplementar de carencia definitiva pot, no
minimo, 06 (seis) semestres letivos intercalados, em uriidade escolar da rede ptiblica municipal
de ensino de Sobral, em efetivo exercicio docente;

11  - Tenha exercido a cafga hofaria suplementar de carencia definitiva pot, no
minimo,  04  (quatro)   semestres  ledvos  consecutivos  em  unidade  escolar  da  fede  pdbhca
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Ill - Tenha exercido a carga horaria suplementar de carencia definitiva por, no
minimo,  04  (quatro)  anos  consecutivos  em  6rgao  da  rede  ptiblica  municipal  de  ensino  de
Sobral diverso da unidade escolar;

IV - Tenha exercido a carga horfria suplementar por, no mhimo, 04 (quatro)
anos  consecutivos  em ndcleo gestor de unidade escolar da rede ptiblica municipal de ensino
de Sobral.

§1°   Nao   serao   considerados   para   fins   de   incorpora€ao   da   carga   horaria
suplementada em carencia definitiva os afastamentos previstos no art. 83 da Lei n° 038/92.

§2° A incoaporacao de carga horaria suplementar prevista no caput deste artigo
acarretara  o  aumento  do  valor  do  vencimento  basico  do  servidor  beneficiado,  de  forma
proporcional a eleva¢ao da quantidade de horas em sua jornada de trabalho orialnal.

§3°  A  incoxpofacao  de  cafga  horaria  suplementada  em  carencia  definitiva
dependera de requerimento  formal do professor, por meio do qual manifeste expressamente
seu interesse na incoxpora€ao.

§4° A manifesta€ao de que trata o parisrafo anterior sera fealizada em carfter
irrevogavel  e irretratavel,  nao  sendo passivel, portanto,  de  desistencia por paste  do  servidof
ap6s a sua efetiva€ao.

§5°   Nao   sera   possivel   a  incorpora€ao   da   carga   hofaria   suplementada   de
professor  que  ja  possua  60  (sessenta)  horas  semanais  de  atividade  de  docencia  em  cargos
ptiblicos passiveis de acumulacao licita.

§6°  0  ato  concessivo  de  incorporaGao  da  carga  horaria  suplementada  devera
ser publicado no Difrio Oficial do Municfpio.

Art.  4°  Para  a  concessao  da  suplementa€ao  de  carga  horaria  em  razao  de
carencia temporaria ou  definitiva a Secretaria Municipal  da Educa€ao deverf publicar Edital
com os crit€rios para adesao a suplementa€ao.

Art.  5° Para  os  fins  dos  pfazos  aquisitivos  de  direito  estabelecidos  nesta  Lei,
somente  serao contabhizadas  as  suplementaG6es  de  carga horaria  definitiva iniciadas  a paftif
da data definida para retomo  das aulas presenciais na rede municipal de ensino, referente ao
ano letivo de 2021.

Art. 60 A presente Lei sera regulamentada pot Decreto do Poder Executivo, o
qual podera estabelecer outros crit6rios visando a sua fiel execucao.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica¢ao.

Art. 8° Ficam revogadas as disposi€6es em contrario.

PACO   MUNICIPAL   PRE
GOMES TbNI0R, em 29 de junh de 2021.

OSE   EUCLIDES   FERREIRA
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SANGAO PREFEITURAL N° 2082/2021

Ref. Projeto de Lei n° 103/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal

Ap6s  ananse  do  Projeto  de  Lei  em  epigrafe,   o  qual  "Disciplina  a  suplementacao  e   a
incoxporagao de carga horaria para os servidores ocupantes do cargo efetivo de Professor
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PubHque-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSH EUCLIDES FERREIRA COMES TbNIOR, em
29 de junho de 2021.


