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LEI COMPLEMENTAR N. º 039/2019 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Autor: Poder Executivo Municipal – Prefeito 

Fábio Francisco Zuza. 

 

“Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 

14, de 30 de junho de 2016, para adequar a 

jornada de trabalho dos profissionais da 

Classe Docente do Quadro do Magistério 

Público Municipal, nos termos que 

especifica.” 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município; 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprova e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º. Esta Lei altera dispositivos da Lei Complementar nº 014/16, de 

30 de junho de 2016, especialmente os artigos do “CAPÍTULO XII - Da Jornada de 

Trabalho” tocante aos profissionais da Classe Docente do Quadro do Magistério 

Público Municipal, adequando-a aos parâmetros previstos no § 4º do artigo 2º da Lei 

federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008. 

 

Art. 2º. Para adequação da jornada de trabalho docente (JTD) aos termos 

do § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, a redação dos artigos 

36, 37 e 38 da Lei Complementar nº 014/16, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 36. Os integrantes da classe de SQMPMs ficam sujeitos às 

seguintes jornadas de trabalho: 

 

I - Jornada dos Professores de Educação Infantil, a saber: 

a) 16 (dezesseis) horas em atividades com alunos; 

b) 8 (oito) horas em atividades de trabalho pedagógico, sendo 2 (duas) 

horas na unidade escolar em atividades coletivas, 4 (quatro) horas de 

trabalho pedagógico escolar e 2 (duas) hora em local de livre escolha. 
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II - Jornada dos Professores de Educação Básica I, a saber: 

a) 20 (vinte) horas em atividades com alunos; 

b) 10 (dez) horas em atividades de trabalho pedagógico, sendo 2 (duas) 

horas na unidade escolar em atividades coletivas, 5 (cinco) horas de 

trabalho pedagógico escolar e 3 (três) horas em local de livre escolha. 

 

III - Jornada dos Professores de Educação Básica I - EJA, a saber: 

a) 16 (dezesseis) horas em atividades com alunos; 

b) 8 (oito) horas em atividades de trabalho pedagógico, sendo 2 (duas) 

horas na unidade escolar em atividades coletivas, 4 (quatro) horas de 

trabalho pedagógico escolar e 2 (duas) horas em local de livre escolha. 

 

IV - Jornada Variável dos Professores de Educação Física, Artes e de 

Educação Especial, a saber: 

a) Mínima:  

Atividades com alunos: 8 (oito) horas semanais; 

Horas de atividades: 4 (quatro) horas semanais, sendo 2 (duas) horas na 

unidade escolar em atividades coletivas e 2 (duas) horas de trabalho 

pedagógico escolar; 

Total trabalhado: 12 (doze) horas semanais. 

b) Máxima: 

Atividades com alunos: 26 (vinte e seis) horas semanais; 

Horas de atividades: 14 (catorze) horas semanais, sendo 2 (duas) horas 

na unidade escolar em atividades coletivas, 8 (oito) horas de trabalho 

pedagógico escolar e 4 (quatro) horas em local de livre escolha; 

Total trabalhado: 40 (quarenta) horas semanais. 

 

V - Os Coordenadores Pedagógicos terão carga horária de 30 (trinta) 

horas semanais, destinadas ao cumprimento de suas atividades 

específicas, correspondentes à 150 (cento e cinquenta) horas mensais; 
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VI - Os Diretores de Escola Municipal (EM), Centro de Educação 

Infantil Municipal (CEIM) e Creche terão carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais, destinadas ao cumprimento de suas 

atividades específicas, correspondentes à 200 (duzentas) horas mensais; 

 

VII - Os docentes contratados por prazo determinado terão sua carga 

horária definida pela necessidade de substituição determinante de sua 

contratação, e organizada de acordo com a proporção entre horas de 

atividades com alunos e horas de trabalho pedagógico (HTPs). 

 

§ 1º. O Professor de Educação Física, o Professor de Artes e o Professor 

de Educação Especial, cumprirão a carga horária correspondente à sua 

jornada de ingresso em concurso público, podendo aderir à Jornada de 

Trabalho Variável (JTV), observada: 

a) A proporção entre as horas de atividades com alunos e horas de 

trabalho pedagógico (HTPs), estas últimas distribuídas conforme a 

tabela abaixo: 

HORAS DE 

ATIVIDADES 

COM ALUNOS 

HORAS DE 

TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

COLETIVO 

NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

EM 

LOCAL 

DE LIVRE 

ESCOLHA 

8 4 2 2 - 

9 5 2 3 - 

10 5 2 3 - 

11 6 2 3 1 

12 6 2 3 1 

13 7 2 4 1 

14 7 2 4 1 

15 8 2 4 2 

16 8 2 4 2 

17 9 2 5 2 

18 9 2 5 2 
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19 10 2 5 3 

20 10 2 5 3 

21 11 2 6 3 

22 11 2 6 3 

23 12 2 6 4 

24 12 2 6 4 

25 13 2 7 4 

26 14 2 8 4 

 

b) O respeito aos blocos indivisíveis de aulas da disciplina, assim 

consideradas as aulas do mesmo componente incidentes à mesma classe; 

c) O limite entre as jornadas variáveis mínima e máxima; 

d) A disponibilidade e interesse público representados pelas 

determinações da Coordenadoria Municipal da Educação quanto ao 

atendimento da manifestação de interesse anual por jornada, feita pelo 

docente a cada ano letivo. 

§ 2º.  O Professor de Educação Física, o Professor de Artes e o 

Professor de Educação Especial, ocupantes de emprego efetivo por 

ocasião da implantação da Jornada de Trabalho Variável (JTV), serão 

consultados e poderão, a seu critério, aderir à alteração de seu contrato 

de trabalho, firmando o competente Termo Aditivo, para que, a cada 

ano, possam manifestar o interesse por variar sua jornada de trabalho, 

assegurada, em qualquer caso, aquela própria de seu ingresso. 

§ 3º. Após adesão a jornada variável, fica vedado o retorno à jornada de 

origem. 

§ 4º. A cada ano, por ocasião do processo de atribuição inicial de 

classes e aulas, o docente optante pela Jornada de Trabalho Variável 

(JTV) manifestará o interesse por assumir maior ou menor número de 

aulas, sendo atendido segundo sua classificação, após garantida a 

jornada de ingresso necessária ao exercício de todos os docentes do 

mesmo componente curricular. 
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§ 5º. Ao professor que venha a ser admitido no quadro permanente, fica 

estabelecida como jornada de ingresso a prevista na alínea “a” do 

inciso IV deste artigo. 

§ 6º. As variações de jornada, tanto para maior como para menor, em 

cada ano letivo, ficarão subordinadas ao interesse administrativo, para 

compatibilizar a demanda por aulas e o interesse dos docentes. 

§ 7º. A variação anual da jornada não será modificada durante o ano 

letivo e não implicará em alteração definitiva da jornada do docente, 

mantendo-se assegurada a jornada de ingresso;  

§ 8º. Os efeitos pecuniários da variação de jornada de trabalho terão 

início com o efetivo exercício da nova carga horária. 

§ 9º. Os docentes que, por qualquer motivo, estejam afastados por 

ocasião do processo inicial de atribuição de classes e aulas não 

concorrerão à variação de jornada. 

§ 10. Somente será considerada extraordinária a hora trabalhada a 

partir do cumprimento da jornada variável máxima. 

§ 11. O ingresso de novos profissionais da classe docente, para 

atendimento à jornada aplicável ao seu campo de atuação, fica 

condicionada à existência de classe/aulas livres e cuja demanda esteja 

confirmada pela repetição da oferta por, no mínimo, três anos letivos 

consecutivos. 

§ 12. Será assegurado um intervalo para repouso ou alimentação, 

variável de acordo com a duração da jornada, a ser gozado no mesmo 

período de intervalo dos educandos, nos seguintes termos: 

I - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) 

horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou 

alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora. 

II - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, 

obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração 

ultrapassar 4 (quatro) horas. 

III - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do 

trabalho. 
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Art. 37. A jornada semanal de trabalho docente é composta por horas de 

atividades com alunos, na proporção de 2/3 (dois terços) da carga 

horária total; e por horas de trabalho pedagógico (HTPs) na proporção 

do 1/3 (um terço) residual, distribuídas na conformidade da alínea “a” 

do § 1º do art. 36 desta Lei. 

I - As horas de trabalho pedagógico coletivo (HTPCs) serão cumpridas 

na unidade escolar ou em local a ser determinado pela Coordenadoria 

Municipal de Educação, e terão como objetivo o planejamento do 

funcionamento geral da escola e cumprimento de seu Projeto Político 

Pedagógico, incluindo-se reuniões formativas, integrativas e de 

atendimento à comunidade escolar, organizadas e coordenadas por 

profissionais de Suporte Pedagógico, para: 

a) orientação técnica; 

b) discussão de problemas educacionais; 

c) elaboração de planos com a participação do Coordenador 

Pedagógico e de outros profissionais de suporte pedagógico;  

d) preparação e avaliação do trabalho pedagógico, com a participação 

de profissionais da Classe de Suporte Pedagógico; 

e) atendimento a pais de alunos; 

f) articulação com a comunidade; 

g) aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica; 

h) atividades educacionais organizadas pela Secretaria Municipal de 

Educação; 

i) reunião de pais e mestres. 

II - As horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha (HTPLs) 

serão cumpridas em local de livre escolha, para a execução das 

seguintes tarefas:  

a) pesquisa; 

b) preparação de aulas e instrumentos de avaliação; 

c) análise de trabalhos e correção de provas aplicadas aos alunos; e 
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d) realização de cursos ou reuniões de formação continuada, em nível de 

extensão universitária ou pós-graduação. 

III - As horas de trabalho pedagógico escolar (HTPEs) serão cumpridas 

na unidade escolar, em atividades extraclasse, para atender as 

necessidades do trabalho docente em:  

a) organização de materiais e equipamentos de sua sala de aula; 

b) preenchimento de fichas, formulários, diários, relatórios e outros 

documentos de administração e gestão escolar; 

c) atendimento a pais e responsáveis legais de alunos, de modo 

individualizado, quando necessário, para orientação; 

d) preparação de atividades curriculares ou extracurriculares, eventos 

cívicos, culturais e outros previstos no calendário escolar, e outras 

atividades que promovam a experiência educativa e auxiliem o processo 

de ensino-aprendizagem; 

e) reuniões do Conselho de Escola e outros colegiados instituídos no 

regimento escolar da unidade onde atue o docente.” 

 

Art. 38. Para reuniões e outros compromissos planejados e realizados 

pela Coordenadoria Municipal de Educação, os docentes poderão ser 

convocados dentro da jornada de atividades de trabalho pedagógico em 

local de livre escolha (HTPLs), com duração limitada ao número de 

HTPLs da semana respectiva.  

§ 1º. As ausências às convocações de que trata este artigo em virtude de 

exercício em acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções 

públicas, deverão ser previamente informadas e comprovadas, sob pena 

de serem descontadas do salário do servidor.   

§ 2º. O docente afastado para exercer função de Suporte Pedagógico não 

fará jus às horas de trabalho pedagógico (HTPs), cumprindo sua 

jornada integralmente na unidade escolar ou na Coordenadoria 

Municipal de Educação para cumprimento das atribuições próprias da 

função. 
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§ 3º. A Coordenadoria Municipal de Educação poderá dispor em 

Resolução sobre normas complementares e regulamentadoras do 

cumprimento das horas de trabalho pedagógico (HTPs).” 

 

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 

conta de dotação própria constante no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, operando efeitos a partir do próximo ano letivo. 

 

 

Iracemápolis aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. 

 

 

 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

Esta Lei Complementar n. º 039/2019, foi registrado e publicado na Secretaria da 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis, e afixada no quadro geral de avisos do Paço 

Municipal no local de costume, em 29 de novembro de 2019 e no Diário Oficial 

Eletrônico. 

 

 

 

Jacintho Franco de Campos 

     Secretário Executivo    
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