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LEI Nº  093/2003                                                                         DE 28 DE ABRIL DE 2003 
 

“DISPÕE  SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL 
Nº 052/2002, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.” 

 

 
  A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA , Estado de Goiás, 

aprovou , e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 
 
  Art.  1º - O inciso II, III e IV  do art. 3º passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

  Art. 3º - ... 
 
  I - ... 

 
  II – Magistério Público Municipal é o conjunto de profissionais da educação, 

titulares ou não do cargo de professor, ou outro cargo vinculado ao ensino público 
municipal. 
 

  III – Professor, titular do cargo ou não da carreira do Magistério Público 
Municipal, com funções de magistério. 

 
  IV - Funções de magistério, as atividades de docência e de suporte 
pedagógico incluindo a administração escolar, planejamento, supervisão, orientação 

educacional, coordenação e Superintendência Municipal de Educação. 
 

  V - ... 
 
  VI - ... 

 
  Art. 2º - O art  9º passará a  vigorar com a seguinte com a redação: 

 
  Art. 9º - O titular do cargo de professor poderá exercer, de forma alternada 
ou concomitantemente com a docência, outras funções de magistério, descritas no art. 3º, 

inciso IV. 
 

  I – O Diretor Escolar deverá ser um professor efetivo ou não na rede 
municipal de ensino e será nomeado através de portaria do Chefe do Poder Executivo. 
 

  Art. 3º - No  art. 18 fica criado o Parágrafo Ùnico da seguinte forma: 



  Art. 18 - ... 

 
  Parágrafo Único - É obrigatória  a participação do professor convocado para 

os cursos oferecidos pela Superintendência Municipal de Educação, com freqüência 
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) de participação.   
 

Art. 4º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e três. 

 
 

 
José Ribeiro Martins Filho 

PREFEITO MUNICIPAL 


