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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
ADM 2001/2004 

 
LEI Nº 096/2003                                                                          DE 02 DE JUNHODE 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 I do art. 9º passa a vigorar com a seguinte redação, 
ficando acrescidos os demais:  

 
  Art. 9º - ... 
 

  I - O Diretor  Escolar deverá ser um professor lotado na rede municipal de 
educação ou não, sendo nomeado através de portaria do Chefe do Poder Executivo e 

receberá por 40 (quarenta) horas/aulas, mais  gratificação de 40% (quarenta por cento) 
sobre os  seus vencimentos. 
 

  II - O cargo de Secretário Escolar deverá ser ocupado por um professor 
lotado na rede municipal de educação ao não, e receberá como professor de 40 (quarenta) 

horas/aulas. 
 

III – O professor lotado na Superintendência Municipal  de Educação, como 

administrativo,  perceberá  por 40 (quarenta) horas/aulas. 
 

IV – O Superintendente Municipal de Educação, se professor efetivo, 
receberá por 40 (quarenta) horas/aulas, ou optar pelo vencimento do cargo. 

 

Art. 2º - Os incisos do art. 20 passarão a vigorar com a seguinte redação 
   

  Art. 20 - ... 
 

I – Mínimo de 20 (vinte) horas/aulas semanais, mais 07 (sete) horas 

atividades, somente para professor na sala de aula; 
 

II – Máxima de 40 (quarenta) horas/aulas semanais, mais 14 (quatorze) 
horas atividades, somente para professor na sala de aula; 

 

III – O professor de 1º série com 20 (vinte) horas/aulas, terá 10 (dez) horas 
atividades para atender alunos e preparar as suas aulas.  

 



Art. 3º - O art  26  passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 26 – A gratificação pelo exercício de função de Coordenação será de 35 

% (trinta e cinco por cento). 
 

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 dois dias do mês de junho de dois mil e três. 
 

 

 

José Ribeiro Martins Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 


