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LEI Nº. 312, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009. 

 

“Dispõe sobre alterações na Lei Municipal n° 
052/2002 e dá outras providências”.     

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás 

Aprovou, e eu, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Ficam acrescentados os incisos IV e V no art. 11, com a 

seguinte redação: 
 
Art. 11 ... 

 
(...) 

 
IV – Nível V – formação em Mestrado nas áreas de Educação; 
V – Nível VI – formação em Doutorado nas áreas de Educação. 

 
Art. 2º - Altera os parágrafos 1° e 2° do artigo 19 que passam a 

vigorar com a redação que segue e cria os parágrafos 3°, 4° e 5º. 
 
Art. 19 .... 

 
§ 1º - A licença para a qualificação profissional, nos cursos de 

mestrado e doutorado, poderá ser concedida sem prejuízo da remuneração do 
professor, por um período de até 3 anos ou enquanto durar o curso, cessando a 
licença em caso de reprovação; 

 
§ 2º - O profissional que gozar da licença que se refere o § 1° deste 

artigo não poderá exonerar-se do quadro de servidores do município, pelo menos, 
pelo mesmo período da licença e de forma continua, sem prejuízo de férias e 
recessos escolares; 

  
§ 3° - O profissional que gozar da licença que se refere o § 1° deste 

artigo e não observar os preceitos do § 2° deverá reembolsar os cofres do 
município com os valores que percebera por salário durante o período que 
estivera afastado, considerando para tanto, o valor vigente no momento do 

afastamento; 
 

§ 4° - É de livre manifestação do Chefe do Poder Executivo deferir 
ou não a solicitação de licença de que trata o § 1°; 

 

§ 5º - Fica limitada a concessão de 02 (duas) licenças, para os 
cursos de mestrado e 01 (uma) licença para os cursos de doutorado, durante o 

período de três anos, condicionada a concessão de novas licenças ao término 
das licenças anteriormente concedidas. 

 

Art. 3° - Cria-se o artigo 19 A e os parágrafos 1°,  2° e 3° com a 
seguinte redação:  
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Art. 19 A – Por titularidade o professor terá direito ao acréscimo de 
5% a cada 180 horas de cursos em áreas afins às atividades educacionais, até o 
limite de 30%, perfazendo um total de 1080 horas.  

 
§ 1° Os títulos utilizados para progressão de nível não poderão ser 

utilizados para acréscimo por titularidade; 
 
§ 2° Os títulos apresentados pelo professor serão submetidos à 

aprovação pela Secretaria de Educação e Conselho Municipal de Educação para 
posterior concessão do acréscimo por titularidade em conformidade com o caput; 

 
§ 3° A titularidade a que se refere o caput, é direito do professor 

efetivo e será concedida mesmo para aqueles que estiverem desempenhando 

função administrativa ou estranha à atividade educacional; 
 

§ 4º Para a concessão da gratificação de titularidade, somente 
serão considerados os certificados de cursos iniciados a partir de janeiro de 2010, 
data da entrada em vigor da presente lei. 

 
Art. 4° - Altera o art. 37 e acresce os parágrafos 1° e 2° com a 

seguinte redação: 
 
Art. 37 - O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da 

Carreira do Magistério Público Municipal será obtido pela aplicação do coeficiente 
seguinte ao vencimento básico da carreira, considerando Salário Base de 

R$.475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) por 20 horas semanais. 
 

- Nível  I............................................................. 1,0 

- Nível  III.......................................................... 1,45 
- Nível  IV.......................................................... 1,75 

- Nível  V........................................................... 2,0 
- Nível VI..........................................................  3,0 

 

§ 1° - O Piso Salarial, a que de refere o caput, será atualizado no 
mês de janeiro de cada ano, tendo como base de cálculo o Índice Nacional de 

Preço ao Consumidor (INPC) considerando o valor acumulado dos últimos 12 
meses. 

 

§ 2° - O Piso Salarial do Professor poderá sofrer outras 
atualizações, além das previstas no § 1°, a critério do Chefe do Poder Executivo. 

 
Art. 5º - O inciso I, II, III e IV do art. 9º passam a vigorar com a 

seguinte redação, ficando acrescidos os demais: 

  
 

Art. 9° ... 
 

I - O Diretor Escolar deverá ser um professor efetivo, lotado na 

rede municipal de educação, sendo nomeado através de portaria do Chefe do 
Poder Executivo e receberá por 40 (quarenta) horas/aulas sem prejuízo de sua 

remuneração como se estivesse exercendo a docência em sala de aula, mais 
gratificação de 40% (quarenta por cento) sobre os seus vencimentos. 
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II - O Secretário Escolar deverá ser um professor efetivo, lotado na 

rede municipal de educação, e receberá como professor de 40 (quarenta) 

horas/aulas sem prejuízo de sua remuneração como se estivesse exercendo a 
docência em sala de aula, mais gratificação de 30% (trinta por cento) sobre os 

seus vencimentos. 
 
III – O professor lotado na Secretaria Municipal de Educação, como 

administrativo, perceberá por 40 (quarenta) horas/aulas sem prejuízo de sua 
remuneração como se estivesse exercendo a docência em sala de aula. 

 
IV – O Secretário Municipal de Educação deverá ser um Professor 

efetivo, lotado na Rede Municipal de Educação, e receberá por 40 (quarenta) 

horas/aulas, sem prejuízo de sua remuneração como se estivesse exercendo a 
docência em sala de aula, mais gratificação de 50% (cinqüenta por cento) sobre 

os seus vencimentos, ou optar pelo vencimento do cargo. 
 
Art. 6º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro do ano de 2010, 

revogando as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove. 

 

 
 

 
ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 
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