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LEI N°422/2014                        DE 11 DE  DEZEMBRO  DE 2014 

 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 

052/2002, DE 03 DE JANEIRO DE 2002 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 

APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, em nome do povo, SANCIONO, a seguinte lei: 

 

 Art. 1°. A Lei Municipal n° 052/2002, de 03 de janeiro de 2002, 

passa a vigorar com os acréscimos do § 3° ao artigo 9°, do § 6° ao artigo 19 e com 

as novas redações do inciso I do artigo 24 e dos artigos 26, 27 e 37: 

“Art. 9°. (.....) 

........... 

§ 3°. As funções de suporte pedagógico, planejamento, 

supervisão, orientação educacional, coordenação e secretaria 

escolar, são de confiança do Gestor Público, sendo, portanto, 

de livre nomeação e exoneração.” 

“Art. 19. (.....) 

(.....) 

§ 6°. As licenças previstas neste artigo somente serão 

concedidas para a qualificação profissional que tenha 

identidade com a disciplina de formação do Professor 

considerada para a investidura.” 

 Art. 24 – (....) 

I – Gratificações 
a) - pelo exercício de docência com alunos portadores de 
necessidades especiais; 
b) - pelo exercício de funções de suporte pedagógico, como as 
de planejamento, inspeção, coordenação, supervisão e 
orientação educacional; 
c) – pelo exercício da docência no 1°, 2° e 3° ano do ensino 
fundamental, que compreende ao primeiro ciclo da 
alfabetização. 
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“Art. 26 – A gratificação pelo exercício de função de 
Coordenação será de 35 % (trinta e cinco por cento), e, pelo 
exercício da docência nos 1°, 2° e 3° anos do ensino 
fundamental será de 50 % (cinquenta por cento).” 

 

“Art. 27 - As gratificações concedidas com base nesta Lei 
incidirão somente sobre o vencimento-base e a este não 
incorporam e só serão percebidas enquanto perdurar a 
atividade gratificada.” 

 

“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 inicial, ou seja, nível III, considerando o salário-base de 
R$ 848,50 (oitocentos e quarenta e oito reais e cinqüenta 
centavos) por 20 (vinte) horas aula semanais.  
- Nível I ............................................................ 1,00 
- Nível  III.......................................................... 1,20 
- Nível  IV.......................................................... 1,36 
- Nível  V........................................................... 1,55 
- Nível VI........................................................... 2,55  
§ 1° - O piso salarial, a que se refere o caput, será atualizado, 
sempre no mês de janeiro, no mesmo percentual de 
crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos 
anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido 
nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 
2007. 
§ 2° - O Piso Salarial do Professor poderá sofrer outras 
atualizações, além das previstas no § 1° deste artigo, a critério 
do Chefe do Poder Executivo.” 

 

 Art. 2°. Ficam convalidados os atos praticados com fundamento na 

Lei Municipal nº 386/2014, de 25 de fevereiro de 2014. 

 

 Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação as 

disposições em contrário. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás, aos (11) onze  dias do mês de  dezembro  do ano de 2014. 

 

 

 

 ADIVAIR GONÇALVES DE MACEDO 

         Prefeito Municipal 

http://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm

