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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N " 35/22

DATA: 1Ü/()<S/2Ü22

SOMULA; Acrascenta artigo e parágrafos e dá nova redação
a dispositivos, todos da Lei Complementar
Municipal ii" 05.vü2, e acrescenta alínea "a " ao §
2" do art. 2" da Lei Complementar Municipal n"
173'l / e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de
Comélio Procópio, Estado do Paraná, usando das airibuiçõe.s que llic sào conferidas por lei,

FAZ SAliER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

Art. I " Os artigos 12 e 13 e respectivos parágrafos, da Lei Complementar
Municipal n° 053/02, passam a vigorar com seguinte redação:

Art. 12 - O professor, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, que
assumir a função de diretor escolar na Rede Piihlica Municipal de Ensino
(Escoías/CMEIs) perceberá, durante o exercício da função, além dos
proventos que lhe são devidos, o salário base atual para uma jornada de
mais 20 (vinte) horas semanais e uma gratificação de R$ J.000,00 (um mil
reais), devendo cumprir uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo linico: O professor com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais ou que pt/ssua 02 (dois) padrões de 20 (vinte) horas semanais, que
assumir a função de diretor escolar na Rede Pública Municipal de Ensino
(Escolas/CMEIs) perceberá, durante o exercido da função, além dos
proventos que lhe são <ie\'iilos, uma gratificação de R$ 1.000,00 (um mil
reais), incidente em O! (um) padrão, devendo cumprir uma jornada de 40
(quarenta) horas semanais.

Art. 13 - O professor, com carga horário de 20 (vinte) horas semanais que
assumir a função de supervisor ou a de orientador educacional na Rede
Pública Municipal de Ensino (Escoias/CMEIs) perceberá, durante o
exercício da função, além dos proventos que lhe são dardos, o salário base
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atual para tuna jornaiíu ile mais 20 (vinte) horas semanais e uma
^ratifiCíK^ão de RS 900,00 (novecentos rcíiis), devendo cumprir uma jornada
de 40 ((fuarenía) horas semanais.

Paráerafo úniat:- O professor, cmn ja.-.i hurária de 40 (quarenta) horas
semanais ou que possua 02 (dois) padrões ue 20 (vinte) horas semanais, que
assumir a função de supervisor ou a de orientador educacional na Rede
Piihlica Municipal de Ensino (Escolas/CMEIs) perceberá, durante o
exercício da função, além dos proventos que lhe são devidos, uma
gratificação de RS 900,00 (novecentos rei.is), incidente em 01 (um) padrão,
devendo cumprir uma Jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2"- A Lei Compleinenicir Municipal ii" u53/()2 Hca acrescida do art. 13-A
e respectivos parágrafos, nos seguintes termos;

Art. 13-A - O professor, com carga hoif ia de 20 (vinte) horas semanais,
que assumir a função de supervisor edac.;citmul na Secretaria Municipal de
Educação perceberá, durante o exercício d: função, além dos proventos que
lhe são devidos, o salário hítse atual para i.oni jornada de mais 20 (vinte)
horas semanais e uma gratificação dc RS 1.000,00 (um mil reais), devendo
cumprir uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ l" - O professor, com carga horária de úít (quarenta) horas semanais ou
que possua 02 (dois) padrões de 20 [vime) horas semanais, que assumir a
função de supervisor educacional na decretaria Municipal de Educação
perceberá, durante o exercício da fuuçà,., tilám dos proventos que lhe são
devidos, uma gratificação de RS J.OOO.ud iit.n mil reais), incidente em 01
(um) padrão, devendo cumprir uma Jonmda de 40 (quarenta) horas
semanais.

§ 2"- As gratificações, expressamente refjri,'.is nos arts, 12, 13 e 13-A e seus
parágrafos, não serão incorporadas u remuneração do servidor para
quaisquer efeitos; não constituirão hii\e de incidência de contribuição
previdenciária; não serão consideradas a efeito de pagamento de 13"
salário e férias e serão reajusiáveis anu,.intente de acordo com os índices
estabelecidos pela negociação coletiva dos servidores públicos municipais;

Art. 3"- O inciso 1 do ari. 29 da Lei cnu.-iuar Municipal n° 053/02 passa
a vigorar com a seguinte redação.

/- Professores regentes de classe 30 (irii.i.';- dias de férias efetivas e 15
(quinze) dias de recesso escolar, permanecendo, no período de recesso, ã
disposição para atendimento das necessidiuies didáticas e adtninistrativas
das escolas.
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Art. 4" - Acrescenia alínea ''a" ao 2^' Jo art. 3° da Lei Complementar

Municipal n° 173/1 1 com a scguinic redavao:

a) A gratificação devida pela parilelyiição e/n comissão não será
incorporada à re/nniieração do servidor, para quaisquer efeitos; não
constituirá hase de incidência de coniriôi,  .' -ão previdenciária e não será
considerada para efeito depa;;anie/i/(i de jJ"..iilário.

Art. 5" - Esta Lei entrará

disposições em contrário.

r na dal., da sua publicação, revogadas as

Gabii Hosto de 2022.

Cláudio Tmjftibiiii .;ernardo
[á"ocdirado/Gpral ilo Município
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PROJKTO DE LEI COíVIPLEíVIImNT.s!: N" 35/2022

Exnosicilo Je Motivos

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Versa o presente projeto a respeito de paj^amento de verba de gratificação
(FG) pelo desempenho de funçào cm cargos Jc direção e asse . .oramenio na Educação, tais como
Direção Escolar, Supervisão Educacional c Orientação Educacion:il.

Sabe-se que, na forma eoino estão dispoM ,-. os termos atual lei, não desperta
nenhum interesse nos professores para a pretensão de se ocupar (ais cargos eis que, como os mesmos
exigem formação, competência, conhecimento e responsabilidade pessoal e coletiva para com a
comunidade escolar, não existe a contrapartida renuineraiória do ciiiqiie íribuere". Sendo assim,
urge estabelecer que, além dos vencimentos que são pagos devido ao cumprimento da carga horária de
trabalho, uma gratificação pelas funções de Direção. Chefia e Asscssoi amento na área da Educação.

De falo, a função de Direção escoiur i..;ponsável por toda comunidade
escolar, envolvendo as funções administrativa, pedagógica, burocr uica c documentação das Escolas e
CMEIs, sendo ainda de sua responsabilidade os cuidados para não prejudicar a Administração Pública
quanto a atos de improbidade administrativa, bem como sempre alm^Jundo um ensino de qualidade.

Já a função de Supervisão Escolar auxilia a diretora sempre que necessário e
está diretamente ligada a orientação e ao acompanhamento peda -fi .Mco direcionado ao professor.
Recai sob sua responsabilidade auxiliar o professor no planejumei.'.vj jdano de aula, didática de ensino,
dificuldades de aprendizagem, c.xecução de projeios. entre ouiros. i ambém é de sua responsabilidade
o atendimento a comunidade escolar quando necessário e execiua a pane de documentação exigida
pela funçào que ocupa e na condução do trabalho do professor.

Quanto à função de Orientadora Escolar auxilia no atendimento direto ao
aluno, trabalha conflitos, dificuldades de aprendizagem, executa ; oietos. auxilia a diretora quando
necessário, entre outros, bem como atende a comunidade escoí ir r .niprc que necessário e executa a
parte de documentação exigida pela função que ocupa e na coiiduç.. i do desenvolvimento do aluno.

Por sua vez, a equipe da Secretaria na função de Supervisão Educacional -
assessora a Secretária de Educação em todas modalidades de ensino, executando, orientando e
acompanhando todo o trabalho da Equipe Pedagógica da Rede iNumicipai cie Ensino, bem como toda
comunidade escolar no esclarecimento da legislação vigente e d. uma de Ensino. E responsável
pela Estrutura e Funcionamento do Ensino na Rede iVlunicip;: . <- :)■. i .ua sua modalidade, bem como
deve acompanhar e orientar toda parte biirocráiiea das e,seülas/Civ.E!:;. e. ainda, torna-se responsável
pela documentação da Secretaria Municipal dc Educação exigida pelos órgãos públicos competentes
relacionados ao Sistema de Fhisino.

Assim, torna-se imperioso estabelecer a gr.itillcação pela função, nos moldes
pretendidos, de modo a oferecer a retribuição merecida pelo dedica ' .:balho, despertando o interesse
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da classe, eis que, no nioincnlo. não se verillca \aiiiagciii iRiiIiunia para se assumir tanta
responsabilidade.

Não ohstanlc. o prcseiiic lambó.n - ii: por objeto dar nova redação ao

inciso 1 do ail. 29 da Lei Conipl.-ineníar Municipii! i ' ()5.;/02 v aoio. o. n'ar alínea "a" ao § 2° do art. 3°

da Lei Complementar Municipal n" 173/1 I e dá oulras providência

E sabido que na elaboração da lei o legislador iraça as linhas gerais, deixando
sempre um coeficiente de indelerminação quanto à sua incidência e aplicabilidade, cabendo ao

aplicador desenvolver não apenas uina atividade cognoscitiva. ma.s ininbóm volitiva, analisando em
cada caso sua possível incidêneia ou não. Coniudo. o leuisladoi. por cautela, terá que deixar muito

claro seus termos, o mais preciso possível, de modo a não pairai dã. id.i sobre sua aplicabilidade, de

modo a não desequilibrar a balança daquilo que se lem por ju.^lo

Conforme se lem aprendido através dos reiterados ensinamentos doutrinários,

inclusive pelos próprios termos da legislação "Férias é uni concedido ao empregado que

trabalha pelo menos um ano para a empregador direito e as s urado no artigo 7®, inciso XVII

da Constituição da Repiih/ica í/h-- traia dos d^' onis das ira/\id.(i " '' '.v urbanos e rurais "o gozo de

férias anuais remuneradas com. j.-e/o menos, um lerçi.' a mais du o. ■ '-alário norma!" Até 2017,

a CUT exigia que as férias fossem usufruidas num só periodo íA .U' -..as. A partir da entrada em vigor

da Reforma Trabalhista (Lei lS.-167/2017), desde que haja . . ardància do empregado, as férias

podem ser fracionadas em até três períodos, desde que lun deo-s nào seja ser inferior a 14 dias

corridos e os demais não seiam inferiores a cinco dias corridos euií. um (artigo 134, parágrafo Uda
CLTr.

De fato. o instituto férias encontra-se d!.... iliiado nos art. 129 e ss. da

Consolidação das Leis do Trabalho, nos seguintes termos:

Do nii eitü a Fcria.s an suu Duração

An. 1.10. Todo empregcuto terá direito aiiu-,,.neníe ao gozo de um período de
férias, sem prejuizo du / emimeração.
An. 1 ̂ 0. -Ipós cada período de 12 <dozc,< -ses de vigência do contrato de
trabalho, o empregado ierá direito a férh..> j..i seguinte proporção:
1' 30 (trinta) dias corridos, quando nào Is orer faltado ao serviço mais de 5
(cinco) vezes:

II - 24 (vinte e quatro) dias corridos ,;i.ouda hoi(\>er tido 6 (seis) a 14
(quatorze) faltas;
III - JS (dezoito) dias corridos, quando \cr tiih de 15 (quinze) a 23 (vinte
e três) faltas,

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houv 'ido de 24 (vinte e quatro) a 32
(trinta e ditasj faltas.
§ r È vedado de.scontar. do periodo .le frias, as faltas do empregado ao
serviço.

§ 2" O periodo das férias será compntaor.. para toílos os efeitos, como tempo
de serviço.

Não diferente, tal direito também eneo..:'-; -se disposto no Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, da seguinte forma:
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An. }77. O servidor }j,üziirá. ührigatoritunrni ■. SO (frinía) dias consecutivos de
férias, n cada período de !2 (doze/ meses.

Assim, não se tem iicnhiiina dúvida vjUL' o d' , -'ti"» ;is férias anuais cinge-se aos
precisos 30 (trinta) dias de efetivo gozo.

ConUido. apesar da clareza dos disposiiivvo. legais acima mencionados, a Lei
Complementar Municipal n' 053/02, c|uc dispõe sobre o Plano de Ciiigos. Vencimentos e Carreira dos
Servidores Públicos Municipais, versando o sobre o tema atjiii tratado, notadamente sobre a
quantidade de dias de gozo ac lei ias, não dispôs com a clareza .v .•e^sária, de modo a não pairar
dtjvida, que o periodo de gozo de férias seria dc apenas 30 (.iriiu;. , , .evando-se a uma interpretação,
ainda que forçada e elástica, de 45 (quarenta e cinco) dias de lérl.i>. o que, além de contrariar as
normas acima citadas, também fere o princípio tia isonomia na Aiiministração Pública.

Tal dispositivo, que se pretende a alteraçau, a.ssiin está disposto:

An. 20- .-i.v férias ihs servidores !<j/cnlos ao Departamento Municipal de
Educação e CulturaJicain assim dejinidos:

i- Professores regentes de classe. 45 Kii/a-C' la e cinco) dias anuais, dos quais
30 (trinta) dias. no mínimo. conseculívo.\.

Sendo assim, neces.sário se faz dar nova rc(l i ,ão ao mencionado dispositivo,
dando-lhe a necessária clareza, sem tjue se mude a realidade núica até cí il.^.o ocorrida, ou seja, em nada
prejudicará os professores nos seus direitos até cniào exercidos.

Quanto à alteração em acrescentar alínea "a'" ao § do ail. 3° da Lei
Complementar Municipal n" 173/1 1 que "Dispõe sobre a L aru'iir:i Organizacional e dos Cargos de
Provimento em Comissão da AMUSEP e dá outras proviuCndas', também faltaram melhores
esclarecimentos a respeito das gratillcações nela disposta.s. ocasioiia, tui coiiilito com os termos da Lei
Complementar n° 172/1 1, ferindo tlagraniemenie o princípit) da i n no.nia na Administração pública
Municipal, devendo ser ajustada, de modo a não ocasionar inlcrprci içòes jurídicas além da intenção
legislativa quando de sua aprovação.

Assim, c^n ims.de alterações neccss/irias para o bom e melhor
entendimento jurídico de seus ttVnii oN,z>iVa api"ovaç;L' la.ilnimc do presente Projeto.

leule
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