CÂMARA MUNICIPAL DE IGARATINGA
Estado de Minas Gerais

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº02/2021

“Altera Lei Complementar nº 33/2013 e da outras providências”.

A Câmara Municipal de Igaratinga, Estado De Minas Gerais, no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município, através de seus representantes legais
aprovou o seguinte Projeto de Lei Complementar:
Art. 1º O Caput do Artigo 13 da Lei Complementar nª 33 passa a vigorar com a
seguinte Redação:
Art. 13 O exercício das Funções de Diretor, Vice-Diretor e Coordenador de Escola
serão reservados a integrantes da Carreira do Magistério Público da rede Municipal de
ensino ou a Profissional com habilitação em curso superior em educação.
Art.2º O §8º do artigo 13 da Lei Complementar nº 33/2013 passa a vigorar com a
seguinte redação.
Art.13...
§1º...
§8º Ao servidor designado para exercer a função de Diretor de escola ou Coordenador
40 horas será concedido o direito de optar pela remuneração da função ou pelo
vencimento do seu cargo acrescido de gratificação de 20%(vinte por cento).
Art. 3º O Artigo 13 da Lei Complementar nº 33/2013 passa a vigorar acrescido do § 9º
com a seguinte redação:
Art. 13...
§ 1º...
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§9º Quando o Servidor ocupante de 2 cargos do magistério público municipal for
designado para as funções de Diretor ou Coordenar 40 horas e optar pela gratificação
esta será calculada somente sobre um dos cargos, podendo optar pela mais
vantajoso.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Igaratinga, 26 de janeiro de 2021.

Wellington Alves da Cruz
Presidente da Câmara
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