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ESTADO DE SÃO PAULO

LEICorL3TSi^7T?.P. Re65795
De 11 de Outubro de 1995

"DI3PÕ- CORRE .1L^.`: RAÇIO DO i2TIGC 14 DA L*:I •^^• T

OVAL Ne 494/88 DE 09/02/88 2 D C'JT3:,3 P3071 -
D¢`iCIAS"

JCSE JORGE CHAMAR, Prefeito bhmicipal de Gana-puí, c -

tado 3e São Paulo, usando de suas atribuições legais, _..3 ABE2

	

que

a Cura Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:-

Art. 1e - 0 artigo 14, da lei Municipal ne 494, de 09
de ?evereiro de 1988, passa a vigorar com dois parágrafos, ficando o
atual parágrafo único renumerado como § 14:

"Art. 14 - A .ornada do trabalho dos ocupantes de en-
nre.os de Professor 1, que atuam na pra-escola e no eneino de 1e grau'
da 10 a 40 série, será de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20
(vinte) horas seTanaie.

§ 12 - 0 docente poderá ter sua carga de trabalho fi-
da em atéxa 06 (seis) horas diárias quando for conveniente e houver '

condições para ampliação do período de permanência dos alunos na unida
de escolar, tendo em vista a efetividade do processo educativo, fazen-
do jús a remuneraçao correspondente.

9 22 - Era caráter eventual, o ocupante do emprego de
Professor 1 poderá, a critério da administração, assumir classe em .7
substituição temporária, em período diferente do que exerce em caráter
permanente, fazendo j6 á remuneração correspondente."

Art. 22 - As despesas decorrentes da execução de. pre-
:ante lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente ,
suplementadas se necessário.

Art. 32 - Esta lei entrará em vigor na data de sua. pá
b.licação, revogadas as disposições em contrário.

Publicada e registrada pela Secretaria Municipal,

Jata su pra.
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