Prefeitura

• JLPara,rá

.:1

-

AQUI A ESTRELA MAIOR

E

0

02 DE MAIO DE 2003

LEI N.° 1224

Fr.

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO

Lei
Introduz modficaçöes na
1117/2001, e dá outras providências.

•

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JI-PARANA, no uso
de suas atribuiçOes legais,

FAZ SABER que a Cârnara Municipal aprovou e
sanciona a seguinte lei:

dc

Art. 1°. A ailnea b do § 10 e o caput do art. 21 da Lei
1117/2001, que dispOe sobrc o Piano de Cargos, Carreiras e Salários dos
servidores inunicipais da Educacäo, passarn a vigorar corn a seguinte redacao:

•

Art. 21. A jornada de iraba/ho dos docenles incluirá urna
pane c/C horas de au/as e outra de horas de atividades pcdagógicas extra-classe,
co/divas on individuais, cumpnidas obnigaloriamenle na unidade esco/ar, es/as
ñ/timas corre.spondenles a urn percentual en/re 20% (v/n/c por cenlo) e 25%
(v/ftc e cinCo por cento) do iotal da jornada (/c sua carga horária, semanal.
§ 1 0. onfissis
OflflSS1S

40 (quarenta) horas semanais, 32 ('fr/n/a e duas) horas de
regência em sala de au/a, e 08 (0110) horas de planejarnento desiinadas a
alividades pedagógicas exiraclasse, coletivas on individuals, cumpnidas
ohnigaiorianiente na un/dade esco/ar,
O/flISS15.
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Art. 20. Permanecein inalterados os demais dispositivos da
Lei 1117/2001.

Fl. N°.-

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publieação.

Art. 4°. Revogam-se as disposicOes contrárias.

Palácio Urupá, aos 02 dias do mês de maio de 2003.
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