
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ofício GAB nº 100/2019 Pi uete, 26 de mor~o de 2019. 

Senhor Presidente, 

\ CÂMAAA MUNICIW. DE PIOUEfe • SP 
A (a) Cominlo ( .. ) dl - ~ h ~ 

&-«. c.<Í e rJ,t.. .... -d:::_I 

• .l 

Sirvo·me do presente para encaminhar a Vossa Excelência, para a 
aprecia,õo do Egrégio Plenário dessa Casa, o Projeto de Lei Complementar nº 03/2019, 
contendo 06 (seis) páginas. 

Solicito a Vossa Excelência que a tramita,õo do mesmo seja em regime 
de urgência, dada à importância do assunto nele tratado. 

Sem outro particular e contando com a vossa aten,õo, antecipo 
agradecimentos e aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e dignos Pares, meus 
protestos respeito e distinta considera~õo. 

Excelentíssimo Senhor 
MÁRIO CELSO SANTANA 
Presidente da Câmara Municipal de Piquete 
PIQUETE· SP 

UVÊA 
Municipal 

======= =============== ======================== ====== 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Projeto de Lei Complementar nº 03/2019 

Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 193 de 
04 de junho de 2003 e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE aprovou e eu, Prefeita do 
Município sanciono a seguinte Lei: 

Artigo 1° - Fica alterado a redação do artigo 7°, e seus incisos 1, li 
e Ili , da Lei Complementar Municipal nº 193 de 04 de junho de 2003, alterado para Lei 
Complementar Municipal nº 229 de 11 de dezembro de 2007, passando os mesmos a ter 
a seguinte redação e permanecendo inalterados seus parágrafos 1°, 2º, 3° e 4°: 

"Art. 7° A jornada semanal de trabalho do docente é constituída de horas em 
atividades com alunos, de horas de trabalho pedagógico na escola e de horas 
de trabalho pedagógico em local de livre escolha pelo docente, a saber: 

1- Professor de Educação Infantil e creche - jornada de 30 (trinta) horas 
semanais: 
a) 20 (vinte) horas em interação com alunos 
b) 10 (dez) horas de Trabalho Pedagógico, das quais 02 (duas) horas em 
atividades coletivas (HTPC), 02 (duas) de estudo, planejamento, avaliação, 
participação em cursos de capacitação em serviço (HTPE) na escola e 06 (seis) 
horas em local de livre escolha pelo docente (HTPL). 

li- Professor de Educação Básica I (anos iniciais) - Jornada de 30 horas 
semanais: 
a) 20 (vinte) horas em interação com alunos 
b) 10 (dez) horas de Trabalho Pedagógico, das quais 02 (duas) horas em 
atividades coletivas (HTPC), 02 (duas) de estudo, planejamento, avaliação, 
participação em cursos de capacitação em serviço (HTPE) na escola e 06 (seis) 
horas em local de livre escolha pelo docente (HTPL). 

Ili - Professor de Educação Básica I (anos iniciais) - AEE - Atendimento 
Educacional Especializado - Jornada de 30 horas semanais: 
a) 20 (vinte) horas em interação com alunos 
b) 10 (dez) horas de Trabalho Pedagógico, das quais 02 (duas) horas em 
atividades coletiv s (HTPC}, 02 (duas) de estudo, planejamento, avaliação, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

participação em cursos de capacitação em serviço (HTPE) na escola e 06 (seis) 
horas em local de livre escolha pelo docente (HTPL) ". 

Artigo 2°. Ficam criadas as funções gratificadas de Professor 
Coordenador Pedagógico, em número de 04 (quatro) cujas atribuições serão exercidas 
por servidores professores efetivos da Administração Municipal , a ser designado pelo 
Prefeito Municipal que terão direito a gratificação de função. 

Parágrafo Primeiro. A gratificação de que trata o caput deste 
artigo, será correspondente a mais 45 horas aula/mês, que deverão ser somadas ao 
salário base do professor, perfazendo a jornada de 180 horas mensais. 

Parágrafo Segundo. Ocorrendo a substituição ou destituição do 
cargo de Professor Coordenador Pedagógico de Ensino, os valores pagos por 
desempenho da função, serão cancelados, não sendo objeto de incorporação. 

Parágrafo Terceiro. Ocorrendo o afastamento do servidor 
nomeado para o cargo de Professor Coordenador Pedagógico, por mais de 30 dias, o 
mesmo será destituído da função gratificada, independentemente de qualquer notificação. 

Parágrafo Quarto. A descrição das atribuições da função 
gratificada de Coordenador Pedagógico, se encontra no Anexo da presente lei. 

Artigo 3°. A presente lei poderá ser regulamentada por meio de 
Resolução da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, aprovada por Decreto 
Municipal. 

Artigo 4°. As despesas decorrentes da execução desta Lei 
Complementar correrão por conta de dotação orçamentária própria constante do 
orçamento vigente. 

Artigo 4°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Piquete, 19 de março de 2019. 

OU VÊA 
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FUNÇÃO GRATIFICADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO 

Cargo: Professor Coordenador Pedagógico 

Requisito: Ensino superior com habilitação em Pedagogia 

Atribuições: Realizar estudos e levantamentos que auxiliem nas tomadas de decisão; 
informar os resultados do processo de coordenação pedagógica desenvolvida na 
Educação Infantil ou Ensino Fundamental; elaborar relatórios circunstanciados sobre 
atividades sob sua responsabilidade; participar do planejamento escolar, em especial: 
cooperar no processo de identificação das características básicas da comunidade, da 
clientela escolar e da integração escola- família- comunidade; elaborar a programação 
das atividades de sua área de atuação, mantendo-a articulada com as demais 
programações de Apoio Educacional; colaborar nas decisões referentes ao agrupamento 
de alunos; desenvolver em cooperação com os professores, a família e a comunidade o 
processo de orientação dos alunos, no que diz respeito à formação de hábitos e 
habilidades de estudos, responsabilidade individual de suas opções no relacionamento 
interpessoal; atividade para lazer, sondagem de aptidões, informação e opção 
profissional, orientação de saúde; participar da programação curricular nos aspectos 
relativos à orientação educacional ; assessorar o trabalho docente, em especial informar 
os professores e acompanhar o seu desempenho, quanto a peculiaridades do 
comportamento do aluno e do processo ensino- aprendizagem, bem como acompanhar o 
processo de avaliação; sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos nos 
aspectos sociais, econômicos, familiares, de saúde, de ajustamento e rendimento escolar, 
em especial promover a coleta e o intercâmbio de informações necessárias ao 
conhecimento do educando, bem como encaminhar o educando à assistência especial, 
quando for necessário; organizar e atualizar a documentação pertinente ao trabalho de 
coordenação pedagógica e administrativa; acompanhar e avaliar a execução da 
programação de coordenação pedagógica e apresentar relatório anual das atividades; 
participar, quando integrante do Conselho de Escola, das deliberações que afetam o 
processo educacional; participar do horário de trabalho pedagógico coletivo; executar 
atividades correlatas. 

Carga Horária: 40 horas semanais 

Requisito: Ensino superior com habilitação em Pedagogia 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Sr. Presidente, 
Excelentíssimos Srs. Vereadores 

O presente projeto traz alteração a Lei Complementar nº 193 de 04 de 
junho de 2003 que Instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 
Município de Piquete. 

Referida alteração visa correção e adequação da carga horária dos 
docentes, nos termos da Lei Federal nº 11.738/08, conforme se demonstra também, com 
cópia do parecer CNE/CEB nº 18/2012, onde se pode verificar que restou estabelecido 
que 2/3 (dois terços) da jornada do professor é de interação com os alunos (20 horas), e 
1/3 (um terço) restante (10 horas) se refere a horário de atividades extraclasse (HTP), 

definidas pela rede de ensino municipal (esse é o texto do parágrafo 2°, do artigo 8° da 
Lei Federal nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: "§ 2º Os 
sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei") . 

Tal exigência além de vir trazida no parecer acima mencionado está 
estabelecida no inciso V, do artigo 67, da Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional): 

"V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na 
carga de trabalho" - HTP. 

De importância acrescentar que não existirá impacto orçamentário, uma 
vez que a jornada permanece de 30 (trinta) horas, sendo modificadas apenas, por aquela 
imposição legal Federal, as horas de trabalho pedagógico. 

Extrai-se, ainda do parecer CNE/CEB nº 18/2012, página 27: 

"Observe-se que o período que deve ser reservado dentro da jornada de trabalho 
para atividades extraclasses é para: Estudo: investir na formação contínua, 
graduação para quem tem nível médio, pós-graduação para quem é graduado, 
mestrado, doutorado. Sem falar nos cursos de curta duração que permitirão a carreira 
horizontal. Sem formação contínua o servidor estagnará no tempo quanto à qualidade 
do seu trabalho, o que comprometerá a qualidade da Educação, que é direito social e 
humano fundamental; 

Planejamento: planejar as aulas, da melhor forma possível, o que é fundamental para 
efetividade do ensino; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Avaliação: corrigir provas, redações etc. Não é justo nem correto que o professor 
trabalhe em casa, fora da jornada sem ser remunerado, corrigindo centenas de 
provas, redações e outros trabalhos. 

Ressalte-se o espaço das atividades extra classe como momento de formação 
continuada do professor no próprio local de trabalho". 

Assim, por tudo o que foi aqui apresentado, de forma sucinta, é forçoso reconhecer 
que a Lei nº 11. 73812008 é mais uma contribuição ao processo de valorização dos 
profissionais do magistério e de melhoria da qualidade de ensino e, como tal, não 
pode ser ignorada ou descumprida pelos entes federados.. . Cabe, portanto, a todos 
os órgãos do estado brasileiro cumpri-la e fazê-la cumprir, sob pena de se tornar letra 
morta uma lei que é resultado da Juta dos professores e da conjugação dos esforços 
das autoridades educacionais, gestores, profissionais da educação e outros 
segmentos sociais comprometidos com a qualidade da educação e com os direitos de 
nossas crianças e jovens a um ensino de qualidade social". 

Destarte, por meio do presente projeto de lei, vislumbramos a autorização 
legislativa para adequação da carga horária em simetria com a disposição legal. 

A criação das funções gratificadas de Professor Coordenador Pedagógico, 
fortalecerá o vínculo entre as unidades de ensino, professores, alunos, direção e 
comunidade escolar. As quais não trarão impacto financeiro ao erário municipal. 

Frente ao exposto ao encaminhar a presente mensagem aguardo sua 
apreciação e aprovação unânime em "Regime de Urgência". 

Ao ensejo apresento a Vossa Excelência e aos demais pares, os meus 
protestos de elevada estima e consideração. 
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Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 
Piquete-SP. 

Cálculo de previsão de impacto orçamentário na criação de cargos/contratação de pessoal 

TOTAL SAlÁRIO INSS PATRONAL l/13FÍRIAS aro CARGO/FUNÇÃO SALÁRIO BASE FGTS FÍRIAS 1/12 
BASE ""' 1/12 

01 Procurador Municipal 2.021.14 2.021,14 161,69 404,23 168,43 S6,14 
01 Diretor de Escola 2.S96,13 2.596,13 207,69 Sl9,23 216,34 72,11 
01 CoodernadorPedaRôe.ico de Ensino 3.374,97 3.374,97 270,00 674,99 281,25 93,75 

Total (h) 7.992,24 7.992,24 639.38 1.598,45 666,02 222,01 

139 SA.lÁRIO FGTS FÍRIAS 

1/12 1/12 

168,43 13,47 

216,34 17,31 

281,25 22,50 

666,02 53,28 

PROVISÃO 

FGTSl/13 FGTSU'I 
AVISO PRlVIO FGTS AVISO MULTAFGTS 

INSS- RAT CESTA 
1/12 PRlVIO 1/12 

FÍRIAS 1/12 SALÁRIO 1/12 
1/12 

3% 
SEGURO 

BÁSICA 
TOTAL -(V) 

(PROVISÃO) (PROVISÃO) (PROVISÃO) 

4,49 13,47 168,43 13,47 8,61 60,63 86,30 3.348,94 

5,77 17,31 216,34 17,31 11,06 77,88 86,30 4.277,13 

7,50 22,50 281,2S 22,50 14,37 !01,25 86,30 5.534,38 

17,76 53,28 666,02 53,28 34,04 139,77 258,90 13.160,45 

1 PROJEÇÃO (12 MESES) 1 95:906,ssI 9S.906,88 ( 7.672,5S 1 19.181,38 ( 7.992,24 ( 2.664,08 1 7.992,24 ( 639,38 ( 213,13 ( 639,38 ( 7.992,24 1 639,38 ( 408,49 ( 2.877,21 1 3.106,801 1S7.925,37 ( 

Total dos valores que impactam no 
limite lega l da LRF 

154.818,57 

receita l iquida corrente 

despesas com pessoal 

limite máximo 

limite prudenrial 

limite de alerta 

receita liquida corrente 

clespesas com pes.soal 

limite mâximo 

limite prudencial 

limite de alerta 

Demonstrativo com dados de 
janeiro/2018 a dezembro/2018 

29.791.924,S2 

12.7SS.641.45 

16.087.639,24 

1S.283.2S7,28 

14.478.875,32 

Demonstrativo com dados previstos de 

janaero/2019 a dezembro/2019 

31.281.520, 75 

13.815.904,98 

16.892.021,20 

16.047.420.14 

lS.202.819,08 

Piquete-SP, 18/03/2019 -~ 
Luiz Carlos de Oliveira 

Secretário de Finanças 

42,82 

S4% 

Sl,30% 
48,60% 

.. com previsão de aumento de 5% para o periodo 

44,17 1 .. com previsão de aumento de 7,12% para o período 

S4% 

51,30% 

48,60% 

À 

FONTE OE PAGA~ENTO 
(verificar no dispositivo legal) 
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Estado de São Paulo 

Ofício GAB nº 11~ 2019 Piquete, 03 de abril de 2019. 

Assunto: Projeto de Lei Complementar nº 0~019 
~'l-~ ~ ::PlvC o~/ 11 
E'fY1 'S' Jol{/ /q . 

Excelentíssimo Senhor Presidente: j 
Tenho a honra em cumprimentar Vossa Senhoria e na 

oportunidade, expor e solicitar o quanto segue: 

A Administração Municipal enviou o Projeto de Lei 

Complementar que "Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 193 de 04 

de junho de 2003 e dá outras providencias", o qual se fez acompanhar de 

justificativa e impacto orçamentário. 

No referido projeto, além da adequação da jornada semanal de 

trabalho dos professores da rede municipal de ensino, ficou estabelecido a 

criação de 04 (quatro) funções gratificadas de professor coordenador 

pedagógico de ensino, e a forma de sua remuneração. 

Contudo, quando da realização do impacto orçamentário, por 

equivoco, foi observado no cálculo da gratificação para o professor coordenador 

pedagógico de ensino valor maior do que o estabelecido no projeto. 

Assim, observada a incorreção, determinou-se a elaboração de 

novo cálculo de impacto orçamentário, agora, com o valor correto da 

gratificação. 

Praça D. Pedro I, 88 - Telefone: (OXX12) 3156-1000 - CEP 12620.000 -
Piquete/SP 
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Estado de São Paulo 

No intuito de demonstrar transparência, veracidade e 

fidedignidade das informações encaminhadas no projeto lei, encaminha-se o 

presente, solicitando a juntada do novo cálculo de previsão de impacto 

orçamentário. 

De se asseverar que não se trata de modificação de projeto, 

nem mesmo de substitutivo, sendo necessário o presente, apenas para aclarar e 

afastar divergências e entendimentos contrários. 

Sem mais, com as devidas homenagens renovo os protestos de 

elevada estima e consideração. 

ANAM 

Excelentíssimo Senhor 
Vereador MARIO CELSO DE SANTANA 
DD Presidente da Câmara Municipal 

PIQUETE-SP 

Praça D. Pedro I, 88 - Telefone: (OXX12) 3156-1000 - CEP 12620.000 -
Piquete/SP 



Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 
Piquete·SP. 

Cálculo de previsão de Impacto orçamentário na criação de cargos/contratação de pessoal 

TOlALSALÃRIO INSS PATRONAL l/UFÉRIAS 

º'" CAttC-0/FUNÇAô SAIARIO BASE 
8M[ 

FGTS 

""' 
ftRIAS 1/12 

l/12 

01 Procurôidor Munlcl1Jí:il 4.026,62 4.026,62 322,13 805,32 335,55 111.85 
01 Dlrétor de htold 2.596,13 2.5%,13 207,69 519,23 216,34 72,11 

04 CaodêfrladOf f:.ledaP..~lto tJe Erisino 2.557,74 10.230,% 818,48 2.046,19 852,58 284,19 

Total (h) 9.180,49 16.853,71 1.348,30 3.370,74 1.404,48 468,16 

UtSALÂRIO fGTS Fi:RIAS 

1/12 1/12 

335,55 26,84 

216,34 17,31 

852,58 68,21 

1.404,48 112,36 

PROVISÃO 

fGTS 1/13 FGTS Ut 
AVISOPR~VlO FGlSAVISO MUlTAFGlS 

INSS • RAT CESTA 
FtRIAS l/ll SALÁRIO 1/12 

1/12 PRtVIOl/12 1/12 
3" 

SEGURO 
BÁSICA 

TOTAL -IV) 
(PROVISÃOI (PROVISÃO) !PROVISÃO) 

8,95 26,84 335,55 26,84 17,15 120,80 86,30 6.586,31 

5,77 17,31 216,34 17,31 11,06 77,88 86,30 4.277,13 

22,74 68,21 85258 68,21 43,58 306,93 86,30 16.601,72 

37,45 112,36 1.404,48 112,36 71,78 505,61 258,90 27-465,16 

( PROICÇÃO (1' MESES) 1 110.165,ss I 202.244,521 16.179,56 j 40_448,90 1 16_853,71 1 5 .617,901 16_853,71 1 1.348,301 449.43 I 1.348,30 1 16.853,71 1 1.348,30 1 861,41 I 6.067,34 I 1 3.106,801 329.5S(89 J 

Total do~ valores que impactam no 
limite '"~ai da LRF 

326.475,09 

téceita llquída to,·rC?Ntl? 

despes<is com pessoal 

hrt1hemó1lCímo 
llrttlU! prttdcncíul 

llr'ntte de. i1ferla 

(tttl t t1 líqufc:fo r.Ofterue 
d~pe~ais. com pl!fWJéll 

hfnltê mc1.dmo 
hrttlt~ pwdend~I 

lim1tf• de aféttd 

Piqu.te-5P, 113/04/2019 

Luit Caflm de Ohvéfra 
Sectel~río dê: Hnanç;u 

Oemonstratlvo con"J dados de 
lar9€iro/2018 a dezl'mbro/2018 

29_791 924,52 

12.755.641,45 

16.087 .639,24 

15.283.257,28 

14.478.875,32 

O~rhôtl'>trarivo com d<1dos previstos de 

jarllcro/2019 a delembro/2019 

31.281.520, 75 

13.987.561,50 

16.892.021,20 

16.047-420,14 

15.202 .819,08 

-;:f 

42.82 

54% 

51,30% 

48,60% 

•com previsão de aumento de 5% para o periodo 

44,12 1 •·com previsão de aumento de 7,12% para o período 

54% 

51,30% 

48,60% 

FONTE OE PAGAMENTO 
(verific.ar no dispositivo le&i'llJ 


