
 

 

LEI Nº 2.212, DE 11  DE DEZEMBRO DE 2019 

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO ART. 24, E INCLUI OS ARTS. 

24 – A E 24-B, NA LEI COMPLEMENTAR Nº 014 DE 30 DE 

DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A 

REESTRUTURAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DO PLANO DE 

CARREIRA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO 

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA  E  DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.” 

 

 

                     MARCELO APARECIDO VERONEZI, Prefeito do Município de Santa 

Ernestina, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou, e, ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O art. 24 da Lei Complementar nº 014 de 30/12/2009, passara a vigora com 

as seguintes redações: 

 

´´Art.24. A jornada semanal de trabalho docente é constituída de em atividades 

com alunos, de trabalho pedagógico e hora atividade, a saber: 

 

I.A jornada de trabalho docente dos professores de educação básica I, 

correspondente a 30 (trinta) horas semanais a ser exercidas em horas de 

60(sessenta) minutos, composta de: 

 

a) 20(vinte) horas obrigatórias, em atividades com alunos; 

 

b) 02(duas) horas de trabalho pedagógico coletivo na escola ou em local a ser 

definido pela unidade/Departamento de Educação; 

 

c) 05(cinco) horas de trabalho pedagógico na escola ou em local a ser definido 

pela unidade/Departamento de Educação; 



 

 

d) 03(três) horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha. 

 

II. Jornada de Trabalho Docente dos Professores de Educação Básica II -  

PEBII, correspondente a 30(trinta) horas semanais a ser exercidas em horas de 

60 (sessenta) minutos, composta de: 

 

a) 20(vinte) horas obrigatórias, em atividades com alunos; 

 

b) 02(duas) horas de trabalho pedagógico coletivo na escola ou em local a ser 

definido pela unidade/Departamento de Educação; 

 

c) 05(cinco) horas de trabalho pedagógico na escola ou em local a ser definido 

pela unidade/Departamento de Educação; 

 

d) 03(três) horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha. 

 

III. Jornada de Trabalho Docente dos Professores de Educação Infantil 

correspondente a 25(vinte e cinco) horas semanais a ser exercidas em horas de 

60 (sessenta) minutos, composta de: 

a) 17(dezessete) horas obrigatórias, em atividades com alunos; 

 

b) 02(duas) horas de trabalho pedagógico coletivo na escola ou em local a ser 

definido pela unidade/Departamento de Educação; 

 

c) 03(três) horas de trabalho pedagógico na escola ou em local a ser definido 

pela unidade/Departamento de Educação; 

 

d) 03(três) horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha. 

 

IV. Jornada de Trabalho Docente dos Professores de Educação Especial, 

correspondente a 30(trinta) horas semanais a ser exercidas em horas de 

60(sessenta) minutos, composta de: 

a) 20(vinte) horas obrigatórias, em atividades com alunos; 

 

b) 02(duas) horas de trabalho pedagógico coletivo na escola ou em local a ser 

definido pela unidade/Departamento de Educação; 

 



 

 

c) 05(cinco) horas de trabalho pedagógico na escola ou em local a ser definido 

pela unidade /Departamento Municipal de Educação; 

 

d) 03(três) horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha. 

 

V. Jornada de Trabalho dos Auxiliares de Ensino, correspondente a 40  

(quarenta) horas semanais, composta de: 

a) 27(vinte e sete) horas obrigatórias, em atividades com alunos; 

b) 02(duas) horas de trabalho pedagógico coletivo na escola ou em local a ser 

definido pela unidade/Departamento de Educação; 

c) 08(oito) horas de trabalho pedagógico na escola ou em local a ser definido 

pela unidade/Departamento Municipal de Educação; 

d) 03(três)horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha. 

 

Parágrafo Único. Os professores temporários, que não estão sujeitos às 

jornadas previstas no artigo anterior, serão retribuídos conforme a carga horária 

que efetivamente vierem a cumprir, que também se aplica aos efetivos cuja carga 

horária total ultrapasse o número da jornada de trabalho em que estejam 

incluídos, caso optem por ampliar a jornada.`` 

 

Art. 2º.  A Lei Complementar nº 014, de 30 de dezembro de 2009, passará a vigorar  

acrescida do art. 24- A, que terá a seguinte redação: 

 

´´Art. 24-A. A ampliação de jornada, somente com horas livres, regulares e na 

etapa correspondente ao campo de atuação do professor que atua como 

empregado público ocorrerá no decorrer do ano letivo, a critério do 

Departamento de Educação, que deverá regulamentar a forma de acesso, 

garantindo a oportunidade a todos os professores. 

 



 

 

Parágrafo Único. A ampliação de Jornada não poderá ultrapassar o limite de 

40(quarenta) horas semanais, retornando a jornada original sempre que não 

houver mais a disponibilidade de horas. `` 

 

Art. 3º.  A Lei Complementar nº 014, de 30 de dezembro de 2009, passará a vigorar 

acrescida do art. 24-B, que terá a seguinte redação: 

 

´´Art. 24-B. Na ausência do professor especializado, o professor efetivo da sala 

deverá assumir as aulas e conseqüentemente receber por elas. `` 

 

Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

Santa Ernestina, 11 de dezembro de 2019 

 

 

MARCELO APARECIDO VERONEZI 

- Prefeito Municipal – 

 

 

Registrada na Secretaria Administrativa da Prefeitura, afixada em local de costume e 

enviada para publicação. 

 

                 

       TELMA REGINA LEGRAMANDI CIMATTI 

                                                                Secretária 

     

 


