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LEI COMPLEMENTAR Nº 450, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.

Institui a Ampliação de Jornada para 
professores detentores de cargos de 
provimento efetivo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar.

Art. 1º Fica instituída a Ampliação de Jornada, para professores detentores de cargos de 
provimento efetivo.

Art. 2º O professor poderá ser convocado para a Ampliação de Jornada, em até 80 
(oitenta) horas mensais.

Art. 3º A Ampliação de Jornada de que trata esta Lei será concedida para: 

I - substituição temporária de professores em funções docentes, em exercício nas 
unidades de ensino, em seus impedimentos legais;

II - necessidade da rede municipal de ensino, decorrentes de aposentadoria, demissão, 
exoneração e falecimento, até que se efetue a substituição destes através de nomeação;

III - atuação nos órgãos do sistema municipal de ensino e nas funções de suporte técnico 
à docência; 

IV - atuação na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Secretaria Municipal da Cultura, quando o servidor desempenhar atividades 
educacionais, culturais, de esporte e lazer; e

V - atendimento de demandas de outras unidades administrativas, quando estas estiverem 
devidamente fundamentadas no princípio da economicidade que norteia o serviço público.

Parágrafo único. Fica vedada a convocação de servidores detentores de cargo de 
provimento efetivo de professor para prestação de serviço extraordinário.

Art. 4º A Ampliação de Jornada será revogada nos seguintes casos:

I - a pedido do interessado, quando autorizada pelo titular da Secretaria;

II - quando cessada a razão determinante da convocação;

III - por interesse público; e

IV - quando descumpridas as condições estabelecidas para a convocação.

Art. 5º A ampliação de Jornada será convocada através de Portaria, mediante solicitação 
da Secretaria, devendo nela constar o período de concessão e a carga horária a ser cumprida.

§ 1º O valor devido, por hora efetivamente trabalhada, a título de Ampliação de Jornada, 
será o equivalente a 130% (cento e trinta por cento) do valor da hora do G-4, observados os 
limites fixados em Portaria.
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§ 2º O servidor detentor de 2 (dois) cargos de professor, poderá ser convocado para 
Ampliação de Jornada, desde que a soma da ampliação de horas, considerando ambas as 
matrículas, não ultrapasse 80 (oitenta) horas mensais.

§ 3º Não haverá incidência de contribuição previdenciária e para o Plano IPAM-Saúde 
sobre o valor correspondente à convocação para Ampliação da Jornada.

Art. 6º A Ampliação de Jornada integrará o pagamento referente à gratificação natalina 
(décimo terceiro salário) e férias, considerando a média das horas trabalhadas no respectivo 
período aquisitivo.

Art. 7º O professor convocado para Ampliação de Jornada que for designado para 
unidade de ensino considerada de difícil acesso receberá, além do estabelecido nesta Lei, a 
gratificação prevista no art. 162 da Lei Complementar nº 3.673, de 24 de junho de 1991, na qual 
não incidirá contribuição previdenciária.

Art. 8º A Ampliação da Jornada realizada em horário considerado noturno terá sua 
contraprestação calculada observado o adicional pertinente de 20% (vinte por cento), no qual 
não incidirá contribuição previdenciária.

Parágrafo único. O adicional de que trata o caput integrará o pagamento referente à 
gratificação natalina (décimo terceiro salário) e férias, considerando a média das horas 
realizadas no respectivo período aquisitivo.

Art. 9º O constante da presente Lei integrará a Lei nº 7.600, de 4 de junho de 2013 (Plano 
Plurianual do Setor Público para os exercícios de 2014 a 2017), e a Lei nº 7.660, de 25 de 
setembro de 2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014), no que 
couber.

Art. 10. Esta Lei Complementar será regulamentada através de Decreto, no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, contados a partir de sua publicação.

Art. 11. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias. 

Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2014. 

Caxias do Sul, 19 de novembro de 2013; 138º da Colonização e 123º da Emancipação Política.

Alceu Barbosa Velho,
PREFEITO MUNICIPAL.
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