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PROJETO DE LEI Nº 27/2021. 

ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI 

MUNICIPAL Nº 1.945, DE 12 DE DEZEMBRO DE 

2001, QUE ESTABELECE O PLANO DE 

CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO, 

INSTITUI O RESPECTIVO QUANDO DE CARGOS 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, usando das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação 

vigente. 

 

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Altera a redação do Parágrafo único do art. 27 da Lei Municipal nº 1.945, de 

12 de dezembro de 2001, que passa a viger com a seguinte redação: 

Art. 27. 

............... 

Parágrafo único. É fixado, a partir de 1º de janeiro de 2020, em R$ 1.443,07 (Um mil 

quatrocentos e quarenta e três reais e sete centavos) o valor do Padrão de 

Referencia (PR) do Magistério. 

 

Art. 2º. Altera a redação das alíneas “a” e “b”, do inciso II, do art. 28; do art. 30 e 31 

da Lei Municipal nº 1.945, de 12 de dezembro de 2001, que passam a viger com a seguinte 

redação: 
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Art. 28. 

............... 

II - ............... 

a) por tempo de serviço, nos termos da Lei Municipal que institui o Regime Jurídico 

Estatutário dos servidores públicos do Município de Seberi; 

 

b) gratificação adicional, nos termos da Lei Municipal que institui o Regime Jurídico 

Estatutário dos servidores públicos do Município de Seberi. 

 

............... 

Art. 30. O Adicional por tempo de serviço, será nos termos da Lei Municipal que 

institui o Regime Jurídico Estatutário dos servidores públicos do Município de Seberi. 

 

Art. 31. A gratificação adicional de que trata a alínea “b”, do inciso II, do art. 28 

desta Lei, obedecerá ao previsto na Lei Municipal que institui o Regime Jurídico 

Estatutário dos servidores públicos do Município de Seberi. 

 

Art. 3º. Altera a redação do artigo 30-A da Lei Municipal nº 1.945, de 12 de 

dezembro de 2001, que passam a viger com a seguinte redação: 

............... 

Art. 30-A. Para os membros do magistério que ingressarem no serviço público 

municipal a partir de 1º de setembro de 2018, após cada três anos de serviço 

prestado ao Município o servidor terá direito a uma gratificação adicional prevista 

na Lei Municipal que institui o Regime Jurídico Estatutário dos servidores públicos 

do Município de Seberi, não se aplicando aos mesmos o disposto no art. 30 da 

presente Lei. 
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Art. 4º. Inclui o § 3º no Art. 25 da Lei Municipal nº 1.945, de 12 de dezembro de 

2001, com a seguinte redação: 

............... 

“§ 3º - Os cargos de professor pedagogo passam a constituir quadro em extinção, 

sendo que fica extinto 1 (um) cargo atualmente vago e os 7 (sete) cargos atualmente 

providos, ficam automaticamente extintos, no momento em que vagarem. 

 

Art. 5º. Fica revogado o artigo 21-A da Lei Municipal nº 1.945, de 12 de dezembro 

de 2001, que estabelece o Plano de Carreira do Magistério do Município, institui o respectivo 

quando de cargos e dá outras providências. 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo que o artigo 2º 

passa a surtir efeitos a contar de 1º de janeiro de 2002 e o artigo 3º a contar de 1º de setembro 

de 2018. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

SEBERI/RS, 09 DE ABRIL DE 2021. 

 

 

ADILSON ADAM BALESTRIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 27/2021 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores; 

 

Ao cumprimentá-los, cordialmente o senhor presidente, bem como, aos demais 

vereadores com assento nesta Casa Legislativa, oportunidade em que estamos enviando o 

Projeto de Lei que “ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.945, DE 12 DE 

DEZEMBRO DE 2001, QUE ESTABELECE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO, 

INSTITUI O RESPECTIVO QUANDO DE CARGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, para apreciação 

e aprovação do presente projeto de Lei. 

 

       O presente projeto visa atender às disposições legais, das quais a primeira se refere 

a necessidade do município ter fixado um Padrão Referencial no âmbito da Lei Municipal, que 

até então não estava previsto. Esse valor considera o atual valor praticado ao magistério do 

município, qual seja, de R$ 1.443,07 (Um mil quatrocentos e quarenta e três reais e sete 

centavos). 

 

Também visa o presente Projeto deixar explicitado que os adicionais por tempo de 

serviço e a gratificação adicional dos professores são aquelas previstas e concedidas a todos os 

servidores, já previstas no Regime Jurídico dos servidores. 
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Na oportunidade, também é proposto um ajuste na legislação vigente, qual seja, a 

extinção de cargos não ocupados do quadro do magistério. 

 

Por último, apresentamos aos Nobres Edis a necessidade de também adequar as 

normas municipais aos atuais entendimentos da jurisprudência brasileira, no sentido de que 

aos professores foi estabelecido que 1/3 da sua carga horária deverá ser realizado a através de 

horas atividades.  

 

A seguir transcrevemos o que prescreve o art. 21-A da Lei Municipal nº 1.945, de 

2001 e alterações posteriores: 

“Art. 21-A. Para os profissionais da educação que ingressarem no serviço 

público municipal a partir de 1º de setembro de 2018, o regime normal de 

trabalho, com atuação na educação infantil e nos anos iniciais e finais, é de 20 

horas semanais, das quais, para os professores em regência de classe, até 20% 

(vinte por cento) fica reservada para horas atividades. (AC) (acrescentado pelo 

art. 1º de Lei Municipal nº 4.432, de 03.10.2018. 

 

Informar que a Foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal 

Federal – STF (DJE-STF), do dia 29 de julho de 2020, o Acórdão do Recurso Extraordinário nº 

936790/SC, declarado de Repercussão Geral (Tema 958), com a seguinte ementa: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 

PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, 

DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA 

DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. 

POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades 

extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da 
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jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre 

atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para 

fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República 

autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos 

professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 

4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades 

extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 

11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (RE 936790, 

Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal 

Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-

07-2020 PUBLIC 29-07-2020). 

 

A tese que prevaleceu – por maioria – foi a seguinte: “É constitucional a norma geral 

federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação 

básica para dedicação às atividades extraclasse.” 

 

Os fundamentos que justificaram esta tese, partiu de quatro premissas: 

a) O dever do Estado de reconhecer e valorizar as atividades extraclasse; 

b) A obrigatoriedade de assegurar o piso nacional do magistério. 

c) A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública 

entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da 

remuneração de tais profissionais; 

 

d) A Lei Federal nº 11.738/2008, no art. 2º, § 4º, estabelece uma fração máxima de 

dois terços no exercício de atividade diretas com o aluno, sendo que tal situação não viola o 

pacto federativo e de vício de iniciativa, vez que não houve tratamento legislativo da jornada 

dos servidores da educação “mas medida que visa a assegurar equivalência entre jornada e piso 

salarial, bem como garantir, ainda que minimamente, valorização e retribuição do tempo 
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dedicado à preparação de aulas, correção de provas, relacionamento entre professores, alunos 

e famílias.” 

 

A decisão, transitada em julgado em 18 de dezembro de 2020, encerra a discussão 

iniciada em 2008 na ADI 4167, quando o STF entendeu que o dispositivo era constitucional, mas 

sem efeito vinculante e erga omnes, permitindo que as administrações públicas e outras esferas 

do Judiciário pudessem adotar entendimento diverso. 

 

Portanto, muito embora a decisão em Recurso Extraordinário com Repercussão 

Geral reconhecida não tenha efeito vinculante automático, a exemplo do que ocorre com as 

súmulas vinculantes, é bastante provável que a partir desse julgamento, especialmente em 

razão do sistema de precedentes estabelecido pela nova Lei de Processo Civil – NCPC, passe a 

adotar o entendimento de que compete aos Poderes Públicos ajustar a carga horária dos 

membros do magistério, a fim de que seja oportunizado a reserva de 1/3 para hora-atividade 

para os membros do magistério da sua rede. 

 

Diante dessa realidade, a partir do julgamento do Tema 958 do STF, o Município 

está procedendo os ajustes necessários, alterando os Plano de Carreira do Magistério, a fim de 

assegurar que o período de estudos, planejamento, organização e aperfeiçoamento do trabalho 

didático dos membros do magistério seja na proporção de, no mínimo, 1/3 da carga horária 

fixada em lei para o cargo. 

 

Por fim, entendemos que tal adequação – salvo melhor juízo – não encontra 

impedimento frente ao art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, uma vez que, o inc. I do 

dispositivo veda a concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação 

de remuneração, o que, em nossa avaliação, não se enquadra a reserva da hora-atividade visto 

que esta é uma organização da forma de cumprimento da carga horária dos membros do 

magistério. Anote-se, inclusive que tal medida, a rigor, não implica em um aumento automático 

da despesa de pessoal, vez que estará apenas delimitando um tempo maior na carga horária 
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semanal do membro do magistério para hora-atividade, podendo ser entendida como uma 

reestruturação da carreira (inc. III) que não implica em aumento de despesa. 

 

Portanto, entendemos que a implantação da reserva de 1/3 da hora-atividade, por 

Lei Municipal, não encontra óbice frente à Lei Complementar nº 173/2020. 

 

Assim, estando evidenciada a relevância da medida em prol do interesse público, 

permanecemos convictos de que os Nobres Edis não faltarão com o integral apoio à aprovação 

que se busca. 

 

Na certeza de contarmos com a habitual compreensão desse Poder Legislativo para 

a aprovação deste Projeto de Lei, que rogamos seja incluído no expediente da próxima sessão, 

para exame e votação em regime de urgência, na forma e prazo regimental. 

 

 

 

ADILSON ADAM BALESTRIN 

Prefeito Municipal 


