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LEI COMPLEMENTAR NQ 265/2017
(lide abril de 2017)

Autógrafo n 2 026/2017
Projeto de Lei Complementar n 2 009/2017
Autor: Executivo Municipal

Dispõe
sobre:
"Regulamenta
a
• gratificação a título de designação de
função do Suporte Pedagógico, nos
termos dos §§ 22 e 82 do art. 440, da Lei
Complementar n 2 25112016, de 04 de
abril de 2016."

FAÇO SABER que a Câmara Munici/a1 aprovou e eu,
FRANCISCO DANIEL CELEGLIIM DE MORAIS, na qualidade de Prefeito do
Municiio de Franco da Rocha, sanciono e promulgo a seguinte lei
complementar:

40

Art. V Fica regulamentada nos termos desta lei a gratificação
a título de designação de função do Suporte Pedagógico, que será calculada
com base na Referência 16, Classe 1, 40 horas, da Lei Complementar n
251/2016, nos seguintes percentuais:
- Diretor Escolar 1 (escolas com até 199 alunos), acréscimo
de 35% (trinta e cinco por cento);
II - Diretor Escolar II (escolas de 200 a 499 alunos), acréscimo
de 40% (quarenta por cento);
1 1.1 - Diretor Escolar III (escolas de 500 a 799 alunos),
acréscimo de 45% (quarenta e cinco por cento);
IV - Diretor Escolar IV (escolas com mais de 800 alunos),
acréscimo de 50% (cinquenta por cento);
V - Supervisor de Ensino, acréscimo de 60% (sessenta por
cento);

Avenida Liberdade n° 250, Centro, CEP: 07850-325, Franco da Rocha-SP - PABX: (Oxxl 1) 4800-1
Site:
ftaçicJarocha.sp.ciov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
Estado de São Paulo
CNPJ n 2 46.523.080/0001-60

VI - Assistente Técnico Pedagógico, acréscimo de 60%
(sessenta por cento);
VII - Coordenador Pedagógico 1 (escolas com até 500 alunos),
acréscimo de 30% (trinta por cento);
VIII - Coordenador Pedagógico II (escolas com mais de 500
alunos), acréscimo de 40% (quarenta por cento);
IX - Vice-Diretor Escolar, acréscimo de 25% (vinte e cinco por
cento).
Art. 2 2 A jornada de trabalho das funções do Suporte
Pedagógico é de 40 (quarenta) horas semanais, sendo vedado o pagamento de
horas extras.
Parágrafo único. A base de cálculo das gratificações de que
tratam esta lei será sempre o vencimento da Referência 16, Classe 1, 40 horas,
nos termos da Lei Complementar n 2 262/2017.
Art. 32 Os professores titulares de cargo conveniados em
virtude do convênio de municipalização Estado/Município, que ocuparem função
do Suporte Pedagógico terão o valor da designação calculado considerando
seus vencimentos e o limite dos valores estabelecidos nesta lei.
Art. 42 Os profissionais do magistério titulares de cargo, ou
Ô oriundos do convênio de municipalização Estado/Município, que desejarem
ocupar funções de Suporte Pedagógico serão designados mediante processo de
credenciamento interno e avaliação, regulamentado pela Secretaria Municipal da
Educação.
Art. 52 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos pecuniários a partir de 01 de abril de 2017.
Prefeitura do Municioio de Franco da Rocha, 11 de abril de 2017

FRANCISCO DA

• MORA iS
Munici/aI

Publicada na Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania da Prefeitura do
Munícioio de Franco da Rocha e cópia afivada no local de costume, na data supra.
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