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LEI MUNICIPAL Nº 826/2021 - G.P, de 20 DE JULHO DE
2021.

Altera a Lei nº 817 de 04 de novembro de 2020, que
dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores
Públicos pertencentes à Administração pública direta e
indireta do município de São Benedito do Rio Preto -
MA.

Autoriza a unificação de matrículas de professores da
Rede Pública Municipal da Educação Básica do
município de São Benedito do Rio Preto Maranhão e dá
outras providências.

O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
BENEDITO DO RIO PRETO, ESTADO DO MARANHÃO,
Sr. WALLAS GONÇALVES ROCHA, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

 

Art.1º- A Lei Municipal nº 817 de 04 de novembro de 2020,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

¨ Art. 45-A. Os servidores públicos do Município de São
Benedito do Rio Preto terão uma jornada de trabalho
máxima de 40 (quarenta) horas semanais.

 

1º - Os professores da Rede Pública Municipal de
Educação Básica do município de São Benedito do
Rio Preto - Maranhão que forem detentores de
duas matrículas junto à Secretaria Municipal de
Educação, referentes a 20 (vinte) horas de jornada
semanal de trabalho em cada uma delas, poderão,
em caráter opcional, transformar suas 02 (duas)
matrículas em uma única, de 40 (quarenta) horas

de jornada semanal de trabalho.

I - É VETADO A UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS QUE
ESTEJA EM PERÍODO PROBÁTORIO. (NF)

2º - A unificação de matrículas prevista no
caput deste artigo deverá ser requerida diretamente
a Secretaria Municipal de Educação do Município de
São Benedito do Rio Preto Maranhão, que
normatizará o processo de unificação mediante
edital.

3º - O professor com duas matrículas de 20 (vinte)
horas de jornada semanal de trabalho em cada
matrícula que optar pela unificação de matrículas
prevista no caput do artigo 1º, deverá requerer a
exoneração da segunda matrícula, para fazer jus à
ampliação da jornada de 20 horas para 40 horas
semanais, na forma prevista.

4º - O professor que optar pela unificação de
matrículas prevista no caput do artigo 1º será
enquadrado automaticamente no nível
correspondente à matrícula única, de 40 (quarenta)
horas de jornada semanal de trabalho, no Estatuto
do Servidor Público Municipal de São Benedito do
Rio Preto - MA (Lei 817/2020), asseguradas todas
as vantagens de caráter pessoal até então
percebidas nas duas matrículas unificadas.

5º - Os adicionais de tempo de serviço até então
pagos ao professor com duas matrículas de 20
(vinte) horas de jornada semanal de trabalho em
cada matrícula, que optar pela unificação de
matrículas previstas no artigo 1º desta Lei, também
serão unificados, apurando-se o novo valor a ser
pago, pela média ponderada dos valores até então
pagos, em função do tempo de serviço em cada uma
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das duas matrículas de 20 (vinte) horas de jornada
semanal de trabalho.

6º - Efetuada a opção pela unificação de matrículas
previstas no caput do Art. 1º, o tempo de
contribuição previdenciária do professor optante será
igualmente unificado, prevalecendo o relativo à
matrícula com maior tempo de serviço, para efeito de
aposentadoria e demais benefícios previdenciários.

7º - Os salários de contribuição decorrentes do
tempo de contribuição previdenciária na forma do
caput deste artigo também serão unificados,
apurando-se o novo valor a ser considerado para
efeito de concessão de benefício previdenciário, pela
média ponderada dos valores até então pagos, em
função do tempo de serviço em cada uma das duas
matrículas de 20 (vinte) horas de jornada semanal
de trabalho.

8º - Caso o professor seja lotado em mais de uma
escola na sede, prevalecerá, para efeito de lotação,
a matrícula com maior tempo de serviço.

9º - Caso o professor seja detentor de duas
matrículas, uma na zona rural e outra na zona
urbana, prevalecerá, para efeito de lotação, a
matrícula com maior tempo de serviço.

10º - Caso o professor seja detentor de duas
matrículas de 20 (vinte) horas de jornada semanal,
uma no ensino infantil e outra no ensino
fundamental, prevalecerá, para efeito de lotação, a
matrícula com maior tempo de serviço.

11º - O pedido de exoneração da segunda matrícula
somente será exigível do professor após o
deferimento formal, em processo administrativo
específico, do pedido de unificação da jornada e
deverá ser exercido pelo servidor no prazo máximo
de 10 (dez) dias após a publicação do despacho de
deferimento da unificação da jornada.

12º - Decreto regulamentará, no prazo de 30 (trinta)
dias, o procedimento necessário ao exercício da
opção pela unificação de matrículas, observados os
critérios de conveniência e oportunidade da
Administração Pública para o deferimento do pedido
do servidor.

Art.2º-. Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua
publicação.

Art.3º- Revogam-se disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO BENEDITO DO RIO
PRETO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 20 DE JULHO DE
2021.

 

WALLAS GONÇALVES ROCHA

Prefeito Municipal
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