
 

 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 
LEI Nº.060/2007, Lagoa Seca, 28 de dezembro, de 2007. 
 
 

DISPÕE SOBRE A 
REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 
70 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
002/2006, DE 22 DE JUNHO DE 
2006 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA, PB, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º - Serão denominados de Professor Leigo, os docentes 

estáveis, mas sem a habilitação exigida para o exercício da função docente que 
compõem o Quadro Suplementar previsto no artigo 70 da Lei Complementar nº 
002/2006, de 22 de junho de 2006.  

  
Art. 2º - Ficam criadas 15 (quinze) vagas para o cargo de 

Professor Leigo a se extinguir gradativamente de acordo com aposentadoria, morte do 
servidor ou qualquer outra forma de vacância do cargo. 

 
Art. 3º - Os atuais Professores Leigos não poderão assumir 

turmas na qualidade de titulares na rede municipal de ensino, em conformidade com o 
disposto na Lei 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. 

 
Art. 4º - Os Professores Leigos deverão auxiliar os 

Professores integrantes dos cargos de Professor da Educação Básica I e II, nas 
atividades pedagógicas das escolas em que se encontrem lotados ou em outras 
atividades necessárias ao funcionamento do estabelecimento de ensino. 

 
Art. 5º - Não poderá ser contratado ou oferecida vaga em 

Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, para o 
cargo de Professor Leigo, a partir da aprovação da Presente Lei. 

 
Art. 6º - O valor do vencimento dos atuais integrantes do 

cargo de professor Leigo será igual ao Salário Mínimo Nacional vigente acrescido de 
adicional de tempo de serviço (qüinqüênio) a que o profissional tiver direito. 

 
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 8 – A Presente Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Lagoa Seca – PB, 28 de dezembro de 2007. 
 

 
Edvardo Herculano de Lima 

Prefeito 


