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PORTARIA N° 319, DE 13 DE AGOSTO 2018

"Dispõe sobre o cumprimento das horas-
atividades dos Professores do Ensino
Fundamental, das Séries Iniciais e da
Educação Infantil, em exercício nos centros
de educação da rede municipal de ensino, nos
termos do disposto no Art. 2°, § 4° da Lei n"
11.738, de 16 de julho de 2008".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E
LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais conforme lhes são concedidas através da Lei
Orgânica Municipal, r

CONSIDERANDO, a Lei n° 11.738/08 que regulamenta o art 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial nacional
dos Profissionais do Magistério Público da educação básica;

CONSIDERANDO, que a Lei Federal n° 11.738/08 versa sobre a composição
da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da
carga horária para o desempenho das atividades de interação com os
educandos;

CONSIDERANDO, que os professores do Ensino Fundamental, das séries
iniciais e da Educação Infantil deste Município, exercem atividades
correspondentes a 20 horas para o desempenho das atividades de interação
com os educandos;

,
CONSIDERANDO, a necessidade da realização de atividades Extraclasse, nos
termos da Lei 11.738/08.

RESOLVE:

Art. 1° - Fixar a jornada dos Professores do Ensino Fundamenta! das séries
iniciais e da Educação Infantil deste Município, na seguinte conformidade:

a. 20 (vinte) horas semanais de trabalho destinadas a interação com
alunos na Unidade Educacional;

b. 10 (dez) horas semanais para realização de atividades Extraclasse.

Art. 2° - As horas-atividade de que trata a alínea "b" do caput deste artigo,
correspondentes ao total de 10 (dez) horas semanais do Professor de
Educação Infantil, serão cumpridas corn:
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a. 04 horas semanais de estudo interno e planejamento com a
coordenação e gestão escolar;

b. 04 horas para correção das avaliações e outras atividades pedagógicas;

c. 02 horas para formação externa.

§ 1° - A hora-atividade terá a mesma duração da hora da respectiva Jornada
Básica de 20 (vinte) horas de trabalho semanais dos Professores do Ensino
Fundamental das séries iniciais e da Educação Infantil deste Município.

§ 2° - O mês que não ocorrer formação externa, a carga horária será utilizada
conforme a demanda da Secretaria Municipal de Educação e da Unidade
Escolar.
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§ 3° - O não cumprimento dessa carga horária implicará descontos nos
vencimentos, conforme regulamento da Secretaria Municipal de Educação.

§ 4° - Durante o período de férias escolares do mês de Janeiro, que não houver
atividades previstas na alínea "b" do Art. 2° desta Portaria, não fará jus o
recebimento dos valores correspondente às horas Extraclasse.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a
Portaria n° 313 de 29 de junho de 2018 e as demais disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Educação de São Felix do Coribe, em 13 de agosto de
2018.

DE SOUZA
Secretário Municipal de Eáucação, Cultura, Esporte e Lazer
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