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A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com
fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c nos Incisos II e
IV do Art. 5º. da Lei nº 3.721/2020 de 23 DE
DEZEMBRO DE 2020,

DECRETO Nº.: 2136/2021

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$844.860,00 (oitocentos e
quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais), para reforço  da(s) dotação(ões)
orçamentária(s) constante(s) do Anexo I, para a(o) PREFEITURA MUNICIPAL e Fundo
Municipal de Assistência Social.
 
Art. 2º - Os recursos de R$784.860,00 (setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e
sessenta reais) para atender o Anexo I, serão provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e
de igual valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.721/2020 c/c Art. 43, § 1º, item III
da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do
mesmo Anexo.
 
Art. 3º - Os recursos de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para atender o Anexo II, serão
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso IV do Art.
5º. da Lei nº 3.721/2020 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964,
na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.
 
Art. 4º - Os recursos de R$10.000,00 (dez mil reais) para atender o Anexo III, serão
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso II do Art. 5º.
da Lei nº 3.721/2020 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s)
dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.
 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, rovogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DA PREFEITA, em 22 de julho de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
PREFEITA

D    E    C    R    E    T    A:

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417

www.paraibadosul.rj.gov.br Página 1 de 4
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A N E X O   I

DECRETO Nº.: 2136/2021 DE: 22/07/2021
CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL
Sec. Municipal de Compras e Licitações

2.02.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

273.1.90.04.00.00.00 1.500,00001
Secret.Munic. de  Fazenda

2.06.04.123.0004.2.023 Contribuições - PIS/PASEP

653.3.90.47.00.00.00 50.000,00002
2.06.28.843.0003.2.078 Pagamento de Parcelamentos

854.6.91.71.00.00.00 159.500,00001
Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

2.12.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

1263.1.90.92.94.00.00 16.000,00001
2.12.15.451.0009.2.068 Manutenção e Conservação das Vias Públicas

1363.3.90.39.00.00.00 23.000,00001
2.12.15.452.0009.2.190 Locação de Veículos e Máquinas Pesadas

1453.3.90.39.00.00.00 170.000,00001
2.12.15.452.0018.2.064 Manutenção e Conservação da Limpeza Urbana

1463.3.90.39.00.00.00 66.000,00001
Secr. Munic.de Educação

2.14.12.361.0020.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

2533.1.90.11.00.00.00 283.860,00001

769.860,00Total Anulado da Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal de Assistência Social

3.01.08.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

3703.1.91.13.00.00.00 15.000,00001

15.000,00Total Anulado da Unidade Gestora:

TOTAL ANULADO: 784.860,00

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
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PREFEITURA MUNICIPAL
Sec. Municipal de Compras e Licitações

2.02.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

293.3.90.30.00.00.00 1.000,00001
Secret.Munic. de  Fazenda

2.06.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

613.3.90.39.00.00.00 150.000,00001
Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

2.12.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

1303.3.90.39.00.00.00 5.000,00001
2.12.25.752.0015.2.066 Manutenção e Conservação da Rede Elétrica Pública

1473.3.90.30.00.00.00 270.000,00001
2.12.26.782.0040.2.002 Abastecimento da Frota Municipal



DECRETOS

Página 3Ano 5 • Edição 576 • 23 de julho 2021

1513.3.90.30.00.00.00 50.000,00002
Secr. Munic.de Educação

2.14.12.361.0020.2.030 Material Educacional

2503.3.90.32.00.00.00 209.480,20001
2.14.12.365.0021.2.030 Material Educacional

3233.3.90.32.00.00.00 84.379,80001

769.860,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal de Assistência Social

3.01.08.122.0004.2.043 Manutenção das Atividades do Fundo

3733.3.90.30.00.00.00 10.000,00001
3.01.08.122.0004.2.166 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais

10523.3.90.30.00.00.00 5.000,00001

15.000,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 784.860,00

A N E X O   II

DECRETO Nº.: 2136/2021 DE: 22/07/2021
CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos
2.12.15.451.0009.2.068 Manutenção e Conservação das Vias Públicas

1363.3.90.39.00.00.00 50.000,00001

50.000,00Total Anulado da Unidade Gestora:

TOTAL ANULADO: 50.000,00

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
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PREFEITURA MUNICIPAL
Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

Manutenção e Conservação das Vias Públicas2.12.15.451.0009.2.068

1343.3.90.30.00.00.00 50.000,00001

50.000,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 50.000,00



Página 4 Ano 5 • Edição 576 • 23 de julho 2021

DECRETOS

A N E X O   III

DECRETO Nº.: 2136/2021 DE: 22/07/2021
CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL
Secr. Munic.de Educação

2.14.12.361.0020.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

2533.1.90.11.00.00.00 10.000,00001

10.000,00Total Anulado da Unidade Gestora:

TOTAL ANULADO: 10.000,00

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
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PREFEITURA MUNICIPAL
Secret.Munic. de  Fazenda

2.06.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

583.1.90.94.00.00.00 10.000,00001

10.000,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 10.000,00

RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

001 794.860,00 794.860,00

002 50.000,00 50.000,00

844.860,00TOTAL: 844.860,00
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A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com
fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c no Inciso II do
Art. 5º. da Lei nº 3.721/2020 de 23 DE
DEZEMBRO DE 2020,

DECRETO Nº.: 2137/2021

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$367.711,50 (trezentos e
sessenta e sete mil, setecentos e onze reais e cinquenta centavos), para reforço  da(s)
dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do Anexo I, para a(o) PREFEITURA MUNICIPAL
e Fundo Municipal de Saúde.
 
Art. 2º - Os recursos de R$310.000,00 (trezentos e dez mil reais) para atender o Anexo I,
serão provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso I do
Art. 4º. da Lei nº 3.721/2020 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de
1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.
 
Art. 3º - Os recursos de R$57.711,50 (cinquenta e sete mil, setecentos e onze reais e
cinquenta centavos) para atender o Anexo II, serão provenientes de anulação(ões)
parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso II do Art. 5º. da Lei nº 3.721/2020 c/c Art.
43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s)
constante(s) do mesmo Anexo.
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DA PREFEITA, em 23 de julho de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
PREFEITA

D    E    C    R    E    T    A:

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417
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A N E X O   I

DECRETO Nº.: 2137/2021 DE: 23/07/2021
CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL
Secret.Munic. de  Fazenda

2.06.28.843.0003.2.078 Pagamento de Parcelamentos

854.6.91.71.00.00.00 300.000,00001

300.000,00Total Anulado da Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

4.01.10.301.0095.2.189 Manutenção das Atividades Atenção Básica

5023.3.90.30.00.00.00 10.000,00111

10.000,00Total Anulado da Unidade Gestora:

TOTAL ANULADO: 310.000,00

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417
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PREFEITURA MUNICIPAL
Sec.Munic.de Planejamento e Administraçã

2.07.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

983.3.90.39.00.00.00 300.000,00001

300.000,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

4.01.10.122.0095.2.114 Ações de Combate ao COVID-19

4633.3.90.39.00.00.00 10.000,00111

10.000,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 310.000,00
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A N E X O   II

DECRETO Nº.: 2137/2021 DE: 23/07/2021
CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

4.01.10.301.0095.2.189 Manutenção das Atividades Atenção Básica

5023.3.90.30.00.00.00 57.711,50111

57.711,50Total Anulado da Unidade Gestora:

TOTAL ANULADO: 57.711,50

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417
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Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

4.01.10.301.0095.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

4893.1.90.13.00.00.00 47.620,50111
4.01.10.302.0080.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

5183.1.90.13.00.00.00 10.091,00111

57.711,50Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 57.711,50

RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

001 300.000,00 300.000,00

111 67.711,50 67.711,50

367.711,50TOTAL: 367.711,50

PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ torna pública a REPUBLICAÇÃO do Pregão 
Presencial nº 028/2021 – Processo Licitatório nº 031/2021, cujo objetivo é a: SELEÇÃO DE EMPRESA(S) 
ESPECIALIZADA(S) NO RAMO PARA COMPOSIÇÃO DO QUADRO GERAL DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 
LABORATÓRIO CLÍNICO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE 
EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA. O Credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes dar-se-
ão no dia 10/08/2021 às 10h00min horas, no endereço supra. O Edital encontra-se disponível no sítio eletrônico: 
http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais, ou retirado na sede da Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a 
sexta-feira, no horário de 08:30 às 17:00 horas, mediante o fornecimento de uma resma de papel A4. Informações 
poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-1052. Paraíba do Sul, 23 de julho de 2021 – Dayse Deborah 
Alexandra Neves– Prefeita Municipal. 
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DECRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SME N P 03, DE 22 DE JULHO DE 2021

Regulamenta a escolha de turmas, organização do quadro de
horários, alocação dos professores nas turmas e
movimentação para cargos diretivos e de confiança na Rede
Pública Municipal de Ensino e dá outras providências

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor,

CONSIDERANDO que a educação constitui direito social, de caráter inalienável, sendo
obrigatória a oferta da Educação Básica por parte do poder público, sob pena de
responsabilização, conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
em seu artigo 59, S4Q;

CONSIDERANDO que a Rede Pública Municipal de Ensino necessita de
permanentemente organização das unidades escolares em suas faces pedagógicas,
administrativa, de infraestrutura e de pessoas, de modo a preservar a oferta de
Educação Básica e garantir de maneira integral a realização do período/ano letivo;

CONSIDERANDO que é essencial estruturar a atuação dos servidores no que tange à
formação do quadro funcional, respondendo à demanda da unidade escolar, definindo
assim eventuais cenários de carência ou disponibilidade funcional;

CONSIDERANDO que é necessário estabelecer critérios e normas que regulamentem a
distribuição dos componentes curriculares no quadro de horários e a alocação de
professores regentes nas unidades escolares e dos servidores que ocupam cargos de
confiança, tanto através da consulta pública para a gestão das escolas, como na Equipe
do Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica ou no Departamento de Gestão
Administrativa, Pessoa e Informação da Secretaria Municipal de Educação (Seduc) de
Paraíba do Sul;

RESOLVE:

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1 2 - A presente Resolução tem por objetivo estabelecer critérios quanto aos
procedimentos de organização, alocação, manutenção e construção do quadro de
horários das unidades escolares da rede pública municipal de ensino e delinear as
possibilidades de movimentação dos servidores para cargos diretivos e de confiança,

RESOLUÇÕES
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Art. 22 - Para fins desta resolução, considera-se Quadro de Horários a organização e
distribuição dos tempos de aulas dos componentes curriculares previstos nas matrizes
curriculares para alocação de professores.

CAPÍTULO 11
DEFINIÇÃO DO HORÁRIO E ORGANIZAÇÃO

Art. 32 - A gestão da unidade escolar, em conjunto com os coordenadores pedagógicos,
deverá elaborar por escrito o Quadro de Horários das aulas do ano letivo seguinte, bem
como a distribuição dos professores por turmas, durante o período de confirmação de
turnos e vagas, para que o mesmo seja enviado à Seduc.

Art. 42 - Fica determinado como período para elaboração do quadro de horário e
alocação dos professores nas turmas o mês de novembro do corrente ano para o
próximo ano letivo.

SI Para as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que se organizam em períodos
letivos ficam estabelecidos os meses de junho e novembro para elaboração do quadro de
horários e alocação de professores em turma.

52 Os professores que participarem do processo interno de remoção serão alocados nas
turmas e horários vagos nas escolas de sua escolha.

Art. 5 0 - - Caberá à direção da unidade escolar, antes de iniciar a alocação das aulas,
observado o definido no art. 4% verificar e validar com o Departamento de Ensino e
Coordenação Pedagógica da Seduc:
I. etapas;
II. turmas;
III. turnos;
IV. sala de aula;
V. matrizes curriculares.

Parágrafo único - A organização dos tempos de aulas de cada componente curricular
deverá, prioritariamente, obedecer às regras abaixo de forma a propiciar o melhor
aproveitamento das aulas pelos estudantes:

I. atender à concentração prevista nos componentes curriculares/campos de
experiência das matrizes curriculares, sem que a carga horária total de um único
componente, com mais de dois tempos semanais, seja disponibilizada na mesma turma e
no mesmo dia.

II. distribuição de carga horária dos componentes curriculares, preferencialmente, nos
05 (cinco) dias úteis semanais, desde que seja respeitada a alocação mínima de 04
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(quatro) tempos diários de aula; desse modo, em todos os dias deve ser oferecido aos
estudantes no mínimo 04 (quatro) aulas diárias.

III. alocação das aulas aos sábados, ou em dias não previstos no Calendário Escolar, só
poderá ocorrer após autorização escrita do Chefe do Departamento de Ensino e
Coordenação Pedagógica da Seduc ou em eventuais regimes de reposição de aulas,
também com a devida autorização do mesmo.

IV. a carga horária dos componentes curriculares em uma mesma turma deverá ser, de
acordo com as peculiaridades de cada segmento/etapa, preferencialmente distribuída
da seguinte forma:
a) no caso de componentes com 02 (dois) tempos semanais, distribuir a carga horária
em tempos seguidos, preferencialmente, sem intercalar com o horário de intervalo;
b) no caso de componentes curriculares com 03 (três) tempos semanais, distribuir a
carga horária em 02 (dois) dias;
c) no caso de componentes curriculares com 04 (quatro) tempos semanais, distribuir a
carga horária em no mínimo 02 (dois) dias e no máximo 02 (dois) tempos seguidos,
independente do horário de intervalo;
d) no caso de componentes curriculares com 05 (cinco) tempos semanais, distribuir a
carga horária em no mínimo 02 (dois) dias e no máximo 03 (dois) tempos seguidos,
independente do horário de intervalo;
e) no Primeiro Segmento do Ensino Fundamental, diariamente deve ser oferecido pelo
menos dois componentes curriculares diferentes, recomenda-se elaborar um quadro de
horário para as turmas.
f) na Educação Infantil, deve-se oferecer as crianças atividades diferenciadas ao longo do
dia dentre elas é fundamental um quadro de rotinas com: contação de histórias,
psicomotricidade, rodinha, atividades permanentes, hora da novidade, brincadeiras,
artes, jogos, entre outros, tais como descritos nos eixos da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).

Art. 62 - O horário de funcionamento das turmas, seus intervalos, bem como a
distribuição dos componentes curriculares no Quadro de Horários, deverá estar de
acordo com o estabelecido nas matrizes curriculares em vigência, para os turnos e
modalidades de ensino oferecidos pela unidade escolar.

Parágrafo único — As unidades escolares deverão trabalhar com dobradinha nas turmas
de 42 e 52 anos, distribuindo a carga horária e os componentes curriculares entre dois
professores regentes.

Art. 72 - É de responsabilidade do Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica
orientar a construção dos horários, a distribuição dos componentes curriculares, assim
como ajustar as turmas criadas, verificar e solicitar adequação às matrizes curriculares.
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CAPÍTULO 111
ALOCAÇÃO DE PROFESSSORES NO QUADRO DE HORÁRIOS

Art. 82 - De forma a contribuir com a organização pedagógica e de recursos humanos da
unidade escolar, a alocação do professor deverá respeitar a distribuição dos
componentes curriculares no Quadro de Horários, previamente elaborado pela direção e
coordenadores pedagógicos, e será realizada obedecendo aos seguintes critérios:

I. iniciar a alocação dos professores, obrigatoriamente, a partir dos anos/fases finais de
cada segmento, de forma que não haja carência nessas turmas;
II. em seguida privilegiar as turmas iniciantes dos anos/fases de cada segmento.
III. o mesmo professor deverá suprir todos os tempos previstos em uma determinada
turma de seu componente curricular, em conformidade com a Matriz Curricular vigente;
IV. a matrícula do professor deverá estar prioritariamente integralizada na mesma
unidade escolar;
V. a carga horária destinada às atividades pedagógicas complementares deverá ser
cumprida dentro da unidade escolar, cabendo a direção zela pelo seu cumprimento.
Ocorrendo a necessidade da complementação de carga horária em outra unidade
escolar, a mesma deverá ser distribuída equitativamente entre as escolas;
VI. a carga horária de efetiva regência de turma do professor I deverá ser cumprida em
05 (cinco) dias, do professor II em no mínimo 03 (três) dias e do Coordenador
Pedagógico em no mínimo 03 (três) dias.
VII. a carga horária de formação continuada deverá ser cumprida em conformidade com
as orientações fixadas pelo Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica.

S 1 2 Fica expressamente proibida a alocação da carga horária total da matricula do
professor em um único dia, na mesma unidade escolar e/ou diferente.

S 2 2 0 professor poderá ser alocado em duas ou mais escolas até atingir a carga horária
completa do componente curricular que ministra.

S 3Q O professor poderá ser alocado com duas matrículas no mesmo componente
curricular, sem contrariar o previsto no inciso II deste artigo.

S 42 0 professor poderá ser alocado com duas matriculas na mesma unidade escolar,
desde que haja vaga disponível.

Art. 9 2 - Para definir o quantitativo de professores necessários em função da regência na
unidade escolar a direção deverá utilizar como base de cálculo o número de turmas,
matriz curricular e carga horária do cargo.

Parágrafo único - A direção deve observar e respeitar, rigorosamente, o Regimento
Escolar que define o quantitativo de estudantes por turma e de professores regentes
necessários definidos no caput deste artigo, sob pena de responder administrativamente
por comprometer a garantia de oferta de Educação Básica.
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Art. 10 - A alocação das matrículas dos professores regentes deverá respeitar o tempo
de efetivo exercício na função de regência na rede municipal, e na unidade escolar em
que participa de processos de atribuição de turmas.

S 12 É atribuição da direção em conjunto com os coordenadores pedagógicos distribuir
as turmas aos professores com base em avaliação técnica do trabalho realizado,
destinando os professores às turmas que atendem melhor ao seu perfil.

S 22 Os professores com lotação na unidade escolar terão prioridade de alocação diante
daqueles que estão complementando a carga horária na mesma escola, em face da
necessidade de verificação da possibilidade de integralização de sua matrícula.

S 32 Professores que fizeram uso da remoção para outra unidade escolar terão
reiniciada a contagem de tempo para todos os fins de antiguidade na unidade escolar de
destino, especialmente no que concerne à atribuição de turmas.

S 42 A cada ano/período letivo os professores participação com a direção e
coordenadores pedagógicos do processo de atribuição de turmas para alocação de sua
carga horária, incluindo a possibilidade de modificar o seu turno de atuação, caso haja
possibilidade na unidade escolar.

S 52 Para atendimento ao disposto neste artigo serão utilizados como critérios de
desempate as seguintes situações:
a) total de faltas não abonadas no ano letivo anterior;
b) total de afastamentos temporários no ano letivo anterior;
c) ano de admissão no serviço público com a matrícula objeto do empate;
d) classificação no concurso público.

Art. 11 - Observados os critérios descritos neste capítulo, a direção deverá listar os
professores lotados na unidade escolar, por ordem de classificação e alocar os
professores regentes nas respectivas turmas, tempos e componentes curriculares.

S 1 2 Os professores em função gratificada, cargos de confiança, na equipe diretiva ou em
readaptação de função também deve ser classificado na lista mencionada nesse artigo.

S 2 2 A direção deverá dar publicidade à lista classificatória prevista no presente artigo e
aos horários das aulas pré-estabelecidos, disponibilizando em local visível da unidade
escolar.

S 32 Os professores que se encontrarem em afastamento temporário e não puderem
informar sua disponibilidade no período de montagem do Quadro de Horários serão
alocados pela direção e coordenação pedagógica nas vagas existentes, respeitando aordem classificatória.
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S 49 Visando efetiva busca pela integralização, o professor que não conseguir alocar toda
a sua carga horária na unidade escolar de lotação, por falta de oferta no componente
curricular de ingresso, poderá complementar com outro para o qual possua habilitação,
dentro de componentes curriculares previstos na matriz curricular vigente, desde que
habilitado e autorizado pelo Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica, não
podendo exceder o prazo de 2 anos.

S 52 Visando efetiva busca pela integralização, quando existir a possibilidade de
alocação de todos os tempos da carga horária do professor na unidade escolar e o
mesmo não se adequar ao horário oferecido, esses serão ofertados aos próximos
classificados para integralização da carga horária, devendo a direção registrar em ata
assinada por duas testemunhas a recusa ou impossibilidade do professor.

Art. 12 - O Setor de Lotação e Pessoal juntamente com o Chefe do Departamento de
Ensino e Coordenação Pedagógica poderá convocar o gestor da unidade escolar sempre
que identificada necessidade de ajustar e/ou regularizar o Quadro de Horários.

CAPÍTULO IV
DA REALOCAÇAO DE PROFESSSORES

Art. 13 Após a construçáo do Quadro de Horários caberá a direçáo da unidade escolar
divulgar sua organização, afixando em local apropriado e de amplo acesso a toda
comunidade escolar, de modo a garantir publicidade.

Art. 14 — Para fins dessa Resoluçáo, considera-se realocaçao docente como
procedimento administrativo no qual professores que eventualmente não tenham sido
alocados, total ou parcialmente, em turmas para efetivo exercício da regência na
unidade escolar de origem, sejam transferidos para unidades escolares com carência.

19 Identificados pela direçáo da unidade escolar docentes no caso descrito no caput do
presente artigo, com carga horária livre total ou parcial, após a conclusão do Quadro de
Horários, estes deveráo ser encaminhudos ao Setor de Lotaçao e Pessoal da Seduc,
através de ofício com a justificativa pura realocaçacx

S 29 0 professor encaminhado para o procedimento de realocaçao terá prazo máximo de
dois dias úteis, a contar do recebimento do oficio de apresentação emitido pela direçáo
da unidade escolar, para se apresentar e realizar os procedimentos de A não
apresentação ensejará as penalidades legais.

Art. 15 — Caberá ao Setor de Lotação e Pessoal oferecer vagas disponíveis das unidades
escolares na seguinte ordenação:
L na disciplina de ingresso;
IL na disciplina de segunda habilitação,
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Parágrafo único - A lotação de professor em componente curricular de segunda
habilitação será temporária não podendo exceder, o período de dois anos letivos.

Art. 16 - É de responsabilidade do Setor de Lotação e Pessoal monitorar a alocação da
carga horária dos professores no Quadro de Horários e aplicar as regras de realocação
previstas no presente capítulo.

CAPÍTULO V
ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE EXTRACLASSE

Art. 17 - Os professores docentes I e II e Coordenadores Pedagógicos poderão assumir
as funções/ atividades extraclasse na gestão escolar, no Departamento de Ensino e
Coordenação Pedagógica ou no Departamento de Gestão Administrativa, Pessoal e
Informação se após rotina de realocação permanecerem sem nenhuma carga horária a
ser alocada em unidade de escolar da Rede Municipal de Ensino.

Art. 18 - Os servidores que deixaram suas turmas e outras atividades para assumir
função extraclasse na gestão escolar ou na Seduc, ao termino de seu período na função
terá sua realocação feita da seguinte maneira:
I. Na última escola que esteve em regência de turma;
II. Ou se inscrevendo em concurso de remoção para escolha de nova unidade escolar.

S 1 2 - Para alocação nas funções/atividades extraclasse na unidade de lotação a
antiguidade será considerada como critério para definir prioridade dos servidores.

S 2 2 - Caso não haja vagas na unidade escolar para onde o servidor obrigatoriamente
deve retornar ao deixar a função extraclasse, o servidor, professor ou outro servidor
mais novo na unidade escolar será colocado à disposição da Seduc, para que seja
realocado em outra unidade escolar, mesmo se estiver no estágio probatório.

Art. 19 - É de responsabilidade do Secretário Municipal de Educação autorizar a
alocação dos professores nas funções/atividades extraclasses e controlar e ajustar o
quantitativo desses servidores.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 - Todo professor deverá participar, pessoalmente ou representado por
procuração outorgada por instrumento público ou particular com registro em cartório,
do processo de organização de Quadro de Horários e alocação docente dentro das
unidades escolares, ainda que esteja:
I. em usufruto de licença por motivo de doença em pessoa da família;
II. em licença médica ou odontológica para o servidor tratar a própria saúde;
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III. em situação de readaptação funcional ou com restrição temporária;
IV. em afastamento, devidamente autorizado pela Seduc, para participação em
seminários, congressos ou similares;
V. em usufruto de licença maternidade, licença paternidade, férias, licença-prêmio,
abono de ponto ou folga de gozo obrigatório concedida pelo TRE por serviço eleitoral;
VI. em situação de afastamento da efetiva regência na unidade escolar por motivo de
cessão, permuta ou ocupação de função como membro de Equipe Diretiva ou;
VII. que se encontre ocupando função no quadro da Seduc.

Art. 21 - Caberá ao gestor da unidade escolar lançar e manter atualizados os
afastamentos temporários e definitivos dos servidores, informando ao Setor de Lotação
e Pessoal imediatamente após a comunicação pelo servidor.

Art. 22 - É também atribuição do gestor da unidade escolar indicar a devolução de
qualquer servidor sobre sua chefia imediata quando este:
I. Ignorar a observância necessária as normas de conduta da administração pública
expressas nas Leis ne 3.229/2015; 2.555/2007 e 2.278/2002;
II. Faltar repetidas vezes sem justificativa;
III. Ignorar deliberadamente a proposta pedagógica para rede municipal e o Projeto
Político Pedagógico da unidade escolar, se recusando a fazer seu trabalho.

Parágrafo único - A devolução de servidores será realizado por meio de processo
administrativo fundamentado, garantindo ao servidor ampla defesa e o contraditório.

Art. 23 - A direção da unidade escolar que não aplicar as diretrizes estabelecidas na
presente Resolução, na construção e manutenção do Quadro de Horários, estará sujeita
às sanções administrativas na legislação vigente.

Art. 24 - Os casos omissos e as situações excepcionais e específicas poderão ser
avaliados e redefinidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 25 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 22 de julho 2021.

Elder dos Santos Azevedo
Secretário Municipal de Educação
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