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DECRETO N° 1.887/2.022, DE 19 DE JANEIRO DE 2.022.
(Dispõe sobre o Processo de Atribuição de Classes ao Pessoal Docente do
Quadro do Magistério Municipal de Pontalinda (Educação Infantil e Primeiro
Ciclo do Ensino Fundamental de Nove Anos para o Ano Letivo de 2.022).

SISINIO DE OLIVEIRA LEÃO, Prefeito do Município de Pontalinda,
Comarca de Jales, Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE DECRETAR 0 SEGUINTE:

CAPÍTULO — I
Das Disposições Preliminares
ARTIGO 1°- Fica o Diretor Municipal da Divisão de Educação, Cultura e
Esporte da Prefeitura Municipal de Pontalinda, responsável para as providências
necessárias sobre a divulgação, execução, acompanhamento e a avaliação das normas
que orientou o processo de que trata este decreto, sob pena de responsabilidade, na forma
da lei.
ARTIGO 2° - Compete ao Diretor Municipal da Divisão de Educação,
Cultura e Esporte da Prefeitura Municipal de Pontalinda:
I — tomar providências necessárias para o correto cumprimento deste
decreto;
II — coordenar devidamente assessorado pela equipe gestora (Diretores de
Escola, e Coordenadores Pedagógicos e Assessor Pedagógico) o primeiro processo de
atribuição de classes e/ou horas aulas das escolas municipais (EMEF. Geraldo H. Trindade
e EMEI. Profa Lucilei Alves Sant'Ana Cardoso) para o ano letivo 2.022 no âmbito do
Município de Pontalinda;
Ill — solicitar abertura, a qualquer época do ano, de inscrição para novos
candidatos, a fim de atender as necessidades especificas do Município de Pontalinda:
IV — solucionar os casos omissos.
ARTIGO 3° - Compete ao Diretor Municipal da Divisão de Educação,
Cultura e Esporte, sempre assessorado pela Equipe Gestora das Escolas da Rede de
Ensino Público Municipal, neste primeiro processo de atribuição de classes e/ou horas
aulas para o ano letivo 2.022, compatibilizar o horário das classes e/ou horas/aulas, e os
termos de funcionamento com as jornadas de trabalho dos docentes.
PARÁGRAFO ÚNICO — As horas/aulas a que se refere este artigo serão
decorrentes de projetos especiais a serem desenvolvidos durante o ano letivo.
ARTIGO 4' - As classes e/ou horas/aulas que excederem ao total
necessário para a constituição das jornadas de trabalho dos titulares de cargo do quadro
do magistério, serão consideradas disponíveis para atribuição na seguinte ordem:
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I — Contratação de docentes classificados por instrumento legal (concurso
público ou prova seletiva), mediante esgotamento de lista de docentes classificados nos
termos legais, observada a regulamentação do presente decreto.
Parágrafo Primeiro: A contratação provisória dar-se-6 na forma da lei,
com vistas a exercer funções docentes em salas ou horas/aulas, consideradas não livres,
decorrentes de afastamentos provisórios do docente titular;
Parágrafo Segundo: Tratando-se de situações extraordinárias e
excepcionais (SITUAÇÃO DE PANDEMIA), caso venha ser decretado por órgãos
governamentais competentes, coincidindo com a inexistência de pessoal docente
classificado em processo seletivo ou concurso público que possa suprir as necessidades
emergentes no exercício docente junto as unidades escolares da rede municipal, as
lacunas deverão serem preenchidas pelos docentes titulares da casa, obedecendo
rigorosamente os princípios democráticos, mediante consulta ao colegiado, seguindo
sempre a ordem de classificação de cada docente e a sua disponibilidade, objetivando
inicialmente garantir os direitos educacionais dos alunos, até que se regularize os
procedimentos legais para os devidos contratos docentes;
CAPITULO II
Do processo de atribuição de Classes
Seção I
Da Convocação, Inscrição e Classificação
ARTIGO 5° - Compete ao Diretor Municipal da Divisão de Educação,
Cultura e Esporte, da Prefeitura Municipal de Pontalinda/SP, assessorado pelos gestores
(Diretores de Escola e Coordenadores Pedagógicos) da rede municipal, convocar neste
primeiro processo, os docentes titulares de cargo, para o processo de atribuição de classes
e/ou horas/aulas, das Escolas Municipais (EMEF. Geraldo Hortêncio Trindade e EMEI.
Prof' Lucilei Alves Sant-Ana Cardoso), localizadas na sede do Município de Pontalinda,
bem como, convocar também os docentes classificados em processo seletivo vigente, para
em segunda fase, ser a esses últimos, atribuidas classes e/ou horas aulas excedentes, isso
posterior ao total atendimento aos docentes titulares de cargos, observando sempre a
ordem de classificação no processo seletivo.
§ 1° - Visando garantir fidelidade e transparência no cumprimento dos
instrumentos legais (concurso público e processo seletivo) vigente, os quais regem as
formas de contratações e classificações do corpo docente deste município, ainda que as
datas de atribuições de classes e/ou horas aulas das unidades escolares de Educação
Infantil e Ensino Fundamental sob jurisdição do município, sejam as mesmas, os horários
de atribuições publicados no edital pelo representante legal da Divisão Municipal de
Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura Municipal de Pontalinda, não deverão ocorrer
de forma simultânea, ficando reservado o primeiro horário para atribuição de classes ou
horas aulas aos docentes efetivos do Município e o segundo horário, aos docentes
devidamente classificados mediante Processo Seletivo vigente.
§ 2° - Cabe aos diretores de escola e coordenadores pedagógicos das
unidades escolares sob jurisdição do Município de Pontalinda, auxiliar o Diretor Municipal
da Divisão de Educação, Cultura e Esporte da Prefeitura nos assuntos pertinentes a
seleção de docentes titulares do quadro do me- ID Oblico municipal,/ervando
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sempre o perfil de cada docente, vinculando suas habilidades às necessidades
pedag6gicas de cada série.
§ 30 - 0 processo de seleção de docentes de que trata o parágrafo anterior,
deve levar em consideração as garantias do protagonismo de uma educação
comprometida com a formação dos educandos, visando em primeiro plano â evolução da
qualidade do ensino no município de Pontalinda, extirpando de forma absoluta quaisquer
que sejam as proposituras de cunho pessoal, que não sejam os objetivos de ter os alunos
em primeiro plano.
§ 40 - Cabe aos gestores da educação municipal, sobretudo aqueles que
têm a incumbência da aplicação deste decreto, cumpri-lo na integra e de forma
profissional e impessoal, garantindo transparência e compromisso com a missão que
lhes são confiados, devendo ainda, considerar as diretrizes que apontam as
recomendações a partir do INQUÉRITO CIVIL N° 1.34.030.000119/2015-86, de origem do
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL, por intermédio do programa MPEDUC frente o
município de Pontalinda.
ARTIGO 6° - 0 docente habilitado que pretender ser contratado para reger
classe, deverá comparecer, em período estabelecido pelo Diretor Municipal da Divisão de
Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura Municipal de Pontalinda, expressamente
formalizado em edital publicado para essa finalidade, comparecer ou enviar procurador em
data definida para atribuição, submetendo-se ao regulamento estabelecido para inscrição.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de pandemia, havendo docente
acometido pela(s) enfermidade(s) decorrente(s) de virus ou outro elemento causador dessa
pandemia, estando o interessado classificado por instrumento legal com direitos garantidos
a participação do processo de atribuição de aulas de que trata este Decreto, porém
impedido de participar na forma presencial em decorrência de estar em cumprimento de
medidas de segurança sanitária, havendo interesse em abdicar da participação por meio de
procuração, poderá com prévia comunicação endereçada á DMECE ou EQUIPE
GESTORA das unidades escolares da Rede Municipal, devidamente formulada e assinada
pelo interessado, manifestar seu interesse em participar no formato on-line (VVhattsapp).
0 docente que optar em participar desse
PARÁGRAFO SEGUNDO:
primeiro processo de atribuição de aulas para o ano letivo 2.022, na forma on-line, deverá
além de formular sua manifestação por escrito, anexar junto ao seu pedido a cópia do
documento oficial que determinou o cumprimento da medida de isolamento, devidamente
assinado pela autoridade de saúde ou vigilância sanitária responsável pela determinação.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe a equipe gestora responsável pelo
auxilio na construção e execução do processo de atribuição de aulas nessa primeira fase,
acolher a manifestação dos interessados na participação pela forma on-line nos termos do
parágrafo segundo deste decreto, bem como, construir os mecanismos de intercâmbio da
comunicação entre a DMECE e os interessados se houver, durante a execução da
atribuição de aulas previstas neste instrumento legal;
Seção II
Da Classificação
ARTIGO 7° - Os titulares de Cargos de Professor de Educação Básica I
serão classificados em lista única, observada a se 'rite ordem
- 'de preferência:
I - quanto a situação funcional
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a)
titular de cargo de Professor de Educação Básica I, mediante
concurso de provas e títulos;
II - quanto ao tempo de serviço, no campo de atuação do magistério
municipal de Pontalinda, especifico das classes a serem atribuidas:
a) contagem de 0,1 (zero virgula um décimo) ponto, por mês trabalhado
na função de professor ou na área de educação do município;
§ 1° - Em caso de empate, considerar-se-á.
a) maior pontuação por número de certificados de cursos de atualização
e/ou treinamento, autorizados e homologados pela Secretaria Estadual de Educação ou
Município, conforme estabelece os §§ 2° e 3° da Lei Municipal n° 304/2.000.
b) casado ou viúvo;
c) maior número de filhos;
d) maior idade.
§ 2° - A data base para contagem de tempo de serviço de que trata o inciso
II deste artigo, será em 30 de dezembro de cada exercício findo.
ARTIGO 80 - Os titulares de Cargos de Professor de Educação Básica II
serão classificados em lista (mica, observada a seguinte ordem de preferência:
I - quanto a situação funcional
a) titular de cargo de Professor de Educação Básica II, mediante concurso
de provas e títulos;
II - quanto ao tempo de serviço, no campo de atuação do magistério
municipal de Pontalinda, especifico das classes a serem atribuidas:
a) contagem de 0,1 (zero virgula um décimo) ponto, por mês trabalhado na
função de professor ou na área de educação do município;
§ 1° - Em caso de empate, considerar-se-á:
a) maior pontuação por número de certificados de cursos de atualização
e/ou treinamento, autorizados e homologados pela Secretaria Estadual de Educação ou
Município, conforme estabelece os §§ 2° e 3° da Lei Municipal n° 304/2.000.
b) casado ou viúvo;
c) maior número de filhos;
d) maior idade.
§ 2° - A data base para contagem de tempo de serviço de que trata o inciso
II deste artigo, será em 30 de Dezembro de cada exercício findo.
Seção Ill
Da Atribuição de Classes e/ou horas-aula
ARTIGO 9° - A atribuição de classes ou horas/aulas obedecerá ao seguinte
critério:
I - Fase I - atribuição de classes ou horas/aulas de acordo com a ordem de
pontuação aos titulares de cargos, habilitados e classificados na rede municipal de ensino
através de concurso público.
ARTIGO 10 - Ao Professor de Educação Básica I, titular de cargo para
atuar em classes da Educação Infantil (Modalid. e
rec e-- Modalidade Pré-Es ola Fase I
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e Fase II) e do 1° ao 5° ano, (Ensino Fundamental I) será atribuida a seguinte carga horária
semanal, em jornada básica de trabalho docente por 30 horas:
I - 20 (vinte) horas de aulas em atividades com aluno;
II - 10 (dez) horas de trabalho pedagógico, das quais 02 (duas) horas em
atividades denominadas HTPCs, em horário noturno a ser decidido pelo Diretor de Escola e
02 horas em atividades denominadas HTPEs, em horário diurno na forma coletiva por
modalidade à ser organizado pelo Coordenador Pedagógico e 06 (seis) horas de HTPL.
Parágrafo Único: As medidas adotadas neste artigo, tem como objetivo
assegurar as garantias de cumprimento ao disposto no § 4° do Artigo 2° da Lei Federal N°
11.738, de 16 de julho de 2008 (§ 4° Na 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), caso essas garantias ainda não estejam previstas em
legislação própria do município.
ARTIGO 11 - Ao professor de educação básica II, titular de cargo para
atuar em classe de Atendimento Educacional Especializado - AEE, será atribuida a
seguinte carga horária semanal, em jornada básica de trabalho docente por 30 horas:
I - 20 (vinte) horas de aulas em atividades com aluno;
II - 10 (dez) horas de trabalho pedagógico, das quais 02 (duas) horas em
atividades denominadas HTPCs, em horário noturno a ser decidido pelo Diretor de Escola e
02 horas em atividades denominadas HTPEs, em horário diurno na forma coletiva por
modalidade à ser organizado pelo Coordenador Pedagógico e 06 (seis) horas de HTPL.
Parágrafo Único: As medidas adotadas neste artigo, tem como objetivo
assegurar as garantias de cumprimento ao disposto no § 4° do Artigo 2° da Lei Federal N°
11.738, de 16 de julho de 2008 (§ 4° Na 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), caso essas garantias ainda não estejam previstas em
legislação própria do município.
ARTIGO 12 - Ao Professor de Educação Básica I, titular de cargo para
atuar em Classe de Educação de Jovens e Adultos — EJA, anos iniciais do Ensino
Fundamental, Termo I e II, quando houver, será atribuida a seguinte carga horária
semanal, em jornada básica de trabalho docente:
I — 15 (quinze) horas de aulas em atividades com alunos;
II — 05 (cinco) horas de trabalho pedagógico, das quais 04 (quatro) na
escola, em atividades coletivas, e 01(uma) hora em local de livre escolha pelo docente.
Ill — 10 (dez) horas de acordo com os requisitos da Unidade Escolar.
(Projetos, Leitura, Reforço, Plantão de Tarefa, Assistência aos Pais, Preparo do Ambiente
de Trabalho-classe).
PARÁGRAFO ÚNICO: As definições da estrutura da carga horária prevista
no Artigo 12 deste Decreto, poderão em conformidade com as deliberações da equipe
gestora das unidades escolares onde ocorrerão atendimento da demanda, serem revistas e
redefinidas mediante publicação de instrumento legal (Decreto) a ser publicado para fins
específicos.
ARTIGO 13 - Aos Professores de Educação Básica II — Arte e Educação
Física , titulares de cargos da Educação Infantil e do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental,
será atribuida a seguinte carga horária semanal, injornada básica de trabalho docente:
I - 20 (vinte) horas de aulas
atividad com aluno;
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II - 10 (dez) horas de trabalho pedagógico, das quais 02 (duas) horas em
atividades denominadas HTPCs, em horário noturno a ser decidido pelo Diretor de Escola e
02 horas em atividades denominadas HTPEs, em horário diurno na forma coletiva por
modalidade à ser organizado pelo Coordenador Pedagógico e 06 (seis) horas de HTPL.

ARTIGO 14 - Ao término da fase inicial do processo de atribuição de
classes, o representante legal da Divisão Municipal de Educação, Cultura e Esportes da
Prefeitura Municipal de Pontalinda, assessorado pelos gestores das Unidades Escolares da
rede municipal, encarregados pelo processo, afixará em local aberto ao público na unidade
escolar, a lista de classificação dos professores, bem como, encaminhará as informações
ao RH da Prefeitura, para que sejam tomadas providências que se fizerem necessárias.
ARTIGO 15 - A atribuição de classes e/ou horas aulas, durante o ano
letivo, far-se-á nas unidades escolares e pelo Diretor de Escola de cada unidade, seguindo
rigorosamente a ordem de classificação dos docentes, obedecendo a forma da lei, vedadas
a permissão de troca de classes a qualquer docente que já esteja no exercício da função
mediante atribuição anterior.
§ Único — A não permissão de troca de classe a que se refere o artigo
supra, abrange a todos docentes do quadro do magistério público municipal, independente
da unidade escolar em que o mesmo estiver em exercício.
ARTIGO 16 - Em caso de retorno por cessação de readaptação, o docente
que se encontrava readaptado, assumirá classe disponível se houver, porém na hipótese
da inexistência, permanecerá adido a disposição da DMECE.

ARTIGO 17 - Serão realizadas reuniões conforme as necessidades da
unidade escolar, em horários e dias estabelecidos pela administração escolar, observando
sempre garantir o fiel cumprimento do calendário escolar.
§ Único - 0 Docente deverá participar das atividades cívicas, culturais e
educativas quando convocado pela Direção da Escola, as quais serão consideradas como
atividades em ATPCs, caso houver descumprimento dessa norma, ensejará abertura de
procedimento administrativo disciplinar.

CAPITULO III
Das Disposições Gerais e Finais
ARTIGO 18

- Fica vedada a atribuição de classe ou horas/aulas ao docente

que:
I - desistir durante o ano da totalidade de sua carga horária, exceto:
a) No caso de afastamento assegurado pelo Estatuto dos Servidores
Públicos do Município.
ARTIGO 19 - Serão considerados desistentes de processo de atribuições
de classes ou horas/aulas, os docentes que:
I — não comparecerem em atribuições de classes ou horas/aulas, ou não
enviando procurador, caso o processo de atribuições venha atingir sua ordem de
cipar em outras
buições,
classificação, assegurando-lhes apenas o d
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ficando as classes ou horas/aulas previstas no edital que rege as atribuições do dia,
disponíveis aos candidatos subseqüentes, obedecendo sempre a ordem de classificação;
II — comparecerem na atribuição de classes ou horas/aulas, assumirem
compromisso com a unidade escolar mediante registro em livro ata, e, deixarem de
comparecerem ou não se comunicarem com a Divisão Municipal de Educação no primeiro
dia OW imediato à atribuição, concedendo à esses, as mesmas garantias previstas no inciso
I deste artigo.
ARTIGO 20 - Serão considerados desistentes do processo seletivo viqente,
os docentes que manifestarem esse interesse por escrito e devidamente assinado,
cabendo ao órgão municipal competente, proceder a exclusão de seu(s) nome(s) da lista
de classificados, isso após submissão à análise do Departamento Jurídico da Prefeitura,
seguido de parecer jurídico favorável à essa exclusão.
ARTIGO 21 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto de n° 1.787/2020, de 23 de dezembro de 2.020.
Prefeitura Muni al de Pontalinda, em 19 de Janeiro de 2.022.
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