
 

 

 

 

DECRETO Nº 042 DE 21 DE MAIO DE 2020. 

 

 

Dispõe sobre a regulamentação do regime de 

trabalho a ser desenvolvido pelos profissionais 

do Magistério e da Educação, em decorrência da 

situação emergencial caracterizada pela 

suspensão das aulas da rede pública municipal 

decretada como medida de enfrentamento da 

pandemia (COVID-19), trata da Capacitação à 

Distância, Banco de Horas e dá outras 

providências.  

 

 

  LEONIR KOCHE, Prefeito Municipal de Erval Seco, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março do 

corrente ano, atribuiu à epidemia causada pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19) o 

status de pandemia; bem como a Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo COVID-19; e a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus;  

 

CONSIDERANDO a edição da MP n. 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas 

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das 

medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos do Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul, especificamente o Decreto Estadual nº 55.220, de 30 de abril de 2020, que altera o 

Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera a declaração de estado de 

calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de 

prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e 

dá outras providências; o Decreto Estadual n° 55.184, de 15 de abril de 2020 que altera o 

Decreto nº 55.154, de 1º. de abril de 2020, que reitera a declaração de estado de 

calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de 

https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202005/04093852-decreto-n-55-220-de-30-de-abril-de-2020.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202004/16084719-decreto-55-184.pdf


 

 

 

 

prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e 

dá outras providências; o Decreto Estadual n° 55.177, de 8 de abril de 2020, que altera o 

Decreto nº 55.154, de 1º. de abril de 2020, que reitera a declaração de estado de 

calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de 

prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e 

dá outras providências; o Decreto Estadual n° 55.154, de 1° de abril de 2020, que reitera 

a declaração de estado de calamidade pública em todo o território do  Estado do Rio 

Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo 

COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências.; o Decreto Estadual n° 55.150, 

de 28 de março de 2020, que altera o Decreto n º 55.128, de 19 de março de 2020, que 

declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul 

para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo 

Coronavírus), e dá outras providências; o Decreto Estadual n° 55.149, de 26 de março de 

2020, que altera o Decreto n º 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de 

calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de 

prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e 

dá outras providências; o Decreto Estadual n° 55.135, de 23 de março de 2020, que 

altera o Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, que declara situação de calamidade 

pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e 

enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras 

providências, e altera o Decreto n º 55.129, de 19 de março de 2020, que institui Gabinete 

de Crise para o Enfrentamento da Epidemia COVID-19, Conselho de Crise para o 

Enfrentamento da Epidemia COVID-19, Grupo Interinstitucional de Monitoramento das 

Ações de Prevenção e Mitigação dos efeitos do COVID-19 no Sistema Prisional do 

Estado do Rio Grande do Sul e Centro de Operação de Emergência - COVID 19 (COE 

COVID19) do Estado do Rio Grande do Sul; o Decreto Estadual n° 55.130, de 20 de 

março de 2020, que altera o Decreto n° 55.128, de 19 de março de 2020, que declara 

situação de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para 

fins de prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo 

Coronavírus), e dá outras providências; o Decreto Estadual n° 55.129, de 19 de março de 

2020 - Institui Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Epidemia COVID-19, 

Conselho de Crise para o Enfrentamento da Epidemia COVID-19, Grupo 

Interinstitucional de Monitoramento das Ações de Prevenção e Mitigação dos efeitos do 

COVID-19 no Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Sul e Centro de Operação 

de Emergência - COVID 19 (COE COVID-19) do Estado do Rio Grande do Sul; o 

Decreto Estadual n° 55.128, de 19 de março de 2020 – que declara estado de calamidade 

pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de 

enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e dá outras 

providências; o Decreto Estadual n° 55.118, de 16 de março de 2020 que estabelece 

https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202004/13134719-decreto-55-177-20.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202004/01140149-decreto-55154.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/30102805-55150-20.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/30102805-55150-20.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/27101741-decreto-55-149-20.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/27101741-decreto-55-149-20.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/24094643-decreto-55-135-20.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/23152048-decreto-estadual-55-130-20.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/23152048-decreto-estadual-55-130-20.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/20112207-decreto-55-129-20.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/20112207-decreto-55-129-20.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/19125910-decreto-55-128-20.pdf
https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/17100702-decreto-55-118-20.pdf


 

 

 

 

medidas complementares de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus) 

no âmbito do Estado; o Decreto Estadual n° 55.115, de 12 de março de 2020, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus) 

no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul; o Decreto Estadual nº. 55154 de 1º de Abril 

de 2020, que Reiterou o estado de calamidade pública em todo o território do Estado do 

Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo 

COVID – 19 e deu outras providências; o Decreto Estadual nº. 55.240, de 10 de maio de 

2020 que instituiu o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e 

enfrentamento à epidemia causada pelo COVID -19 e reiterou a declaração do estado de 

calamidade pública em todo o território estadual e deu outras providências. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 14/2020 que "Dispõe sobre medidas 

temporárias de enfrentamento e prevenção ao Coronavírus (COVID-19), no Município de 

Erval  Seco, cria gabinete de acompanhamento e dá outras providências"; o Decreto nº 

16/2020, que decreta emergência e estabelece medidas para o funcionamento do serviço 

público municipal; altera horário de expediente nas repartições públicas municipais; 

estabelece regras para funcionamento do comércio no município de erval seco, entre 

outras medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo Coronavírus (covid-19) no município de Erval Seco/RS, 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18/2020 que declarou estado de calamidade 

pública e dispôs sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública no 

Município de Erval Seco, reiterado pelo Decreto 028/2020, bem como pelo Decreto 

041/2020 e por outros Decretos Municipais que possam vir a ser publicados, adequando-

se aos Estaduais: 

 

      DECRETA: 

 

NORMAS INTRODUTÓRIAS 

 

  Art. 1º As regras definidas no presente decreto aplicam-se exclusivamente 

aos servidores efetivos e temporários (estagiários) vinculados à Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Erval Seco cujas atividades regulares foram suspensas em 

razão da promulgação dos Decretos Estaduais supra identificados e pelo Decreto 

Municipal 14/2020, reiterado pelo Decreto 028/2020, bem como pelo  Decreto 041/2020 e 

outros que ainda possam advir, suspendendo as atividades regulares. 

 

https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/20113332-55-115-20.pdf
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/erval-seco/decreto/2020/2/14/decreto-n-14-2020-dispoe-sobre-medidas-temporarias-de-enfrentamento-e-prevencao-ao-coronavirus-covid-19-no-municipio-de-erval-seco-cria-gabinete-de-acompanhamento-e-da-outras-providencias?q=decreto%20coronavirus
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/erval-seco/decreto/2020/2/14/decreto-n-14-2020-dispoe-sobre-medidas-temporarias-de-enfrentamento-e-prevencao-ao-coronavirus-covid-19-no-municipio-de-erval-seco-cria-gabinete-de-acompanhamento-e-da-outras-providencias?q=decreto%20coronavirus
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/erval-seco/decreto/2020/2/14/decreto-n-14-2020-dispoe-sobre-medidas-temporarias-de-enfrentamento-e-prevencao-ao-coronavirus-covid-19-no-municipio-de-erval-seco-cria-gabinete-de-acompanhamento-e-da-outras-providencias?q=decreto%20coronavirus
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/erval-seco/decreto/2020/2/14/decreto-n-14-2020-dispoe-sobre-medidas-temporarias-de-enfrentamento-e-prevencao-ao-coronavirus-covid-19-no-municipio-de-erval-seco-cria-gabinete-de-acompanhamento-e-da-outras-providencias?q=decreto%20coronavirus
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/erval-seco/decreto/2020/2/16/decreto-n-16-2020-decreta-emergencia-e-estabelece-medidas-para-o-funcionamento-do-servico-publico-municipal-altera-horario-de-expediente-nas-reparticoes-publicas-municipais-estabelece-regras-para-funcionamento-do-comercio-no-municipio-de-erval-seco-entre-outras-medidas-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-novo-coronavirus-covid-19-no-municipio-de-erval-seco-rs?q=decreto%20coronavirus
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/erval-seco/decreto/2020/2/16/decreto-n-16-2020-decreta-emergencia-e-estabelece-medidas-para-o-funcionamento-do-servico-publico-municipal-altera-horario-de-expediente-nas-reparticoes-publicas-municipais-estabelece-regras-para-funcionamento-do-comercio-no-municipio-de-erval-seco-entre-outras-medidas-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-novo-coronavirus-covid-19-no-municipio-de-erval-seco-rs?q=decreto%20coronavirus
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/erval-seco/decreto/2020/2/16/decreto-n-16-2020-decreta-emergencia-e-estabelece-medidas-para-o-funcionamento-do-servico-publico-municipal-altera-horario-de-expediente-nas-reparticoes-publicas-municipais-estabelece-regras-para-funcionamento-do-comercio-no-municipio-de-erval-seco-entre-outras-medidas-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-novo-coronavirus-covid-19-no-municipio-de-erval-seco-rs?q=decreto%20coronavirus
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/erval-seco/decreto/2020/2/16/decreto-n-16-2020-decreta-emergencia-e-estabelece-medidas-para-o-funcionamento-do-servico-publico-municipal-altera-horario-de-expediente-nas-reparticoes-publicas-municipais-estabelece-regras-para-funcionamento-do-comercio-no-municipio-de-erval-seco-entre-outras-medidas-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-novo-coronavirus-covid-19-no-municipio-de-erval-seco-rs?q=decreto%20coronavirus
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/erval-seco/decreto/2020/2/16/decreto-n-16-2020-decreta-emergencia-e-estabelece-medidas-para-o-funcionamento-do-servico-publico-municipal-altera-horario-de-expediente-nas-reparticoes-publicas-municipais-estabelece-regras-para-funcionamento-do-comercio-no-municipio-de-erval-seco-entre-outras-medidas-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-novo-coronavirus-covid-19-no-municipio-de-erval-seco-rs?q=decreto%20coronavirus
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/erval-seco/decreto/2020/2/16/decreto-n-16-2020-decreta-emergencia-e-estabelece-medidas-para-o-funcionamento-do-servico-publico-municipal-altera-horario-de-expediente-nas-reparticoes-publicas-municipais-estabelece-regras-para-funcionamento-do-comercio-no-municipio-de-erval-seco-entre-outras-medidas-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-novo-coronavirus-covid-19-no-municipio-de-erval-seco-rs?q=decreto%20coronavirus
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/erval-seco/decreto/2020/2/16/decreto-n-16-2020-decreta-emergencia-e-estabelece-medidas-para-o-funcionamento-do-servico-publico-municipal-altera-horario-de-expediente-nas-reparticoes-publicas-municipais-estabelece-regras-para-funcionamento-do-comercio-no-municipio-de-erval-seco-entre-outras-medidas-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-novo-coronavirus-covid-19-no-municipio-de-erval-seco-rs?q=decreto%20coronavirus
https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/erval-seco/decreto/2020/2/14/decreto-n-14-2020-dispoe-sobre-medidas-temporarias-de-enfrentamento-e-prevencao-ao-coronavirus-covid-19-no-municipio-de-erval-seco-cria-gabinete-de-acompanhamento-e-da-outras-providencias?q=decreto%20coronavirus


 

 

 

 

  Art. 2º O regime especial de atividades não-presenciais a ser implementado 

no âmbito do Município de Erval Seco envolverá a realização de atividades extra-classe, 

inclusive mediante cursos de capacitação disponibilizados e indicados pela Secretaria 

Municipal da Educação, conforme Anexo I deste Decreto. 

 

  Art. 3º. Durante o período em que forem suspensas as atividades escolares 

na rede municipal de ensino, os servidores efetivos e temporários (estagiários) vinculados 

à Secretaria Municipal de Educação deverão desenvolver suas atividades por meio de um 

dos seguintes regimes de trabalho:  

 

   I – trabalho remoto ou tele trabalho, com cumprimento de jornada de 

trabalho e com a realização de atividades não-presenciais, através de formação EAD e on 

line.  

 

  II   – banco de horas, mediante a suspensão da realização de atividades com 

formação de banco de horas para compensação futura, quando for retomada a realização 

do ensino com atividades presenciais.  

 

  § 1º O Plano de Trabalho Individual poderá fixar regime híbrido que preveja 

o cumprimento de jornada de trabalho do profissional em mais de uma das modalidades 

de trabalho definidas nos incisos I e II deste artigo.  

 

    

 

DIREITOS E DEVERES DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO E DA 

EDUCAÇÃO 

 

 

  Art. 4º Enquanto as atividades regulares nas unidades de ensino estiverem 

suspensas, independentemente do regime de trabalho a que estiverem submetidas o 

servidor, bem como quando atuar em regime de trabalho remoto ou banco de horas será 

mantida a percepção das vantagens remuneratórias, tendo em vista o Plano de Intervenção 

Emergencial de Educação. 

 

   

DOS REGIMES DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS  

   

  Art. 5º As atividades não-presenciais que integram o regime de trabalho 

remoto incluem, entre outras:  



 

 

 

 

 

  I - planejamento, adequação e preparação de atividades de intervenção 

docente não presencial;  

 

  II – participação em reuniões pedagógicas remotas;  

 

  III – participação de atividades de formação continuada, conforme Anexo I 

deste Decreto;  

 

  IV – produção de conteúdo e de estratégias didáticas para diferentes 

modalidades de ensino por meio de estratégias de intervenção diversas do método 

presencial;  

 

  V – elaboração de material didático para ser disponibilizado em versão 

impressa ou digital;  

 

  Art. 6º O Plano de Trabalho Individual será fixado pela Secretaria 

Municipal de Educação em consonância com o Plano de Intervenção Emergencial de 

Educação e deverá especificar as atividades a serem realizadas de forma proporcional à 

carga horária de trabalho do servidor.  

 

  Art. 7º A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará, caso necessário, 

sala para acesso a computadores e web. 

 

  Art. 8º A regulamentação das atividades dos professores deverá ser feita por 

Documento da Secretaria Municipal de Educação, em consonância com o Anexo I deste 

Decreto. 

 

  § 1º O regulamento deverá tratar sobre sistemática para o cumprimento de 

jornada de trabalho, para o controle de atividade pedagógica e educacional e sobre a 

supervisão ou coordenação pedagógica das atividades.  

 

  § 2º Os efeitos jurídicos do regime de trabalho remoto se equiparam àqueles 

decorrentes da atividade exercida mediante subordinação pessoal e direta da Secretaria 

Municipal de Educação.  

 

 

 

 



 

 

 

 

DO REGIME DE BANCO DE HORAS 

 

  Art. 9º Os servidores efetivos com horas de convocação estarão 

desenvolvendo formações, através de trabalho remoto, ead e on line, durante o período de 

suspensão do ano letivo. As horas de convocação dos servidores efetivos e os servidores 

temporários (estagiários) estarão submetidos ao regime de compensação por banco de 

horas, nos termos definidos neste Decreto. 

 

  Art.10 O regime de banco de horas consiste no acúmulo de horas de 

trabalho não prestadas pelo servidor durante o período em que houve a suspensão do 

atendimento presencial das unidades escolares e demais dependências educacionais da 

rede de ensino municipal.  

 

  Art. 11 Ao final do período de suspensão das atividades escolares e 

dependências educacionais, será calculado o montante do total de horas negativas 

acumuladas no período, devendo o servidor público compensá-las quando forem 

retomadas as atividades regulares na rede de ensino municipal. Sendo que eventuais horas 

atividades até então concedidas poderão ser suprimidas, bem como feriados e finais de 

semana poderão ser considerados dias letivos. O professor ficará a inteira disposição da 

Secretaria de Educação. 

 

  § 1º As horas trabalhadas a mais em razão do regime de compensação de 

horas, em regra, não terão caráter de labor extraordinário, e serão compensadas de acordo 

com os parâmetros e critérios definidos no Plano de Intervenção Emergencial de 

Educação e no Plano de Trabalho Individual do profissional.  

 

  § 2º A compensação das horas não pode prejudicar o direito dos servidores 

públicos quanto ao descanso entre jornadas, salvo em caso de excepcional necessidade do 

serviço público, e desde que assim ajustado de comum acordo entre a chefia imediata e o 

servidor.  

 

  §3º As horas acumuladas nos termos deste capítulo deverão ser 

compensadas ao longo do período em que se estender o período de reposição para 

cumprimento integral do calendário letivo do ano de 2020, ainda que eventualmente 

adentre no ano civil de 2021.  

 

  Art. 12 Para fins de contagem das horas de trabalho a serem acumuladas, 

aplicam-se os seguintes critérios:  

 



 

 

 

 

  I – para os profissionais do Magistério que atuam como docentes, o acúmulo 

das horas deve tomar como referência o total das horas (hora relógio) abrangidas por sua 

jornada de trabalho, que pode compreender 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas, 

bem como horas atividades. 

 

  II – para os servidores temporários (estagiários) o acúmulo das horas deve 

tomar como referência sua jornada de trabalho regular, totalizando 06 (seis) horas diárias 

e 30 (trinta) horas semanais.  

 

  § 1º Em relação aos profissionais do Magistério que atuam como docentes, o 

montante final das horas acumuladas deverá diferenciar o número total de horas de 

interação com os estudantes (2/3) e de horas-atividade (1/3), para fins de regular aplicação 

do disposto no art. 2º, § 4º da Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008.  

 

  Art. 13 A critério da Secretaria Municipal de Educação, a compensação das 

horas devidas e horas atividades poderão ser realizadas em unidades de ensino distintas 

daquelas às quais o servidor esteja vinculado, além da possibilidade de exigir a interação 

direta com os alunos pela excepcionalidade que o momento nos solicita, mas acima de 

tudo pela total recuperação da aprendizagem aos alunos. 

 

  Parágrafo único. O planejamento dos instrumentos de compensação das 

horas acumuladas deve constar de Plano Individual de Trabalho a ser fixado pela 

Secretaria Municipal de Educação.  

 

  Art. 14 A acumulação de horas devidas em face da sujeição ao regime de 

banco de horas aplica-se exclusivamente enquanto perdurar a suspensão das aulas da rede 

municipal de ensino, bem como enquanto durar este período de excepcionalidade. 

 

  

DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (ESTAGIÁRIOS) 

 

  Art. 15 A fim de dar cumprimento ao Plano de Intervenção Emergencial de 

Educação a ser implementado no âmbito do Município, em relação aos servidores 

temporários (estagiários), a Secretária de Educação Municipal poderá determinar:  

 

  I – a continuidade do exercício de suas atividades, sem qualquer prejuízo na 

remuneração contratada, em regime de trabalho de banco de horas. 

   

II – a suspensão do contrato de trabalho, com suspensão dos pagamentos;  



 

 

 

 

 

  III  – ajuste no contrato, mediante termo aditivo, para equacionar o valor 

contratado, reduzindo o mesmo em percentual a ser definido pelo Executivo. 

 

  Art. 16. Aos contratos temporários que mantiverem suas atividades na forma 

estabelecida neste Decreto, aplicam-se integralmente as regras definidas referente aos 

servidores efetivos.  

  

  § 1º Durante o período de suspensão do contato de trabalho, serão 

contabilizadas as horas de trabalho equivalentes a remuneração, para fins de compensação 

futura. 

  § 2º O montante das horas devidas deverá ser reduzido proporcionalmente à 

redução da remuneração prevista no caput.  

   

  Art. 17 O contratado temporário vinculado à Educação, que não possa ser 

aproveitado na execução de atividades de trabalho remoto ou banco de horas, poderá ter 

seu contrato de trabalho suspenso ou rescindido. 

   

  Parágrafo Único: O termo que determine as alterações na contratação 

temporária pode fixar como condição resolutiva o retorno das atividades regulares nas 

unidades de ensino e educacionais no Municipio. 

 

  Art. 18. Os servidores contratados por prazo determinado poderão ter seu 

contrato de trabalho rescindido unilateralmente, assegurada a percepção de verba 

indenizatória prevista em lei.  

 

  § 1º A rescisão do contrato será comunicada com a antecedência mínima de 

48 horas.  

 

  § 2º Na superveniência de situação não prevista no Plano de Intervenção 

Emergencial de Educação que configure manifesta necessidade de serviço, os contratos 

rescindidos poderão ser reestabelecidos, após manifestação prévia dos interessados.  

 

  Art. 19 Na hipótese de o servidor temporário requerer a rescisão antecipada 

de seu contrato, serão deduzidas das verbas indenizatórias os valores remuneratórios que 

lhe foram antecipados à título de férias, ou ainda, durante a vigência da suspensão de seu 

contrato de trabalho.  

 



 

 

 

 

  Art. 20 Os contratos de trabalho por prazo determinado poderão ter sua 

vigência prorrogada a fim de que sejam adequados ao novo calendário escolar relativo ao 

ano letivo 2020, mediante termo aditivo no presente período.  

 

  Parágrafo único. Os contratos por prazo determinado cujo termo final de 

vigência expire durante o período em que as atividades escolares estiverem suspensas, 

poderão ser prorrogados, desde que demonstrada a necessidade de sua manutenção.  

 

 

DOS TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

  Art. 21. A fim de dar cumprimento ao Plano de Intervenção Emergencial de 

Educação a ser implementado no âmbito do Município, em relação aos Termos de 

Compromisso de Estágio em vigor, o Secretário de Educação Municipal poderá 

determinar: 

 

  I – a continuidade do exercício de suas atividades, sem qualquer prejuízo na 

remuneração contratada, em regime de trabalho de expediente regular ou de trabalho 

remoto, nos termos do art. 3º, incs. I e II deste Decreto; 

 

  II - a suspensão do termo de compromisso de estágio, sem percepção da 

respectiva bolsa de estágio;  

 

  III – a rescisão unilateral do termo de compromisso de estágio.  

 

  § 1º Os atos relacionados ao disposto nos incisos II e III serão notificados ao 

estagiário com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio 

eletrônico.  

 

  § 2º Uma vez restabelecidas as atividades regulares das unidades de ensino 

da rede municipal, o termo de compromisso de estágio, suspenso nos temos do inc. II, 

será restabelecido no prazo máximo de até dois dias corridos.  

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

  Art. 22 Durante o período de suspensão das atividades regulares nas 

unidades de ensino da rede pública municipal ficarão suspensos os relatórios de avaliação 



 

 

 

 

de desempenho, a contagem de tempo de interstício para fins de progressão na carreira e o 

prazo de contagem do estágio probatório.  

 

  Art. 23  Fica suspensa a expedição de transferência, bem como de 

documentos escolares da rede municipal de ensino, enquanto suspensas as atividades 

regulares nas unidades de ensino. 

 

  Art. 24 As licenças de capacitação e as licenças para tratamento de assunto 

de interesse particular, a critério da Secretaria Municipal de Educação, em consonância 

com o Plano Emergencial da Educação, poderão ser suspensas por decisão unilateral.  

 

  Art. 25 Neste período, a municipalidade poderá conceder unilateralmente 

férias vencidas, proporcionais ou antecipadas, licença prêmio vencida integral ou 

proporcional, bem como antecipação do recesso escolar, visando ajustar a inatividade 

momentânea decorrente da paralisação das atividades. 

 

  Art. 26 Ficam convalidados os atos praticados anteriormente à promulgação 

deste decreto, naquilo que não lhe seja contrário.  
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