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PORTARIA Nº. 732/2022

“Concede
Estímulo

Gratificação
ao

de

Aperfeiçoamento

Profissional, instituída pela Lei
Municipal nº. 583/2011 a servidor,
e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUARATINGA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1°. Conceder ao servidor, abaixo relacionado, Gratificação de Estímulo ao
Aperfeiçoamento Profissional, com fulcros no Inciso II do art. 76 da Lei Complementar
Municipal 582/2011 e do Inciso III do art. 34 da Lei Complementar Municipal nº.
583/2011:

NOME
ALESSANDRO CUNHA DOS SANTOS

MATRICULA

RG

CPF

001040

13.234.068-24

034.391.085-38

Art. 2º. Ao Servidor, referido no artigo anterior, fica concedida a Gratificação de
Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, em percentual de 15%, incidentes sobre
seu salário-base, devidos a partir da publicação dessa Portaria.

Parágrafo Único. O Departamento de Recursos Humanos deverá providenciar as
alterações e lançamentos necessários na ficha individual dos servidores, constantes
do art. 1º dessa Portaria, bem assim no sistema gerador da folha de pagamento,
devendo observar o disposto nos § 1º, 2º e 3º do artigo e Lei citados no caput deste
artigo.
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Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Registra-se, Publica-se, Cumpra- se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 13 de Junho de 2022.

MARLENE DANTAS MARTINS
Prefeita Municipal
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PORTARIA/SME Nº 004/2022, DE 13 DE JUNHO DE 2022.
Regulamenta a Reserva Técnica – RT na
Rede Municipal de Ensino de Guaratinga;
Disciplina o cumprimento das ACs Atividades Complementares e dá outras
providências.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARATINGA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na Lei Nº 9.394/96 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), da Lei nº 11.738/2008, Lei Municipal Complementar
nº 582/2011 e Lei Municipal Complementar nº 583/2011, e,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a Reserva Técnica (RT), na Rede
Municipal de Ensino de Guaratinga.
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o cumprimento das ACs - Atividades
Complementares, bem como, o seu uso devido nas unidades de ensino;
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar dispositivos constantes nos Artigos 41 e 76,
inciso V da Lei Municipal Complementar nº 582/2011 e artigos 32, inciso V, 38 e 44 da Lei Municipal
Complementar nº 583/2011;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de garantir o cumprimento do inciso V do Art. 67 da
Lei Nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB);

RESOLVE:
CAPÍTULO I
DA RESERVA TÉCNICA
Seção I
Da Reserva Técnica
Art. 1º. Regulamentar a Reserva Técnica – RT, na Rede Municipal de Ensino de Guaratinga-BA,
com destinação do limite máximo de 2/3(dois terços) da jornada de trabalho do professor, para o
desempenho das atividades de interação com os educandos, conforme prevê o §4º do art. 2º da Lei
nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e de 1/3(um terço) da sua jornada de trabalho, para o desempenho
de atividades complementares (ACs).
Parágrafo único. A Reserva Técnica (RT) será implantada, nos termos dessa portaria, em todos
os níveis, etapas e modalidades de ensino, compreendendo a Educação Infantil (Creche e Préescola), Ensino Fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental Anos Finais(6º ao 9º
ano), Educação de Pessoas Jovens, Adultos e Idosos (EPJAI), Educação Especial, exceto na
Educação do Campo.
Art. 2º. Para os fins a que se destina essa portaria, entende-se por:
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I - Reserva Técnica (RT), o tempo reservado, no limite mínimo de 1/3 da composição da Jornada
de Trabalho, para o desempenho de atividades complementares (ACs);
II – Jornada de Trabalho, o tempo fixado por Lei em que o servidor está semanalmente à
disposição do município para o exercício das atividades inerentes ao cargo para o qual prestou
concurso público.
III – Carga horária, composição de períodos definidos na legislação municipal destinados ao
desempenho de atividades de interação com o aluno e de execução de atividades complementares.
IV - hora-aula, tempo de duração efetivo de aula, definido pela Rede Municipal de Ensino, de
acordo com a organização pedagógica de cada modalidade de ensino.

CAPÍTULO II
DA JORNADA DE TRABALHO E DA CARGA HORÁRIA
Seção I
Da Jornada de Trabalho
Art. 3º. A jornada de trabalho a que se obriga o Professor Municipal pelo exercício do cargo
em tempo parcial é de 20 (vinte) horas semanais e de 40 (quarenta) horas semanais em tempo
integral.
Seção II
Da Carga Horária
Art. 4º. O ocupante de cargo “Professor Municipal” que atua na Educação Infantil e Ensino
Fundamental, quando em efetiva regência de classe, terá carga horária de 14 (quatorze) horas-aulas
disponíveis para interação com os educandos e 06 (seis) horas-aulas para atividades
complementares – ACs, para quem cumpre jornada de 20 (vinte) horas semanais e para quem atua
na jornada de 40 horas semanais, terá no máximo 28 (vinte oito) horas-aulas disponíveis para
interação com os alunos e 12 (doze) horas-aulas de ACs.

CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM O EDUCANDO E DAS ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
Seção I
Das Atividades de Interação com os educandos
Art. 5º. As atividades desenvolvidas dentro do limite máximo de 2/3(dois terços) da jornada de
trabalho do professor para o desempenho das atividades de interação com os educandos, são:
I – de forma sintética:
a) executar o trabalho docente;
b) estabelecer mecanismos de avaliação;
c) constatar necessidades e carências do aluno através de relatório pedagógico e propor o seu
encaminhamento a setores específicos de atendimento;
d) organizar registros de observação do aluno;
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e) participar de atividades extra-classe;
f) coordenar a área do estudo;
g) executar tarefas afins.
II – de forma analítica:
a) Participar e cumprir plano de trabalho e as atividades para as quais for designado, segundo
a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
b) Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino;
c) Promover a aprendizagem dos alunos;
d) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
e) Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos;
f) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
g) Outras atividades afins.
Art. 6º. As atividades de interação com o educando serão exercidas no âmbito da Unidade escolar,
e quando planejadas, em ambiente fora da unidade escolar, desde que tenha a presença e
participação dos alunos.
§ 1º. O tempo efetivo de duração de uma hora-aula é de 50(cinquenta) minutos, sendo que o
horário de aula será composto por 5(cinco) aulas diária, exceto na modalidade da EPJAI.
§ 2º. No âmbito da mesma Unidade Escolar o professor não poderá ministrar, por dia, mais de
7(sete) horas-aulas consecutivas, ou menos de 2(duas) horas-aulas.

Seção II
Das Atividades Complementares
Art. 7º. O tempo reservado para a execução de ACs – Atividades Complementares, será
garantido à todos os professores que estejam em efetivo exercício da docência, no total de 1/3 de
sua jornada de Trabalho.
Parágrafo único. O tempo efetivo de duração de uma hora de Atividade Complementar é de
50(cinquenta) minutos, devendo este fazer parte do horário de aula de cada professor.
Art. 8º. Entende-se por ACs – Atividades Complementares, aquelas exercidas no âmbito
escolar ou fora dela, pelo professor que esteja em efetivo exercício da docência, destinadas à:
I – Planejamento de atividades e plano de aula;
II – Elaboração de relatórios dos alunos;
III – Elaboração e correção de avaliações;
IV – Preenchimento de cadernetas e formulários;
V – Reuniões pedagógicas, Cursos, Seminários, Jornada Pedagógica e encontros promovidos
pela escola ou pela Secretaria Municipal de Educação;
VI - Preparação e avaliação do trabalho didático;
VII - Articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a
proposta pedagógica da escola;
VIII – Outras atividades de cunho pedagógico promovidos pela escola ou pela Secretaria
Municipal de Educação.
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Art. 9º. O total de ACs - Atividades Complementares, previstas nesta Portaria será cumprido pelo
Professor que cumpre jornada de tempo parcial e tempo integral em efetiva regência de classe de
educação infantil e ensino fundamental, da seguinte forma:
I - 3 (três) horas-aulas semanais na escola, para o professor que cumpre jornada de tempo
parcial e 6(seis) horas-aulas semanais na escola para o professor que cumpre jornada de tempo
integral, podendo ser em horário oposto ao da carga horária semanal e/ou no mesmo horário nos
intervalos entre uma aula e outra, conforme horário elaborado exclusivamente pelo Coordenador
Pedagógico.
II - 3 (três) horas aulas semanais em local de livre escolha do professor.
Art. 10. O cumprimento das ACs – Atividades Complementares, se dará conforme horário
individual elaborado exclusivamente pelo Coordenador Pedagógico, devendo este ser submetido à
aprovação do Diretor da Escola.
§ 1º. O Coordenador Pedagógico poderá, a seu critério e à luz das necessidades pedagógicas
da escola, elaborar mensalmente o horário para cumprimento das ACs do professor, de forma:
I – Individual, quando houver necessidade da execução de trabalhos individualizados;
II – coletiva, quando houver necessidade de agrupamento dos professores para a execução
de trabalhos coletivos.
§ 2º. Fica a critério do Coordenador Pedagógico, com a aprovação do Diretor da Escola,
acumular as horas de atividades Complementares dos professores, para o seu cumprimento semanal
ou mensal de forma integral em uma única atividade pedagógica.
§ 3º. É da responsabilidade do Coordenador Pedagógico acompanhar o professor no
cumprimento do horário de ACs – Atividades Complementares.
§ 4º As ACs – Atividades Complementares, deverão ser registradas em formulário próprio e
individual, denominado de “Registro de Atividades Complementares”, que deverá conter o nome do
professor, data, período, atividades desenvolvidas, observação, e, obrigatoriamente, a assinatura ou
o registro de sua falta.
§ 5º. O não cumprimento do horário de ACs – Atividades Complementares acarretará em
faltas a serem computadas pelo Coordenador Pedagógico e encaminhadas ao Diretor, devendo estas
serem enviadas na folha de pagamento da escola à Secretaria Municipal de Educação.

CAPÍTULO III
DA GRATIFICAÇÃO
Seção I
Da Gratificação de Atividades Complementares
Art. 11. O Professor Municipal, além do vencimento e demais vantagens conferidas em lei,
fará jus à gratificação de compensação de atividades complementares – ACs, somente quando não
for possível a aplicação da Reserva Técnica – RT.
Parágrafo único. É vedada a concessão da gratificação à servidores que se encontram à
disposição ou à serviço da Secretaria Municipal de Educação, ou ainda os que estejam exercendo a
função de Professor auxiliar.
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Art. 12. O disposto no §2º do art. 6º desta portaria entrará em vigor no primeiro dia do ano
letivo de 2023.
Art. 13. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições
em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, 13 de junho de 2022.

GLEDSON SANTOS PEREIRA
Secretário de Educação
Decreto nº 04/2021
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