
 
 

PORTARIA Nº 026/2016/GAB/SEMED 
 

SÚMULA: Dispõe sobre previsão de 

realização de horas extraordinárias para 

Servidores lotados nas Escolas Municipais e 

Centros Municipais de Educação Infantil 

para o ano de 2016. 

 

O Secretário Municipal de Educação de Cascavel, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais, 

Considerando a necessidade de regulamentar a previsão de realização de horas 

extraordinárias, para todos os servidores lotados nas unidades da Secretaria Municipal de 

Educação, e 

Considerando o disposto na Lei Federal nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nas Leis Municipais nº 6.445/2015, Lei nº 5.694/2010, Lei nº 

6.116/2012, Lei 6.364/2014, Lei nº 6.496/2015, o Regimento Interno dos Conselhos 

Escolares, o Estatuto das Associações de Pais, Professores e Servidores – APPS e da 

Associação de Professores, Alunos e Servidores - APAS. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º. Autorizar, quando por imperiosa necessidade do serviço, a realização de horas 

extraordinárias, limitado a 4 (QUATRO) HORAS MENSAIS, para os servidores lotados nas 

unidades da Secretaria Municipal de Educação, desde que registrado no sistema de ponto 

biométrico e devidamente anotado e justificado no verso da folha de ponto do servidor, 

sendo que estas horas deverão ser compensadas conforme escala definida pela direção 

da unidade escolar. 

Art. 2º. As atividades são as previstas no Projeto Político Pedagógico e Plano de Gestão 

Escolar, podendo ser:   

I. Assembleias com a comunidade escolar, com finalidade administrativa ou pedagógica; 
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II. Atividades  Culturais, envolvendo a presença da maioria dos alunos e comunidade 

escolar; 

III. Reuniões administrativas ou pedagógicas convocadas pela Secretaria Municipal de 

Educação para estudo de documentos ou casos específicos a serem definidos através 

de ofício emitido pelo Gabinete do Secretário. 

Art. 3º. Excepcionalmente, uma vez ao ano, a unidade escolar, em razão de atividade 

cultural que demande maior tempo de organizaçao e execução, fica autorizada  a realização 

de no máximo 8 (oito) horas extraordinárias/mês, devendo estas serem compensadas 

conforme escala definida pela direção da unidade escolar. 

Art. 4º. Aos servidores nomeados em Portaria como conselheiros escolares, ficam 

autorizadas 2 (duas) horas/mês com registro em sistema de frequência biométrico, 

conforme calendário de reuniões do respectivo conselho, devendo estas serem 

compensadas conforme escala definida pela direção da unidade escolar. 

Art. 5º.  As horas extraordinárias previstas e não realizadas em um determinado mês, não 

serão cumulativas para os meses seguintes.  

Art. 6º. A compensação de horas poderá ocorrer conforme escala definida e autorização 

pela chefia Imediata. 

Art. 7º.  Para as horas extraordinárias previstas e autorizadas nesta Portaria, não será 

necessário a unidade escolar encaminhar ofício solicitando previsão. 

Art. 8º. Será permitido o fracionamento das 4 (horas) horas extras durante o mês, conforme 

necessidade de cada unidade escolar. 

Art. 9º. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação 

Cascavel, 1 de fevereiro de 2016. 

 

 

VALDECIR ANTONIO NATH 

Secretário Municipal de Educação 


