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DECRETO Nº 10.462, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017 

   
Regulamenta o artigo 31-E da Lei Municipal nº 2.505/1998 
incluído pela Lei Municipal nº 4.105/2016, para definir os 
critérios para a Concessão de Carga Horária Especial 
(CHE) dos Profissionais Efetivos do Magistério Público 
Municipal amparados na Lei Municipal Nº 2.504/1998, em 
atendimento às necessidades de excepcional interesse do 
ensino e da Secretaria Municipal de Educação. 

 
A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e, 
CONSIDERANDO o artigo 31-E da Lei Municipal nº 2.505/1998 incluído pela Lei Municipal nº 
4.105/2016, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º- Ficam estabelecidas as normas para Concessão de Carga Horária Especial (CHE) para os 
profissionais efetivos do magistério público municipal amparados na Lei Municipal nº 2.504/1998. 
 
Parágrafo único: A Carga Horária Especial (CHE) reger-se-á pelas disposições contidas no presente 
Decreto, em consonância com a Lei Municipal n° 2.505/1998 e alterações incluídas pela Lei 
Municipal nº 4.105/2016. 
 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
Art. 2º - A Carga Horária Especial (CHE) se dará na habilitação específica do cargo, de acordo com 
o concurso prestado, aos profissionais efetivos do magistério público municipal, amparados na Lei 
Municipal nº 2.504/1998 (Professores MaMPA e MaMPB, Técnico Pedagógico-MaMPP e 
Educadores em Creche), não implicando em direito à obtenção da CHE, mas tão somente em 
expectativa de ser convocado, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, 
observada a conveniência administrativa. 
 
Art. 3º - O processo de concessão de Carga Horária Especial(CHE) será coordenado pela 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 4º -  A concessão da Carga Horária Especial – CHE ao magistério em regência de classe ou 
em projetos de interesse da Secretaria Municipal de Educação, objetos deste decreto, será 
destinada às diversas etapas e modalidades de ensino abaixo relacionadas:  
 

I-  Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) 
II -        Ensino Fundamental regular (1ª ao 5º ano);  
III -       Ensino Fundamental regular (6º ao 9º ano);  

 
Parágrafo único: Poderá ser concedida Carga Horária Especial (CHE) para exercício de 
profissionais do magistério atuarem na Secretaria Municipal de Educação desenvolvendo projetos 
de interesse e necessidade da educação municipal. 
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DA REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO 

 
Art. 5º -  O valor da hora de trabalho pago na atuação de Carga Horária Especial corresponderá ao 
mesmo valor do vencimento do cargo no nível ocupado, proporcional à Carga Horária Especial 
exercida e sobre ela não incidirá as vantagens pessoais e nem desconto para a previdência 
municipal, não incorporando à aposentadoria. 
 
Art. 6º -  A Carga Horária Especial (CHE) não excederá à diferença entre 40 (quarenta) horas, que 
é o número previsto para a carga horária de trabalho do professor, de acordo com §1º do artigo 2 º 
da  Lei 11.738 de de 16 de julho de 2008. 

Parágrafo Único: Por excepcional interesse da SEME a Carga Horária Especial a que se refere o 
caput deste artigo poderá ser modificada ao longo do ano letivo. 

 

DO CADASTRAMENTO 

 

Art. 7º -  Antes de efetuar o cadastramento, o participante deverá ler este Decreto e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da Carga Horária Especial. O 
cadastramento implica automaticamente no conhecimento e na aceitação das condições 
estabelecidas pelo Município neste Decreto, das quais o(a) candidato(a), em hipótese alguma, 
poderá alegar desconhecimento. 

 

Art. 8º- O diretor de cada unidade de ensino deverá entregar na SEME a ficha constante no anexo I 
deste decreto, corretamente preenchida pelos professores de sua escola que se interessarem pela 
CHE no ano letivo de 2018. 

 

Parágrafo único: É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto 
preenchimento dos dados na ficha de cadastramento. 

 

 Art. 9º - Será permitido o cadastramento por procuração pública, assumindo candidato outorgante 
total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador.  
 

Art. 10 - No momento do cadastramento o profissional poderá optar por até 2 (duas) unidades 
escolares,incluindo a unidade onde se encontra localizado,  

 

.DOS REQUISITOS 

 

Art. 11-  São requisitos para o cadastramento e concessão de carga horária especial: 

 

I-      Ser efetivo da rede municipal de ensino de Guaçuí; 

II-      Estar em efetivo exercício nas escolas da rede municipal de ensino de Guaçuí ou na 

Secretaria de Educação; 
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III- Não acumular o cargo efetivo de professor com outro cargo público, inclusive de professor, 

na esfera federal, estadual ou municipal de qualquer dos poderes, inclusive, com 

vínculo em designação temporária ou inativo.  

IV- Comprovar compatibilidade de horário, caso a carga horária especial seja cumprida em 

mais de uma escola. 

V- Não ter no ano de 2017 faltado injustificadamente 3 vezes ou mais. 

 

Art. 12- Poderão cadastrar-se professores no exercício de função de coordenação de turno e 
professor pedagogo desde que atendidos os requisitos no artigo 11. 

 

Art. 13- No ato do cadastramento o professor deverá informar a etapa/ modalidade de ensino, turno, 
disciplina, carga horária disponível e unidades escolares pretendidas. 

 

DAS VAGAS 

 
Art. 14- As vagas para escolha de Carga Horária Especial (CHE) serão: 
 
I – as decorrentes do afastamento de servidor efetivo para assumir função gratificada de Diretor ou 
Coordenador Escolar; 
II – as decorrentes de outros afastamentos previstos no Plano de Carreira e Estatuto do Magistério; 
III – as decorrentes de licença médica, licença maternidade, laudo de readaptação e outras licenças 
obrigatórias; 
IV – as decorrentes de exoneração, demissão, suspensão disciplinar, falecimento, aposentadoria, 
ocorridas após os processos de remoção; 
V – as decorrentes de aumento de matrícula escolar. 

 

DA CONCESSÃO DA CARGA HORÁRIA ESPECIAL 

 

Art. 15 - O ato de concessão de Carga Horária Especial para exercício temporário de atividade do 
magistério de regência de classe ou desenvolvimento de projetos, é de competência da Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
Art. 16 - A concessão de Carga Horária Especial para Educação Especial dar-se-á após 
comprovação da habilitação específica. 
 
Art. 17- A Carga Horária Especial será concedida, preferencialmente, no contra turno, na unidade 
de exercício do professor. 
 
 Art. 18 - A Carga Horária Especial será concedida mediante expedição de portaria para este fim. 
 
Art. 19 – A carga horária especial prevista neste Decreto cessará quando extinguir os motivos da 
extensão, podendo ser ao término do ano letivo em vigor ou, automaticamente, por ato motivado.  
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Parágrafo Único: O candidato selecionado poderá, a qualquer tempo, ter sua carga horária especial 
revogada, se cessada a necessidade da Rede Pública Municipal de Ensino ou quando o profissional 
não corresponder satisfatoriamente e receber avaliação negativa de desempenho da direção da 
escola em que estiver lotado, que comunicará o fato à Secretaria Municipal de Educação. 
 

DA FORMALIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA ESPECIAL 
 
Art. 20- Para efeito de formalização da concessão da Carga Horária Especial fica condicionada a 
apresentação do seguinte documento ao diretor: 
 
I - ficha de Cadastramento devidamente preenchida - Anexo I deste decreto. 

 
Art. 21- As horas prestadas a título de carga horária especial são constituídas de horas-aula e 
horas-atividade atribuídas de acordo com o calendário escolar e legislação vigente. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 22 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas contidas neste Decreto. 
 
Art. 23 - A insuficiência de desempenho profissional, evidenciada pela avaliação realizada pelo 
Diretor da unidade escolar, em instrumento próprio, acarretará a cessação imediata da concessão 
da Carga Horária Especial pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 24 - O critério de assiduidade será fundamental na avaliação de desempenho profissional. 
 
Art. 25 - A não participação em formação e/ou planejamentos poderá implicar na suspensão da 
Carga Horária Especial e/ou no impedimento em assumir Carga Horária Especial no ano seguinte.  
 
Art. 26 - A realização do cadastro não assegura ao profissional a concessão de Carga Horária 
Especial, mas apenas a expectativa de ser convocado. 
 
Art. 27 - Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 28- Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.  
 
Art. 29 – Revogam-se as disposições em contrário e em especial o Decreto nº 9.960 de 21 de 
dezembro de 2016. 
 
Guaçuí – ES, 26 de dezembro de 2017. 

 
 
 

VERA LÚCIA COSTA                            AILTON DA SILVA FERNANDES 
                     Prefeita Municipal                               Procurador Geral do Município 

 
 
 

VANDERSON PIRES VIEIRA 
Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I 

 
CADASTRAMENTO DE CARGA HORÁRIA ESPECIAL 

 

Nome: 
 

Data de Nascimento: 
 

Telefone 1: Telefone 2: 
 

Email:  
 

Turno que atua:      (     ) Matutino                            (      ) Vespertino 
 

Disciplina/ cargo Etapa/Modalidade: 
 

Escola 1 Turno para concessão: 
(      ) Matutino     (       ) Vespertino 
 

Escola 2 Turno para concessão: 
(        ) Matutino    (        ) Vespertino 
 

 
Estou CIENTE de que a realização do cadastro não assegura a 
concessão da Carga Horária Especial, mas apenas a expectativa 
de ser convocado. 
 
Guaçuí-ES,__________ de dezembro de 2017. 
 
 
Assinatura do 
 
Professor:________________________________________________ 
 
 
Assinatura de ciência do Diretor: 
 
_________________________________________ 
 
 

 


