
e PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIDA MIRIM 

:-DECRETO N. 3.556, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2.021 -: 

(Dispõe sohre o processo de Atribuição do saldo 
remanescente de classes e aulas ao pessoal Docente em 
âmbito de unidade escolar e Rede Municipal de Educação 
para o exercício do ano letivo de 2.021 e dá outras 
providências). 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR, PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE BIRITIDA MIRIM, no uso de suas atribuições legais, na fonna do Artigo 21 - inciso VIII 
combinado com a alínea "a", inciso I do artigo 99, ambos da Lei Orgânica do Município, e. 

CONSIDERANDO, a Lei n°. 904 de 30 de abril de 1998 que dispõe sobre Estatuto 
do Magistério Público Municipal; 

CONSIDERANDO, a Portaria n°.375, de 26 de novembro de 2.020, que dispõe 
sobre a Pontuação e Classificação Oficial dos Docentes e Diretores de Escola; 

CONSIDERANDO, o disposto nos artigos 15 e 23 do Decreto Municipal n°.3.536, 
de 21 de dezembro de 2.020, no que se refere à Atribuição do saldo remanescente de classes e aulas ao pessoal 
Docente para o exercício de 2.021, e dá outras providências. 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o processo de atribuição do saldo 
remanescente de classes e aulas ao pessoal Docente do Magistério Público Oficial do Município de Biritiba 
Mirim-SP, 

DECRETA: 

I - DAS COMPETÊNCIAS 

Artigo 1 o - O processo de Atribuição do saldo remanescente de classes e 
aulas para o ano letivo de 2.021 obedecerá ao disposto no presente Decreto. 

li- DA PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO OFICIAL EM ÂMBITO DE REDE E UNIDADE 
ESCOLAR 

Artigo 2° - Para todos os efeitos, a Pontuação e Classificação Oficial em 
âmbito de Rede Municipal de Ensino obedecerá ao disposto no anexo T da Portaria N°. 375, de 26 de 
novembro de 2.020, da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. 

Artigo 3° - A pontuação em âmbito de unidade escolar para Atribuição de 
classes livres e classes em substituição de Educação Infantil , Ensino Fw1damental e Educação 
Especial observará o disposto no artigo 5° do Decreto Municipal n° .3.536, de 21 de dezembro de 
2.020, bem como no anexo I da Portaria n°.375, de 26 de novembro de 2.020. 

Parágrafo único: Da pontuaç{ âmbito de Rede Municipal de Educação, 
será descontada a pontuação de unidade escolar. 
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:-DECRETO N. 3.556, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2.021 -: 

III- DA SESSÃO DE ATRIBUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE CLASSES EM 
ÂMBITO DE UNIDADE ESCOLAR 

Artigo 4° - Serão abrangidas na sessão de Atribuição do saldo remanescente 
em âmbito de unidade escolar as classes livres e classes em substituição de Educação Infantil,Ensino 
Fundamental e Educação Especial- Atendimento Educacional Especializado. 

Artigo 5° - A atribuição de classes em âmbito de uni.dade escolar será 
realizada nas respectivas unidades às quais as classes pertencerem no formato,online. 

Artigo 6°- As classes livres ou em substituição de Atendimento Educacional 
Especializado somente serão atribuídas paraos Docentes ocupantes de cargo por meio de concurso 
específico para este fim. 

Parágrafo único: Durante o ano letivo poderá ocorrer Atribuição de classes de 
Atendimento Educacional Especializado para os Docentes da Rede Municipal de Educação ocupantes 
de cargos em outra área, por meio de inscrição prévia por meio de títulos e classificados em 
listagemespecífica para este fim. 

Artigo 7° - Fica estabelecido o dia09de fevereiro de 2.021 para a Atribuição do 
saldo remanescente de classes nas unidades escolares: 

Parágrafo único - A Atribuição ocorrerá nos seguintes horários: 

I - Educação Infantil - Creche: 8h30 horas 

ll - Educação Infantil- EMEI: 9h30 horas 

ill - Ensino Fundamental: 10h30 horas 

IV- DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PÓS-PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DO SALDO 
REMANESCENTE EM ÂMBITO DE UNIDADE ESCOLAR 

Artigo 8° - Tetminado o processo de atribuição do saldo remanescente nas 
unidades escolares os Gestores deverão apresentar à Secretaria Municipal de Educação, via e-mail, 

em formato Word editável, as informações constantes do anexo I, que passa a fazer parte integrante 
do presente Decreto, a fim de compor o quadro para o processo posteriorde atribuição em âmbito de 
Rede Municipal de Educação. 

§1 ° - As informações a serem apresentadas serão referentes a: 

I - Relação de classes, período e letra, junt 
substituído, período do início e fim do afastameqto. 

nte do nome do Docente a ser 

11- Saldo remanescente de classes livres. 
Continua ... 
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:-DECRETO N. 3.556, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2.021 -: 

§2° - Os documentos deverão ser apresentados por e-mailaté às 15 horas do 
dia 09 de fevereiro de 2.021, impreterivelmente. 

V - DA ATRIBUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE CLASSES LIVRES E CLASSES 
EM SUBSTITillÇÃO ÂMBITO DE REDE 

Artigo 9° - Esgotadas as possibilidades de Atribuição do saldo remanescente 
de classes livres e de classes em substituição na unidade escolar, estas serão atribuídas em âmbito de 
Rede Municipal de Educação. 

Parágrafo único - A sessão de Atribuição ocorreránaSecretaria Municipal de 
Educação, no dia llde fevereiro de 2.021, no formato online: 

1- Educação infantil - Creche: 9 horas 

li- Educação Infantil - EMEI: 10 horas 

111- Ensino Fundamental: 11 horas 

Artigo 10 - Esgotadas as possibilidades de Atribuição em âmbito de Rede 
Municipal de Educação, estas serão atribuídas para Docentes contratados. 

VI- DA ATRIBillÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE AULAS DAS DISCIPLINAS DE 
ARTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E INGLÊS 

Ar tigo 11 - Será abrangido na sessão de Atribuição o saldo remanescente de 
aulas livres e as aulas em substituição de Arte, Educação Física e inglês. 

Artigo 12 - AAtribuição de aulas será realizada no formatoonline. 

Artigo 13 - Fica estabelecido o dia llde fevereiro de 2.021para a 
Atribuiçãodo saldo remanescente de aulas. 

Parágrafo único - A Atribuição ocorrerá naSecretaria Mw1icipal de 
Educação nos seguintes horários: 

I -Às 14 horas: ARTE 

li - ~s 15horas: EDUC~ÇÃO FÍSI<D 

III - As 16 horas: INGLES \ 

Continua ... 
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:-DECRETO N. 3.556, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2.021 -: 

Vll- DAS SUBSTITUIÇÕES NA UNIDADE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO 

Artigo 14- Nas faltas ou impedimentos do professor regente pelo período 
superior a 03 (três) dias, a substituição deverá obedecer à ordem de classificação por urudade escolar, 
de acordo com o artigo 23 da Lei 904/98. 

Artigo 15-Dada a ausência ou afastamento, nas possibilidades previstas nos 
artigos 49 e 50 da Lei 904/98, o Diretor poderá atribuir a classe ou aula a outro Docente da própria 
unidade escolar, obedecendoà escala por tempo de serviço na unidade escolar. 

§1 °- A unidade escolar divulgará comunicado interno da Atribuiçãono prazo 
24 horas antes do horário marcado para a sessão. 

§2°- Deverá constar no processo de Atribuiçãoa data de início e término do 
afastamento, a classe e período e o motivo da ausência do Docente afastado. 

Artigo 16- Não havendo professor com disponibilidade para assumir 
substituição na unidade escolar, a relação de classes será encaminhada para a Secretaria Municipal de 
Educação. 

VIII - DAS ATRIBillÇÕES PARA SUBSTITUIÇÕES DURANTE O ANO LETIVO EM 
ÂMBITO DE REDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Artigo 17 - O início do processo de Atribuição de classes e aulas para 
substituições durante o ano dar-se-á após o término do processo inicial, sendo oferecidas as classes e 
aulas remanescentes, assim como as que surgirem, posteriormente. 

§1° - A Atribuição de classes e aulas durante o ano letivo na Secretaria 
Municipal de Educação obedecerá à classificação geral por Rede Municipal de Educação. 

§2° - Para a classificação na lista geral, pela Secretaria Municipal de 
Educação, desconta-se a somatória o tempo de unidade escolar. 

§3° - Nas sessões de Atribuição para substituições de classes e/ou aulas 
naSecretaria Municipal de Educação, o Docente deverá apresentar declaração oficial e atualizada de 
seu horário de trabalho, incluindo Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC; 

IX - DA ATRIBUIÇÃO DO SALDO DE CLASSES POLOS DE ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E AULAS DE PROFESSOR A CO MP ANDANTE 

Artigo 18 - As inscrições e para aAtribuição das classes Pelos de 
Atendimento Educacional Especializado e Pro~e s Acompanhante serão manifestadas por meio de 
Comunicado. . 
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:-DECRETO N. 3.556, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2.021 -: 

X- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 19- Para as atribuições do saldo remanescente de classes e aulas livres 
e em substituição em âmbito de unidade escalare Rede Municipal de Educaçãoserão aplicadas as 
regras apresentadas neste capítulo. 

Artigo 20- As sessões de Atribuição de classes e/ou aulas durante o ano 
deverão ser amplamente divulgadas no prazo de 24 horas nas Unidades Escolares e 24 horas na 
Secretaria Municipal de Educação, contadas da constatação da existência de classes e/ou aulas 
disponíveis a serem oferecidas. 

Artigo 21- Todo o processo de Atribuição de classes e nas unidades escolares 
deverá ser Lavrado em ata especifica unidade escolar deverá ser enviada cópias para a Secretaria 
Municipal de Educação para conhecimento e arquivamento. 

Artigo 22 - O Docente que escolar assumir classes ou aulas em regime de 
substituição e declinar antes do término do período a que se comprometeu, ou perdê-la por conta de 
frequência, não participará da próxima Atribuição até que se finde o ano letivo. 

§ 1° - Perderá a classe em substituição o Docente que se afastar por período 
superior a 02 (dois) dias ao mês, consecutivos ou interpolados, sem apresentação de justificativa. 

§2° -Não perderá a classe em substituição a que teve atribuída em âmbito de 
unidade escolar e Rede Municipal de Educação o Docente que se enquadrar nos casos previstos no 
artigo 49 e 50 da Lei Municipal n°.904/98. 

Artigo 23- A interposição de Recurso por qualquer razão contra Atribuição 
para o exercício do ano letivo de 2.021 , referente a qualquer âmbito, deverá ser protocolada no Setor 
de Protocolos da Prefeitura, por meio da abertura de Processo Administrativo. 

Parágrafo único - O Processo Administrativo será analisado pela Secretaria 
Municipal de Educação, com Parecer da Comissão de Atribuição, e enviado para análise e Parecer 
final da Procuradoria Geral do Município. 

Artigo24 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

PREFEITURA D 

Registrada 
de Editais da Prefeitura do Munici 

MARIAIVON 

IRITIBA MIRIM, 05 de fevereiro 
e Biritiba Mirim. 

e Finanças e Administração 
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:-DECRETO N. 3.556, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2.021 -: 

SALDO 

NO.MI DA UI : 

I - SALDO DE CLASSES PAR4. SUBSTITUIÇÃO 
CL-\.~t IZTIL\ PlJUODO DOCD\-rt _-\ Sll Sliii'>TITI.1DO PUIODODO tiPODt 

_-ur A.~ TAl!L,-ro M AST..ull:--ro 

( )NAO H.~ CL\SSES PARA SL'BS1TIU1Ç .. ~O 

ll - SALDO DE CLASSES LI\"RES 
CLASSE LI TRA PIRÍODO 

( )K~OHÁCLASSB LIVRES 

Biritiba Mirim- SP, 08 de fevereiro de 2_021 

Assinatura do Gestor 
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