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ATO NORMATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
RESOLUÇÃO SME Nº 09, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre o processo de atribuição de classes e/ou turmas para composição de 
jornada de trabalho do ano letivo de 2019 aos docentes da Secretaria Municipal de 
Educação de Limeira. 
ANDRE LUIZ DE FRANCESCO, Secretário Municipal de Educação, 
NO EXERCÍCIO de suas competências, delegadas pelo Decreto nº 381, de 01/12/2015, 
em especial o artigo 352 e considerando o que dispõe a Lei Complementar nº 461/09 e 
suas alterações, em seus artigos 31, 32, 33, 34, 103 e 104, Lei Complementar nº 
6.089/2018 e Resolução S.M.E. nº 09/2017, visando normatizar os procedimentos 
relativos ao processo de atribuição de classes e/ou turmas para composição de 
jornada de trabalho do ano letivo de 2019 aos docentes da Rede Municipal de Ensino 
de Limeira, 
Resolve: 
Artigo 1º Cabe às autoridades escolares tomarem providências necessárias quanto à 
execução e acompanhamento do processo de atribuição de classes e/ou turmas 
disponíveis para o pessoal docente do quadro do magistério. 
Artigo 2º Compete a esta Secretaria Municipal de Educação designar comissão para 
coordenação, execução e avaliação do processo de atribuição de classes e/ ou turmas. 
Artigo 3º Compete ao Diretor de Escola atribuir as classes e/ou turmas de sua Unidade 
Escolar, respeitando a classifi cação de cada um dos professores, desde que 
compatibilize as respectivas jornadas de trabalho e atenda as reais necessidades da 
escola. 
§1º Os professores inscritos nos termos do Decreto nº 331, de 08 de outubro de 2018 
e os afastados junto ao município nos termos do convênio estado/município, 
participarão do processo de atribuição de classes e/ou turmas para o ano letivo de 
2019, obedecendo ao cronograma constante do Anexo I desta Resolução. 
§2º A atribuição de classes e/ou turmas aos professores que atuam na Educação de 
Jovens e Adultos - EJA, ocorrerá na Secretaria Municipal de Educação, obedecendo 
cronograma Anexo I desta Resolução. 
§3º Aos professores substitutos efetivos - P.S.E.I e P.S.E.F, será atribuído o período de 
trabalho, de acordo com a necessidade da escola. 
Artigo 4º As jornadas semanais de trabalho docente disponíveis para atribuição são 
assim constituídas: 
I. Jornada I - 25 (vinte e cinco) horas-aula semanais de trabalho, sendo:16 (dezesseis) 
horas-aula de regência da classe, 07 (sete) horas-aula de trabalho pedagógico coletivo 
e 02 (duas) em local de livre escolha do professor. 
II. Jornada II - 36 horas-aula semanais de trabalho, sendo: 24 (vinte e quatro) horas-
aula na regência da classe, 09 (nove) horas-aula de trabalho pedagógico coletivo e 03 
(três) em local de livre escolha do professor. 
III.Jornada III - 30 horas-aula semanais de trabalho, sendo: 20 (vinte) horas-aula na 
regência da classe, 07 (sete) horas-aula de trabalho pedagógico coletivo e 03 (três) 
horas-aula em local de livre escolha do professor. 
 



§ 1º O professor titular de cargo, inclusive o substituto efetivo e o da rede estadual 
afastado junto ao município fi cam sujeitos à jornada do cargo. 
§ 2º O professor C.L.T. estável da Prefeitura poderá ter atribuída classe e/ou turma, 
até o máximo de 36 horas-aula de trabalho docente. 
§ 3º O professor de educação especial terá atribuída jornada de trabalho de 36 h/a, 
em sua sede de lotação, para atendimento de alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, devidamente 
laudados. 
a) O tempo remanescente da jornada atribuída deve ser completado com atendimento 
educacional especializado em outras Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, 
que apresentem alunos público alvo do AEE - Atendimento Educacional Especializado, 
respeitado o seu horário de trabalho 
§ 4º O professor especialista de arte e o professor especialista de educação física 
deverão compor jornada nas Unidades Escolares sede até que se completem as cargas 
horárias pelas quais optaram, independente do turno das mesmas. 
a) Esgotadas as possibilidades de compor jornada na Unidade Escolar Sede, será 
permitido, que lhes sejam atribuídas aulas de regência em outra Unidade Escolar, para 
completar sua jornada. 
b) Considerando o bloco indivisível, fica permitido, excepcionalmente, que sejam 
atribuídas até 02 h/a, a título de composição de jornada, sendo estas consideradas 
"complemento de jornada". 

Artigo 5º As classes de 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ciclo I do ensino fundamental serão 
atribuídas, preferencialmente, aos professores que participaram da formação do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC e/ou com experiência comprovada 
de no mínimo 02 anos de exercício em classes de alfabetização. 
§ 1º As Unidades Escolares enviarão a Planilha (Anexo II desta Resolução) devidamente 
preenchida, a Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, logo após a 
atribuição das classes de que trata o parágrafo anterior. 
§ 2º Após a atribuição aos docentes referidos no caput deste artigo, se ainda houver 
classes a serem atribuídas, elas poderão ser destinadas a professores que não 
atendem às exigências contidas no referido parágrafo. 
Artigo 6 º Os professores titulares de cargo da Rede Municipal de Ensino afastados/ 
designados a qualquer título, também participarão do processo de atribuição de 
classes e/ou turmas para compor jornada de trabalho e assumirão as classes e/ou 
turmas no término do afastamento/designação. 
Artigo 7º Os professores titulares dos cargos de educação infantil, educação especial, 
ensino fundamental, professor especialista de arte e professor especialista de 
educação física da Rede Municipal de Ensino que não tiverem classes livres e/ou 
turmas atribuídas para compor jornada de trabalho docente, nas Unidades Escolares, 
serão considerados excedentes. 
§ 1º Os professores considerados excedentes em suas Unidades Escolares deverão 
participar da atribuição na fase de Secretaria, escolhendo para compor jornada de 
trabalho, dentre as classes livres das escolas da Rede Municipal de Ensino. 
§ 2º Os professores que tiverem classes atribuídas nos termos do § 1º deste artigo 
terão nova sede de lotação, de acordo com a escolha, ficando garantido o direito de 
retorno para a sede anterior, no caso de vacância de classe, desde que isso seja 



requerido por escrito ao diretor da escola e protocolado na U.E., dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da data da atribuição. 
§ 3º Após a atribuição de que trata o caput deste artigo, se os professores 
continuarem excedentes, serão declarados adidos e poderão ter classes atribuídas 
como carga horária de trabalho docente, sem deixarem a condição de adidos ou 
ficarão em exercício nas Unidades Escolares onde têm os cargos lotados, devendo 
assumir, durante o ano letivo, classes em substituição e aulas eventuais, na fase de 
U.E., até o surgimento de classes livres na Rede, para as quais serão removidos ex-offi 
cio. 
§ 4º Os professores declarados adidos não terão prejuízo de vencimentos, nem das 
demais vantagens do cargo. 
Artigo 8º Os professores titulares de cargo da Rede Municipal de Ensino, readaptados, 
serão classificados, mas não participarão do processo de atribuição de classes e/ou 
turmas. 
Parágrafo Único No caso de cessação da readaptação durante o ano, os mesmos 
assumirão classes vagas nos termos do artigo 7º desta Resolução, ou fi carão adidos na 
sede de lotação devendo assumir durante o ano letivo classes em substituição e aulas 
eventuais na fase de Unidade Escolar. 
Artigo 9º O professor impedido de comparecer no processo de composição de jornada 
deverá ser representado por procurador, que não seja funcionário público. Caso 
contrário a atribuição será compulsória ao final da sessão de atribuição, de acordo com 
seu campo de atuação. 
Artigo 10 A atribuição de classes e/ou turmas para compor jornada para o ano letivo 
de 2019 aos professores inscritos e classificados obedecerá ordem previamente 
estabelecida, ocorrendo em dois dias. 
§ 1º No primeiro dia do Processo, a Atribuição ocorrerá: 
I - Fase 1 - Unidades Escolares: 
a) Atribuição de classes e/ou turmas para compor jornada de trabalho dos professores 
titulares de cargo da Rede Pública Estadual de Ensino, afastados junto ao município 
com sede fixada. 
b) Atribuição de classes e/ou turmas para compor jornada de trabalho dos professores 
titulares de cargo da Rede Pública Municipal de Ensino classificados na UE, na seguinte 
ordem: 
b.1) 1º Momento - titulares de cargo da unidade escolar 
b.2) 2º Momento - titulares de cargo com opção de retorno 
b.3) 3º Momento - atribuição de período ao professor substituto efetivo, participando 
em caráter obrigatório do processo de atribuição de classes e/ou turmas 2019 de 
acordo com o artigo 12 desta Resolução. 
II - Fase 2 - Secretaria Municipal de Educação: 
a) Atribuição de classes e/ou turmas aos professores que atuam na Educação de 
Jovens e Adultos - EJA; 
b) Atribuição em caráter obrigatório de classes e/ou turmas, para compor jornada de 
trabalho dos professores titulares de cargo, de Educação Infantil, Educação Especial, 
Ensino Fundamental e P.E.E.I.E.F. - Arte e Educação Física para os que ficaram 
excedentes nas U.Es. 
§ 2º No segundo dia do Processo, a Atribuição ocorrerá: 
I - Fase 1 - Unidades Escolares: 



a) Atribuição em caráter obrigatório de classes e/ou turmas como carga horária 
(substituição) para os professores titulares de cargo declarados adidos e Professores 
CLT estáveis sem classes, da Educação Infantil, Educação Especial e Ensino 
Fundamental e P.E.E.I.E.F. - Arte e Educação Física, na seguinte ordem: 
a.1) 1º Momento - para os professores titulares de cargo adidos da U.E. 
a.2) 2º Momento - para os professores CLT estável, inscritos na U.E., sem classe. 
a.3) 3º Momento - para os professores substitutos efetivos de Educação Infantil 
(P.S.E.I.) e Ensino Fundamental (P.S.E.F.) 
II - Fase 2 - Secretaria Municipal de Educação - 
a- 1º Momento - Atribuição em caráter obrigatório de classes e/ou turmas como carga 
horária (substituição) para os professores titulares de cargo declarados adidos, não 
atendidos na Unidade Escolar. 
b- 2º Momento - Atribuição em caráter obrigatório de classes e/ou turmas como carga 
horária (substituição) para os professores CLT sem classe, não atendidos na Unidade 
Escolar, com mudança de sede de exercício. 
c- Na impossibilidade da atribuição, os professores não atendidos no 1° e 2° 
momentos, cumprirão suas jornadas de trabalho na Unidade Escolar, substituindo 
classes e/ou turmas. 
Artigo 11 A acumulação de dois cargos, empregos ou funções docentes poderá ser 
exercida desde que : 
I - esteja de acordo com o disposto na Constituição Federal; 
II - os horários sejam compatíveis, quando houver possibilidade de exercício dos dois 
cargos, empregos ou funções, em horários diversos e desde que fique comprovada a 
viabilidade de acesso aos locais de trabalho por meios normais de transporte; 
III - haja garantia de cumprimento do horário de trabalho pedagógico coletivo. 
IV - haja compatibilidade de horários quando: 
a) o intervalo entre o término da jornada de um cargo e o início da outra for de 1 
(uma) hora. 
b) No caso das unidades de exercício situarem-se próximas uma da outra, no mesmo 
município, o intervalo poderá ser reduzido para até o mínimo de 15 (quinze) minutos, 
a critério da autoridade competente, após análise dos horários de trabalho. 
V - não exceda a 66 horas-aula semanais de trabalho docente; 
VI - haja decisão favorável da direção da escola e Secretaria de Administração, após a 
análise da acumulação pretendida. 
Artigo 12 A atribuição de aulas, classes e/ou turmas durante o ano letivo de 2019 
obedecerá a seguinte ordem sequencial: 
I - Fase 1 - Nas Unidades Escolares: 
a) Atribuição aos titulares de cargo adidos da própria U.E., para constituição de 
jornada de trabalho (classe livre); 
b) Atribuição aos titulares de cargo removidos ex-offício para atendimento aos pedidos 
de retorno (classe livre); 
c) Atribuição aos titulares de cargo adidos da própria U.E., em substituição; 
d) Atribuição de carga horária aos professores CLT estáveis da UE, em substituição; 
e) Atribuição em caráter obrigatório como carga horária (substituição) aos professores 
substitutos de educação infantil (P.S.E.I.) e ensino fundamental (P.S.E.F.) providos por 
Concurso de provas e títulos; 



f) Atribuição de carga suplementar de trabalho aos professores titulares dos cargos de 
Arte, Educação Física, Educação Infantil, Educação Especial e Ensino Fundamental - 
Faixa I, por período superior a 15 (quinze) dias; 
g) Atribuição de carga suplementar aos professores substitutos de educação infantil 
(P.S.E.I.) e ensino fundamental (P.S.E.F.) - Faixa II, por período superior a 15(quinze) 
dias; 
h) Atribuição de aulas eventuais até 15 dias, para: 
h.1) Professores adidos da U.E.; 
h.2) Professores CLT estáveis sem classe; 
h.3) Em caráter obrigatório como carga horária aos professores substitutos de 
educação infantil (P.S.E.I) e de ensino fundamental (P.S.E.F.) providos por Concurso 
de provas e títulos; 
h.4) Professores titulares de cargo da U.E. (PEEIEF - Arte, PEEIEF - Ed. Física, P.E.I., 
P.E.F. e P.E.E.) a título de carga suplementar; 
h.5) Professores substitutos de cargo da U.E. (P.S.E.I. e P.S.E.F.) a título de carga 
suplementar 
h.6) Professores titulares de cargo de outra U.E. e 
h.7) Professores aprovados no Processo Seletivo 01/2018, em caráter temporário, se 
necessário. 
II - Fase 2 - Na Secretaria de Educação: 
a) Atribuição aos titulares de cargo adidos, em caráter obrigatório, para constituição 
de jornada de trabalho (classe livre); 
b) Atribuição aos titulares de cargo adidos, para substituição, quando não atendidos na 
UE; 
c) Atribuição de carga horária em caráter obrigatório aos professores CLT estáveis, não 
atendidos na UE; 
d) Atribuição de carga suplementar de trabalho aos professores titulares de cargo 
(PEEIEF - Arte, PEEIEF - Ed. Física, P.E.I., P.E.F. e P.E.E.) a título de carga suplementar; 
e) Atribuição de saldo de aulas de Arte e Educação Física, como carga suplementar de 
trabalho aos professores titulares dos cargos de Educação Especial, Educação Infantil e 
Ensino Fundamental - Faixa I e Faixa II (Polivalentes), com habilitação específica na(s) 
disciplina(s) de interesse - Arte ou Educação Física , quando não houver candidato na 
U.E.; 
f) Atribuição de carga horária aos professores aprovados no Processo Seletivo nº 
01/2018 - Arte e Educação Física; 
g) Atribuição de saldo de aulas de Arte e Educação Física, como carga suplementar de 
trabalho aos professores titulares dos cargos de Educação Especial, Educação Infantil e 
Ensino Fundamental - Faixa I e Faixa II (Polivalentes), quando não houver candidatos 
na U.E.; 
h) Atribuição de classes aos professores aprovados no Processo Seletivo nº 01/2018 - 
Educação Especial, Educação Infantil e Ensino Fundamental; 
i) Atribuição de saldo de aulas de Arte e Educação Física aos professores (Polivalentes) 
aprovados no Processo Seletivo 01/2018. 
Parágrafo Único - Os professores adidos, professores CLT estáveis sem classe e os 
professores substitutos (P.S.E.I. e P.S.E.F.) que estiverem cumprindo sua jornada de 
trabalho na U.E., deverão assumir toda e qualquer substituição na sua unidade de 
classificação, inclusive faltas eventuais, dentro de seu período de trabalho. 



Artigo 13 Ao término da fase inicial do processo de atribuição de aulas, classes e/ou 
turmas, os diretores de escola procederão ao cadastramento de professores titulares 
de cargo da rede municipal, de outra U.E., interessados em ministrar aulas como 
substitutos na Unidade Escolar, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar nº 
461/09 e suas alterações. 
§1º Os titulares de cargo que se cadastrarem poderão ter aulas atribuídas em outra 
Unidade Escolar, apenas a título de carga suplementar de trabalho, não excedendo o 
limite de 66 h/a semanais somando-se o cargo e a carga suplementar. 
§2º As atribuições de aulas na Educação de Jovens e Adultos - EJA, como carga 
suplementar de trabalho ou aos aprovados no Processo Seletivo nº 01/2018, 
obedecerão legislação própria. 
Artigo 14 Os professores titulares de cargo poderão declinar da atribuição de Carga 
Suplementar de Trabalho Docente na Unidade Escolar sede, para participarem da 
atribuição na fase II, na Secretaria Municipal de Educação na atribuição inicial ou 
durante o ano letivo. 
Artigo 15 Para atribuição de carga suplementar de trabalho, o responsável pela 
atribuição de aulas, classes e/ou turmas deverá analisar a compatibilidade de horários, 
considerando inclusive as horas de trabalho pedagógico coletivas, o intervalo de uma 
classe para outra, o tempo de percurso entre escolas e o limite de 66 horas- -aula 
semanais, somando-se o cargo e a carga suplementar. 
§1º - No caso de atribuição inicial, considerando-se que os horários dos HTPCs poderão 
estar ainda indefinidos nas Unidades Escolares, se não houver compatibilidade de 
horários, declarada pelo Diretor da Escola, a atribuição da carga suplementar fica sem 
efeito, podendo o professor voltar a participar das atribuições durante o ano. 
§2º - Nas atribuições durante o ano, tanto na SME quanto em outras Unidades 
Escolares, o professor deverá apresentar horário da classe na qual é titular de cargo, 
assinado pelo Diretor da respectiva Unidade Escolar, para ser analisado, visando a 
compatibilidade dos horários. 
Artigo 16 A critério da Administração Municipal e da Direção da U.E., quando houver 
prorrogação de afastamento do titular de cargo, o substituto que estiver na regência 
da classe poderá continuar, sem necessidade de nova atribuição. 
Parágrafo Único - O diretor deverá solicitar através de C.I. à Secretaria Municipal de 
Educação, a prorrogação do período da substituição, esclarecendo os motivos da 
mesma. 
Artigo 17 O professor titular de cargo que tiver atribuída aula, classe e/ou turma como 
carga suplementar de trabalho docente e se afastar por mais de 30 (trinta) dias, 
consecutivos ou interpolados, a qualquer título, será automaticamente desligado da  
substituição, exceto quando as ausências forem em virtude de licença gestante ou 
adoção. 
Parágrafo Único - Nos casos em que o professor tiver atribuídos a título de carga 
suplementar de trabalho vários afastamentos de curta duração, as faltas dadas nesses 
períodos serão cumulativas até atingirem o total de 30 (trinta) dias, aplicando--se 
igualmente o previsto no caput deste artigo. 
Artigo 18 O professor aprovado no Processo Seletivo 01/2018 que tiver aula, classe 
e/ou turma atribuída em caráter temporário e se afastar por mais de 30 (trinta) dias, 
consecutivos ou interpolados, a qualquer título, será desligado da substituição. 



Parágrafo Único - Nos casos em que o professor tiver atribuídos vários afastamentos 
de curta duração, as faltas dadas nesses períodos serão cumulativas até atingirem o 
total de 30 (trinta) dias, aplicando-se igualmente o previsto no caput deste artigo. 
Artigo 19 Fica vedada a atribuição de novas aulas, classes e/ou turmas, na mesma 
modalidade de ensino, aos professores substitutos contratados através do Processo 
Seletivo nº 01/2018 que desistirem, durante o ano, de qualquer carga horária e ao 
titular de cargo que desistir de carga suplementar de trabalho, independente do 
número de horas aula ou ainda, aos professores que tenham sido desligados nos 
termos dos artigos 17 e 18 desta resolução, exceto: 
I - no caso de aulas eventuais para assumir períodos superiores a 15 dias; 
II - no caso de vir a prover cargo público. 
Artigo 20 Os recursos referentes ao processo de atribuição de aulas, classes e/ou 
turmas não terão efeito suspensivo nem retroativo, devendo ser interpostos junto à 
Secretaria Municipal da Educação, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocorrência do 
fato motivador. 
Artigo 21 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, aos vinte e seis dias do mês de novembro de 
dois mil e dezoito. 
 
ANDRE LUIS DE FRANCESCO 
Secretário Municipal de Educação 

 


