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DECRETO Nº 09/2019 de 06 de maio de 2019. 

Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 

424/2018, de 17 de maio de 2018, que 

dispõe sobre autorização para unificação de 

matrículas de professores da rede Pública 

Municipal da Educação Básica do Município 
de Penalva e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENALVA ESTADO DO MARANHÃO, 

no uso das atribuições legais que lhe confere a Constituição Federal e Lei Orgânica 
do Municipal e,  

Considerando o artigo 205 da Constituição Federal onde aduz que a 

educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

Considerando a necessidade de regulamentar a Lei 424/2018, que 

dispõe sobre autorização para unificação de matrículas de professores da rede 
Pública Municipal da Educação Básica do Município de Penalva. 

DECRETA: 

Art. 1° - Os professores da Rede Pública Municipal da Educação Básica do 

Município de Penalva/MA, que forem detentores de 02 (duas) matrículas junto à 

Secretaria Municipal da Educação, referente a 20 (vinte) horas de jornada semanal 

de trabalho em cada matrícula, poderão, em caráter opcional, transformar suas 

02(duas) matrículas em uma única de 40 (quarenta) horas de jornada semanal de 

trabalho, condicionada à disponibilidade orçamentária, a ser previamente atestada 
pela Secretaria de Finanças. 

Art. 2º - A unificação de matrículas será normatizada de forma mais detalhada 

mediante Edital expedido pelo Prefeito Municipal de Penalva, que ofertará o número 

de vagas e a lotação oferecida para unificação de matrículas, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e as necessidades do sistema de ensino. 

Parágrafo único - O servidor da Educação Básica participará do processo de 

unificação de matrículas, descrito no caput desse artigo, mediante requerimento 
específico dirigido a Secretária Municipal de Educação. 

Art. 3º- O professor não poderá participar do processo de opção, se: 

I -   Estiver no período do Estágio Probatório; 

II - Estiver afastado ou licenciado, isento de sala de aula (mesmo em processo de 

isenção – de acordo com o artigo 26 da Lei 340/2010, ou com carga horária 
reduzida;  

III - Afastado em Processo de Aposentadoria;  

IV - À disposição ou cedido para outros órgãos;  

V - Não tiver disponibilidade para a jornada de 40(quarenta) horas semanais, e; 
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§ 1º- O servidor optante que for classificado e estiver em exercício de cargo em 

Comissão ou de Função Gratificada (Diretor Escolar ou Coordenador Pedagógico), 

deverá comprovar, no prazo de 10 (dez), dias da divulgação da lista do Resultado 

Final, com o ato de exoneração do cargo  em comissão ou da dispensa da função 

gratificada, a sua desincompatibilidade  para exercer as funções de sala de aula.   

§ 2º - Para fins de aferição do disposto no inciso V, o servidor deverá informar 

todos os seus vínculos funcionais, inclusive com o Estado do Maranhão, bem como, 

com outros Estados e Municípios e na esfera federal, indicando as respectivas 

jornadas. 

Art. 4º- O servidor apto para participar do processo de opção deverá ter sido 

aprovado em Avalição de Desempenho, prevista no artigo 9º da Lei nº 340/2010 

que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 
Município de Penalva/MA. 

Parágrafo único - Caso o Município não tenha implementado o Sistema de 

Avaliação de Desempenho previsto na referida lei, o servidor será considerado apto 
para participar do processo de opção. 

Art. 5º - Os critérios para desempate no recrutamento dentre os servidores 

optantes obedecerão à seguinte ordem: 

I -  quem comprovar maior titulação; 

II - quem comprovar maior tempo de serviço no Sistema Municipal de Ensino, na 
função de Professor em Educação Básica; 

III - quem comprovar maior tempo de serviço público, em qualquer cargo e em 
qualquer ente da Federação. 

Art. 6º- A unificação de matrícula para ampliação da jornada de trabalho para 40 

(quarenta) horas semanais, será autorizada por Portaria a ser emitida pelo Prefeito 

Municipal de Penalva/MA. 

§ 1º - A partir da unificação opcional das matrículas, todas as vantagens, 

gratificações e reajustes terão como base o resultado da soma dos salários bases 

das respectivas matrículas, permanecendo o nível e classe de referência que se 
encontre no momento da opção, a de maior tempo de serviço.  

§ 2º - Os procedimentos de autorização e implantação na folha de pagamento 

serão realizados pela SEMED, que encaminhará o processo para Secretaria de 

Administração para a finalização do procedimento de pagamento. 

§ 3º - A unificação de matrícula será preferencialmente exercida na Unidade de 

Ensino onde o servidor se encontra lotado na  primeira matrícula de professor, 

contudo, caso haja necessidade do serviço em outro local e ao bem do Serviço 

Público o servidor poderá ser lotado em outra Unidade de Ensino, dentro do mesmo 

município, nas zonas urbana ou rural, de acordo com o interesse público e as 
necessidades do Município. 

§ 4º - O servidor que tiver matrícula unificada não poderá ser removido antes de 
decorridos 03 (três) anos da referida unificação de matrícula. 

Art. 7º - Edital específico disporá detalhadamente acerca do procedimento para 

unificação de matrículas de servidores da Rede Pública Municipal da Educação 

Básica detentores de 02 (dois) cargos de 20 horas optarem por 01 (um) cargo de 
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40 horas, conforme disponibilidade orçamentária, o interesse público e a 
necessidade do serviço. 

§ 1º - Após a publicação do edital, o servidor terá que apresentar requerimento 

que será recebido pela Secretaria Municipal de Educação e encaminhada à 
Comissão Julgadora. 

§ 2º - A efetivação da medida ficará condicionada à publicação da exoneração da 
segunda matrícula do servidor. 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PENALVA, EM 06 DE MAIO DE 2019. 

 

 

RONILDO CAMPOS SILVA 

Prefeito Municipal de Penalva/MA 


