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REQUERIMENTO Nº.157/2019 

UNIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHODOS 

PROFESSORES DO MUNICIPIO 

Senhor Presidente, 

  Na forma regimental requeiro a V. Exa., depois 

de ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício à Senhora Prefeita 

Thalyta Medeiros de Oliveira, solicitando que determine ao setor 

competente a realização de estudo técnico-orçamentário para a 

viabilização da UNIFICAÇÃO DA JORNADA DE 

TRABALHO DO PROFESSOR EM 30 HORAS SEMANAIS, 

com abrangência para os professores de 20 horas referente ao 

concurso de 1997, e os de 40 horas referente aos anos de 2009 e 

2018, constituindo desta forma no regime próprio de trabalho do 

município, essa garantia por meio de uma única jornada, e um 

único Piso Salarial nos termos do que determina o § 1º, artigo 2º, 

da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, conhecida como Lei do 

Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público da 

Educação Básica.  

Além do mais, que o referido estudo siga os 

questionamentos na ordem infra: 

a) Quantitativo de professores com jornada de 20 horas - 

concurso de 1997; 

b) Quantitativo de professores com jornada de 40 horas - 

concurso de 2009; 

c) Quantitativo de professores com jornada de 40 horas - 

concurso de 2018; 

d) Impacto financeiro na Folha de Pagamento com a 

contemplação da jornada de trabalho de 30 horas; 

Fazendo um breve relato da luta dos 

profissionais do magistério, citamos aqui a Lei 13.415, de 16 de 

fevereiro de 2017, que alterou a Lei 9.394/1996, que fixa as 

Diretrizes e Bases da educação nacional. E a Lei 11.494/2007, 

que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação. 

A redação original do artigo 318, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, estava assim redigida: “Art. 

318 - Num mesmo estabelecimento de ensino não poderá o 

professor dar, por dia, mais de 4 (quatro) aulas consecutivas, nem 

mais de 6 (seis), intercaladas”. O único fundamento para a 

jornada diferenciada do professor era o fato de que jornadas 

excessivas poderiam prejudicar o desempenho do professor nas 

aulas, no sentido físico e mental.  

Já a Portaria 240, de 5 de abril de 1945, do 

então ministro da Educação, Gustavo Capanema, previa que “em 

nenhum estabelecimento de ensino poderá o professor dar, por 

dia, mais de cinco aulas consecutivas, nem mais de oito 

intercaladas” (artigo 10). Esse dispositivo era ilegal, pois era 

contrário à previsão do artigo 318 da CLT, mais benéfico ao 

professor, pois não competia a ministros de Estado legislar sobre 

Direito do Trabalho, além de ser contrário à previsão do artigo 

318 da CLT. 

Não eram quatro ou seis horas de trabalho, mas 

quatro ou seis aulas. Isso importava que o professor lecionaria no 

máximo 36 aulas por semana. O que excedesse as quatro ou seis 

aulas seria considerado como jornada extra, tendo direito o 

professor ao seu pagamento acrescido do adicional de horas 

extras, que hoje é de 50% (artigo 7º, XVI, da Constituição). 

A Lei Federal nº. 11.738, de 16 de julho de 

2008, que instituiu o Piso Nacional para os Profissionais do 

Magistério Público da Educação Básica, trouxe algumas 

inovações no mundo jurídico que acabou por repercutir no 

cotidiano de professores e dirigentes da educação pública. Com 

fundamento no artigo 206, inciso VIII, da Constituição da 

República e no artigo 60, inciso III, alínea ‘e’, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, a Lei do Piso 

alimentou a expectativa de direitos dos professores públicos da 

educação básica. Vale destacar, que não temos como finalidade 

analisar o mérito e a relevância do envolvimento entre educando 

e professor, mas, sim, verificar os aspectos jurídicos que 

lastreiam essa nova realidade legal. 

Num primeiro momento, a Lei em questão 

fixou o piso salarial do qual nenhum professor com carga horário 
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de até 40 (quarenta) horas semanais, poderia receber como 

vencimento inicial valor abaixo. A referida lei também trouxe 

disposições que, em tese, não tratavam somente do piso salarial 

dos profissionais do magistério, mas de jornada de trabalho. 

Nesta esteira, apresentamos elucidações sobre a disposição da 

referida lei no que tange aos 2/3 (dois terços), máximos, da carga 

horária a serem exercidos em atividades com os educandos, 

previsto no artigo 2º, parágrafo 4º. 

Vale registrar que a referida Lei Federal foi 

objeto de controle concentrado de constitucionalidade, a qual foi 

entendida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF). Sem prejuízo de existirem outras interpretações possíveis, 

do entendimento que se tem extraído de Tribunais em todo o país, 

em sede de análise perfunctória, é que fica garantido ao 

Profissional do Magistério o máximo de 2/3 (dois terços) da carga 

de trabalho com interação com os educandos, e 1/3 (um terço) 

sem alunos, independente do valor da remuneração que o 

Profissional do Magistério recebe. Em outras palavras, a equação 

cujo resultado é a Jornada de Trabalho deverá ser composta de 

horas-aula (2/3) e horas-atividade (1/3), seja qual for a Jornada 

de Trabalho, cabendo ao respectivo Ente Federado dispor sobre 

tal assunto, conforme suas necessidades. 

A conjuntura atual do cenário brasileiro e em 

especial de Raposa, requer uma ação política com forte impacto 

na valorização dos professores, cuja repercussão resultará na 

melhoria da qualidade do ensino com a alteração da Jornada de 

Trabalho do professor da rede pública municipal. 

Desta forma, as jornadas de trabalho de 20 e 40 

horas, unificadas em uma única jornada de 30 horas semanais, 

com a percepção de um único salário, qual seja, o Piso Nacional 

contemplará os direitos dos Profissionais da Educação para o 

melhor exercício da profissão, estimulando o desempenho dos 

educandos no intuito da melhoria da qualidade do ensino de nossa 

cidade. 

Sala das Sessões do Plenário “Vereador João Batista Braga da 

Silva” 

da Câmara Municipal de Raposa, 15 de outubro de 2019. 

 

 

BEKA RODRIGUES 

Vereador e Presidente da Câmara 

 

 

MARIA ELIENE SOUSA DA SILVA 

Vereadora e Vice-presidente da Câmara 

 

REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEI, PROJETO DE 

RESOLUÇÃO, 

PORTARIA E INDICAÇÃO. 

OFÍCIO N.º 146/2019 - GP/CMR-MA         

                                                                                     

Raposa/MA, 18 de novembro de 2019. 

Exma. Sra. 

Thalyta Medeiros de Oliveira 

Prefeita do Município de Raposa 

Senhora Prefeita, 

Ao tempo em que apresentamos-lhes nossos 

cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a Vossa 

Excelência para serem tomadas as providências cabíveis, em 

obediência ao que determina a Lei Orgânica Municipal, os 

Requerimentos abaixo relacionados, aprovados por unanimidade 

dos presentes na XXVI Sessão Ordinária desta Casa Legislativa, 

realizada no dia 22 de outubro de 2019:  

REQUERIMENTO Nº 0157/2019 – de autoria dos vereadores 

Beka Rodrigues e Maria Eliene Sousa da Silva, seja encaminhado 

ofício à Senhora Prefeita Thalyta Medeiros de Oliveira, 

solicitando que determine ao setor competente a realização de 

estudo técnico-orçamentário para a viabilização da 

UNIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO 

PROFESSOR EM 30 HORAS SEMANAIS, com abrangência 

para os professores de 20 horas referente ao concurso de 1997, e 

os de 40 horas referente aos anos de 2009 e 2018, constituindo 

desta forma no regime próprio de trabalho do município, essa 

garantia por meio de uma única jornada, e um único Piso Salarial 

nos termos do que determina o § 1º, artigo 2º, da Lei 11.738, de 

16 de julho de 2008, conhecida como Lei do Piso Salarial 

Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação 

Básica.  

 

Atenciosamente, 

BENONIEL BEKA RODRIGUES 

Presidente 
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