
 

 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

PORTARIA INTERNA Nº 001/2018/SME 

DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018 

REPOSIÇÃO DE HORAS/AULA. 

Dispõe sobre a reposição de horas/aula das Escolas 

e dos Centros de Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino e demais providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO, 

Maria da Cruz Martins de Arruda no uso das atribuições 

legais que lhes são conferidas por leis e, considerando: 

 

CONSIDERANDO os 33 (trinta e três) dias letivos para 

reposição, em virtude da GREVE deflagrada pelos 

servidores da Educação Municipal no período de 11 de 

setembro à 29 de outubro de 2018; 

 

CONSIDERANDO assegurar o cumprimento dos dias 

letivos e horas-aula estabelecidas nas legislações vigentes;  

 

CONSIDERANDO o Projeto de reordenamento das 

Unidades de Ensino a ser efetivado no ano letivo de 2019; 

 

CONSIDERANDO os alunos que irão concluir o 9º ano 

do Ensino Fundamental e que vão automaticamente migrar 

para Rede Estadual de Ensino; 

 

CONSIDERANDO que o Município necessita manter 

unificação entre as Unidades de Ensino da Rede Pública 

Municipal; 

 

CONSIDERANDO a realização do Processo Seletivo 

Simplificado para contratação temporária de pessoal por 

tempo determinado, para atender a necessidades 

temporárias de excepcional interesse público de que trata 

 



o art. 37, IX da Constituição Federal, o art. 68 e VI da 

Lei Orgânica Municipal e art. 2º, V da Lei 

Complementar Municipal nº 017/2014, em virtude do 

afastamento de servidores seja para provimento de cargos 

de direção, chefia, coordenação pedagógica e/ou 

assessoramento, seja por intermédio de licenças 

legalmente concedidas; 

CONSIDERANDO o início do ano letivo da Rede 

Estadual em 11 de fevereiro de 2019;  

CONSIDERANDO as festividades de final de ano; 

 

                                                RESOLVE 

 

Art. 1º - A reposição dos 33 (trinta e três) dias letivos se dará no período de 10 

de novembro de 2018 à 18 de fevereiro de 2019, conforme calendário anexo à presente 

portaria; 

 

Parágrafo Primeiro – Para o cumprimento do calendário de reposição, serão 

considerados letivos os sábados e feriados, com exceção dos feriados nacionais, 

existentes no período referido no caput deste artigo. 

 

Parágrafo Segundo – O período compreendido entre o dia 24 (vinte e quatro) 

de dezembro de 2018 à 22 (vinte e dois) de janeiro de 2019, será destinado às férias 

coletivas dos servidores da rede municipal de ensino. 

 

 

 Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.  

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA PRETA- MATO 

GROSSO 

AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2018. 


