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DECRETO N° 13/2019, DE 28 DE MARÇO DE 2019.

Regulamenta a Lei Municipal nº 623/2019, de 12 de março de 2019, que altera a Lei 
Municipal nº 503/2009, de 21 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Buriti Bravo e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 52, inciso VII da 
Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que a qualidade do ensino passa pela valorização dos servidores 
integrantes do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de organizar a jornada de trabalho dos professores 
da Rede Pública Municipal de Ensino da Educação Básica;

DECRETA:

Art. 1º - Os professores efetivos da Rede Pública Municipal de Ensino da Educação 
Básica do Município de Buriti Bravo - MA, detentores de duas matrículas junto à 
Secretaria Municipal de Educação, com função e atividades idênticas referentes a 20 
(vinte) horas de jornada semanal de trabalho em cada uma delas, poderão, em caráter 
opcional, unificar em um único cargo de 40 (quarenta) horas de jornada semanal de 
trabalho, ficando asseguradas todas as vantagens pessoais já incorporadas às duas 
matrículas.

§ 1º - A unificação das matriculas será realizada por processo de opção para 40 
(quarenta) horas semanais, normatizada mediante Edital expedido pela Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com a disponibilidade orçamentária, 
discricionariedade da administração pública e as necessidades do sistema municipal de 
ensino de Buriti Bravo - MA.

§ 2º - O professor da Rede Pública Municipal de Ensino da Educação Básica deste 
Município, para participar do processo de unificação de matrículas descrito no caput 
deste artigo, deverá dirigir requerimento específico ao Secretário Municipal de 
Educação, que instruirá o processo.

§ 3º - O professor não poderá participar do processo de opção se:
I - estiver afastado das atividades funcionais por licença, afastamento para participação 
em programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, para exercer 
mandato eletivo ou outros previstos em Lei, por processo de aposentadoria, ou ainda 
estiver cedido ou requisitado para outros órgãos;
II - estiver com carga horária reduzida;
III - estiver em estágio probatório.
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  § 4º - Os critérios para desempate no recrutamento dentre os servidores optantes 
obedecerá à seguinte ordem:
I - quem comprovar maior tempo de serviço no sistema municipal de ensino, na função 
de professor em educação básica;
II - quem comprovar maior idade.

§ 5º - A unificação das matriculas para 40 horas semanais será efetivada por portaria 
emitida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, que reenquadrará o servidor na 
tabela de vencimento do cargo em que ocupa em classe e nível equivalente à jornada de 
40 horas, desde a data da publicação da respectiva portaria. 

§ 6º - A definição do nível em que será enquadrado o servidor considerará a matrícula 
mais antiga.

§ 7º - Os adicionais de tempo de serviço também será calculado o tempo de serviço da 
matrícula mais antiga.

§ 8º - A Partir da efetivação da unificação será calculado o novo salário do servidor.

§ 9º - As atividades funcionais deverão ser desempenhadas preferencialmente em uma 
mesma unidade de ensino, contudo, poderão ser preenchidas carências em outras 
unidades de acordo com as necessidades da administração.

§ 10 - O servidor que tiver sua carga horária unificada não poderá ser removido antes de 
decorridos 2 (dois) anos da unificação.

§ 11 - Após a publicação do edital, o servidor terá que apresentar requerimento ao 
Secretário Municipal de Educação, onde será analisado e emitido parecer para o 
despacho final pelo prefeito municipal.
  
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, aos 28 de 
março de 2019.

Cid Pereira da Costa
Prefeito Municipal
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