
DECRETO 3714/2007
“Dispõe diretrizes sobre o período de
férias do Professor.”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito do Município de
São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto
no Título IV – Artigo 141 da Lei Complementar n.º 76/2006, e

CONSIDERANDO a Lei Complementar n.º 76/2006, Título IV do
Magistério no Capítulo VI – dos Direitos e Vantagens na Seção II no seu Artigo
180, Parágrafo Único;

CONSIDERANDO a importância do calendário escolar como
instrumento imprescindível na organização e desenvolvimento das atividades
escolares programadas para o ano letivo;

CONSIDERANDO a necessidade do conjunto das escolas
municipais contarem com diretrizes gerais, que lhes assegurem o cumprimento do
mínimo de duzentos dias letivos de efetivo trabalho escolar, estabelecidos pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/1996;

CONSIDERANDO que na elaboração do calendário escolar
dever-se-á garantir atividades de planejamento, replanejamento, avaliação,
reuniões de Conselho de Escola (4), dos Conselhos de Classe/Série (4), da
Associação de Pais e Mestres (4), Atividades Programadas (4), Comemorações
Cívicas, Férias e Recesso Escolar.

D E C R E T A:

Artigo 1º As férias e os recessos do titular de cargo docente em
regência de classe, serão gozadas de acordo com o calendário escolar,
respeitando-se as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal da Educação.
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Artigo 2º Os ocupantes de cargo docente, quando em exercício das
atribuições de regência da classe nas escolas, gozarão de trinta dias de férias por
ano, devendo ocorrer no mês de janeiro de 1º a 30 de cada ano.

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 5  de março de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

MRL/dsc
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra
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