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PORTARIA Nº 132/2020 
 

“DISPÕE SOBRE ENQUADRAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DE JUQUITIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.135/2020.” 

 

AYRES SCORSATTO, Prefeito Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais, expede: 

 

ART. 1º Esta Portaria dispõe sobre o Enquadramento dos Professores da Rede 

Municipal de Ensino de Juquitiba, conforme a Lei nº 2.135/2020 de 

17/08/2020, Reorganização do Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Público Municipal de Juquitiba-SP. 

 
ART. 2º Os ocupantes de emprego das classes docentes do Quadro do 

Magistério Público Municipal ficam sujeitos, conforme artigo 27 da 

Lei nº 2.135/2020: 

I - Professor de Educação Básica I – jornada de 18 horas semanais; 

II - Professor de Educação Básica I – jornada de 30 horas semanais; 

III - Professor de Educação Básica I – jornada de 36 horas semanais; 

IV - Professor de Educação Básica II – jornada de 18 horas semanais; 

 V - Professor de Educação Básica II – jornada de 24 horas semanais; 

 

§1º - As jornadas serão atribuídas conforme disponibilidade de aulas, 

observado o campo de atuação do docente, sendo que a ampliação não gera 

direito adquirido e poderá ser reduzida de ofício pela administração municipal, 

ou no processo anual de atribuição de classes e aulas, quando houver redução 

do número de aulas ou por qualquer outro motivo de interesse da 

administração. 

§2º - Os professores PEB I com aulas atribuídas na Educação de 

Jovens e Adultos ficam enquadrados na jornada de 18 (dezoito) horas semanais, 

nos termos do §2º do art. 27 da Lei n. 2.135/2020, podendo manter-se eventual 
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ampliação de jornada no corrente ano letivo, nos termos do art. 29 da mesma 

Lei, a ser devidamente anotada no contrato de trabalho. 

§3º - Os Professores PEB I com atuação na educação infantil, 

modalidade de creche, estão sujeitos à jornada de 30 (trinta) horas ou 36 (trinta 

e seis) horas semanais, de acordo com as necessidades da administração nos 

termos do §3° do art. 27 da Lei n. 2.135/2020. 

§4º - Os demais professores com jornadas eventualmente ampliadas 

no corrente ano letivo, nos termos do art. 29 da Lei n. 2.135/2020, deverão ter a 

respectiva anotação no contrato de trabalho. 

 

ART. 3º - Os professores designados para o exercício de funções de suporte 

pedagógico ficam sujeitos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, 

nos termos do art. 34 da Lei n. 2.135/2020. 

 

ART. 4º - Os professores da Rede Municipal de Juquitiba, considerando-se a 

atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2020, ficam 

enquadrados a partir de 01/09/2020, nas jornadas de trabalho 

previstas nos Anexos I, II, III e IV, sem prejuízo de alterações nos 

anos posteriores, de acordo com a previsão constante do art. 2° desta 

Portaria.  

 

ART. 5º -  Esta Portaria entrará em vigor na data de 01/09/2020. 

 
Prefeitura Municipal de Juquitiba, 31 de agosto de 2020. 

 
 

AYRES SCORSATTO 

Prefeito Municipal 
 

 

ANGELA SILVEIRA SOUZA 
Secretária de Administração 
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