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PARECER JURÍDICO 
 

 
 
 
 

1. CONSULTA 
 
 
O Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria – SINPROSM, 

solicita análise do Parecer 237/PGM/2015, emitido pela Procuradoria Geral do Município de 

Santa Maria/RS. 

 
O presente parecer tem como finalidade analisar o referido parecer que 

dispõe acerca do registro de presença no livro ponto nas escolas municipais. 

 

É o coeso relatório, passando, pois, a apreciar a questão. 

 
 

2. PARECER 
 

Consoante o Plano de Carreira do Magistério Municipal, os professores têm 

direito a no mínimo 20% da carga horária para estudos, planejamento e avaliações dos trabalhos, 

bem como para reuniões pedagógicas.  

O Direito dos membros do magistério de destinarem no mínimo 20% de seu 

tempo para atividades de estudo, planejamento e avaliação do trabalho didático, bem como 

ao atendimento de reuniões pedagógicas, está previsto nos seguintes dispositivos legais: 

Lei 9.394/1996, consoante se constata abaixo: 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; 
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III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho. 

Lei Municipal n.º 4.696/2003 (plano de carreira): 

Art. 22 - Os membros do Magistério que exercerem atividades de regência de classe no 

Ensino Fundamental, na Educação Profissional, na Educação Infantil, Especial e de 

Jovens e Adultos deverão ter garantido, no mínimo, 20% do seu tempo para horas-

atividade. 

§ 1º - As horas-atividade são reservadas para estudos, planejamento e avaliação 

do trabalho didático, bem como para atendimento de reuniões pedagógicas.  

§ 2º - Não serão consideradas para efeitos deste artigo, atividades como de merendeira, 

bibliotecária, secretária de escola, vigia, zelador e outras, típicas de funcionários de 

outras carreiras. 

§ 3º - Fica vedado o desvio do professor da sua área de habilitação para o exercício de 

atividades que não constem da sua formação pedagógica. 

Os dispositivos acima não autorizam a conclusão lançada no Parecer 

237/PGM/2015, de que “as horas atividades devem ser prestadas dentro de escola.”. Reforça-

se: não há dispositivo de lei neste sentido. 

A administração pública tem o dever de agir dentro dos limites legais e dos 

ditames da Constituição Federal. Neste sentido, o artigo 37 da Constituição Federal traz os 

princípios inafastáveis à administração e dentre eles se encontram insculpidos, em especial, o da 

legalidade, moralidade e eficiência. 

   Correto afirmar, nesta esteira, que os princípios são o centro de todo o 

ordenamento jurídico de uma nação, devendo ser analisados e respeitados em qualquer esfera 

jurídica, pois, conforme afirma Celso Antônio Bandeira de Mello1: 

 “Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A 

desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento 

                                       
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 818  
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obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade 

ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, pois apresenta 

insurgência contra todo o sistema (...)”2 

De igual modo, a doutrina de Hely Lopes Meirelles ensina que a legalidade, como 

princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito 

aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum (...). 

Desta forma, uma vez que não há previsão legal para tanto, não pode o Município 

compelir os servidores a cumprir os períodos de hora-planejamento no interior da escola. 

É incontroverso que a jornada de trabalho deve ser registrada de maneira 

fidedigna. Contudo não há previsão legal para exigir que a hora planejamento realizada 

fora do ambiente de trabalho demande acordo/autorização e justificativa da direção da 

escola.   

Importante esclarecer que o não alcance de 20% do tempo do professor para 

exercício de hora atividade caracteriza o descumprimento do Plano de Carreira do Magistério 

Municipal e ensejando a possibilidade de ação judicial de cobrança.  

É o parecer. 

 

Porto Alegre, 07 de agosto de 2015. 

 

YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA  

ADVOGADOS ASSOCIADOS 

                                       
 


