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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00016/2018  

Técnico Administrativa 
 
 
 
 

PROCESSO N° : 07363/18 
MUNICÍPIO : Rubiataba 
ÓRGÃO : FME/FUNDEB 
ASSUNTO : Consulta 
CONSULENTE : Jovair Antônio de Lima (secretaria municipal de educação e cultura) 
RELATOR : Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo 
 

 

 
 
 
CONSULTA. LEI COMPLEMENTAR Nº 140 DE 24 DE MAIO DE 2016, DO 
MUNICÍPIO DE RUBIATABA. CONCESSÃO E PAGAMENTO DE HORAS 
COMPLEMENTARES. CONHECIMENTO. CONCESSÃO CONFORME 
PREVISÃO EM LEI, MEDIANTE ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO E 
PARA ATENDER A INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. CONSONÂNCIA 
COM ART. 169 CRFB/88 E LRF. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA 
LEGISLAR SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SEUS SERVIDORES. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DEFINE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE 
FÉRIAS E DE AFASTAMENTO. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS. 
AQRQUIVAMENTO. 

 

 

 

Cuidam os autos de Consulta formulada pelo Secretário Municipal de 

Educação e Cultura do Município de Rubiataba e também gestor do FME e FUNDEB, Sr. 

Jovair Antônio de Lima, na qual requer que esta Corte manifeste sobre dúvidas suscitadas 

em relação ao pagamento de horas complementares aos profissionais do magistério, de 

forma especial, nos meses de janeiro e julho. 

 

A Lei Complementar nº 140 de 24 de maio de 2016, do Município de 

Rubiataba, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério, possui a 

seguinte redação: 
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“Art. 56. A jornada semanal de trabalho do Profissional do Magistério será 
estabelecida de acordo com a necessidade das Unidades escolares, autorizada 
pela administração e a disponibilidade do profissional, observada a 
compatibilidade de horário. 

§ 1º A jornada semanal de trabalho do Profissional da Educação é de, no 
mínimo 20 (vinte) horas semanais e de no máximo, 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho escolar, podendo o profissional complementar por mais 
20 (vinte) horas. 

(...) 

§ 2º Em quaisquer uns dos casos citados no § 1º do presente artigo, a 
acumulação somente será permitida quando houver compatibilidade de carga 
horária com o objetivo de atender casos de licenças obtidas por profissionais 
da educação e outros necessários legais. 

§ 3º O valor das horas aulas complementares são os mesmos das jornadas 
fixas de trabalho, e incorporará às promoções funcionais, quinquênios, 
titularidade, férias, 13º (décimo terceiro) salário e outras garantias 
constitucionais.” 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

 

Considerando a Proposta de Decisão nº 0343/2018 – GABMOA proferida 

pelo Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

 

Considerando tudo mais que dos autos consta. 

 

Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, reunidos em Sessão Técnico-Administrativa, diante das razões expostas pelo 

Relator, em: 

 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os pressupostos legais de 

admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 

 

2. RESPONDER ao consulente, relativo ao mérito, que: 
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a) quanto ao exercício e o pagamento de horas complementares 

(acréscimo de jornada) nos meses de janeiro e julho do calendário 

escolar:  

a.1) estando a complementação de horas prevista em lei, nada 

impede que o gestor público, mediante ato administrativo motivado 

e para atender a interesse público primário, autorize o exercício de 

horas complementares (aumento da carga horária) aos 

profissionais do magistério nos meses de janeiro e julho - quando, 

em regra, ocorrem as pausas no ano letivo -, com o consequente 

acréscimo na remuneração, desde que esse período de recesso 

escolar não coincida com o período de férias do profissional do 

magistério, ocasião em que não poderá haver a referida 

concessão; 

a.2) neste caso, considerando que o acréscimo de horas laboradas 

gera um incremento na despesa de pessoal, deve o Município 

observar as condições, exigências e limitações impostas pelo artigo 

169 da Constituição Federal e artigos 17, 19, 20, 22 e 23 da Lei 

Complementar nº 101/00, sob pena de nulidade dos atos, conforme 

preceitua o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

a.3) especificamente no Município de Rubiataba, o Estatuto do 

Magistério não veda o exercício e a remuneração de horas 

complementares por profissionais do magistério, em atividades 

distintas da docência, no período de 15 dias de afastamento 

motivado por recesso escolar, o qual, segundo o estatuto, deve 

ocorrer preferencialmente em janeiro, desde que tenham o objetivo 

de atender casos de licenças obtidas por profissionais de educação 

e outros motivos necessários e legais; 

a.4) por outro lado, o Estatuto do Magistério do Município de 

Rubiataba não autoriza o exercício de horas complementares por 

profissionais do magistério no período de suas férias, de modo que, 

no mês de julho, mês de gozo de férias coletivas dos profissionais 

do magistério em regência de classe, não há autorização para o 
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exercício, e consequentemente para o pagamento, de horas 

complementares, uma vez que é expressamente vedada a 

interrupção das férias, conforme art. 79, caput, da Lei 

Complementar nº 140/2016 de Rubiataba; 

 

b) quanto à remuneração ordinária devida nos afastamentos 

remunerados para o gozo de férias e motivado por recesso escolar: 

b.1) a princípio, considerando a autonomia municipal para legislar 

sobre a remuneração dos seus servidores e por força do princípio 

da legalidade (art. 37 da CF), a Administração Pública deverá 

observar o disposto na legislação vigente quando da concessão de 

vantagens aos seus servidores, inclusive a sua própria disciplina 

relativa às férias funcionais e a outros afastamentos remunerados; 

b.2) assim, compete prioritariamente à legislação municipal definir 

se no cálculo da remuneração de férias e da remuneração devida 

no afastamento motivado por recesso escolar incidirão reflexos de 

jornada complementar ou extraordinária exercida nos períodos 

antecedentes; 

b.3) segundo o Estatuto do Magistério do Município de Rubiataba, 

o afastamento remunerado motivado por recesso escolar (15 dias), 

benefício estatutário exclusivo dos professores no exercício da 

docência, não se confunde com o afastamento para o gozo de 

férias (30 dias); 

b.4) na remuneração devida no afastamento para o gozo de férias 

dos profissionais do magistério, há autorização legal no Estatuto do 

Magistério do Município de Rubiataba para o pagamento de 

reflexos de horas complementares realizadas no período aquisitivo 

das férias, conforme art. 56, § 3º da Lei Complementar nº 140/2016 

de Rubiataba; 

b.5) por outro lado, na remuneração devida nos 15 dias de 

afastamento motivado por recesso escolar, o Estatuto do 
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Magistério do Município de Rubiataba não autoriza o pagamento de 

reflexos de horas complementares exercidas nos períodos 

antecedentes. 

3. DAR ciência ao consulente da presente decisão; 

4. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 31 de 

outubro de 2018. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Maurício Oliveira Azevedo 

Revisor: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco 

José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. 

Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero 

Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis 

Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende 

Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior. 

    Votou com o revisor: Cons. Valcenôr Braz de Queiroz 

Voto contra: Cons. Francisco José Ramos 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 343/2018 – GABMOA 

 

PROCESSO N° : 07363/18 
MUNICÍPIO : Rubiataba 
ÓRGÃO : FME/FUNDEB 
ASSUNTO : Consulta 
CONSULENTE : Jovair Antônio de Lima (secretaria municipal de educação e cultura) 
RELATOR : Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

 
 
CONSULTA. LEI COMPLEMENTAR Nº 140 DE 24 DE MAIO DE 2016, DO 
MUNICÍPIO DE RUBIATABA. CONCESSÃO E PAGAMENTO DE HORAS 
COMPLEMENTARES. CONHECIMENTO. CONCESSÃO CONFORME 
PREVISÃO EM LEI, MEDIANTE ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO E 
PARA ATENDER A INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. CONSONÂNCIA 
COM ART. 169 CRFB/88 E LRF. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA 
LEGISLAR SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SEUS SERVIDORES. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DEFINE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DE 
FÉRIAS E DE AFASTAMENTO. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS. 
AQRQUIVAMENTO. 
 

I – RELATÓRIO 

I.1. Introdução 

Cuidam os autos de Consulta formulada pelo Secretário Municipal de 

Educação e Cultura do Município de Rubiataba e também gestor do FME e FUNDEB, Sr. 

Jovair Antônio de Lima, na qual requer que esta Corte manifeste sobre dúvidas suscitadas 

em relação ao pagamento de horas complementares aos profissionais do magistério, de 

forma especial, nos meses de janeiro e julho. 

A Lei Complementar nº 140 de 24 de maio de 2016, do Município de 

Rubiataba, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério, possui a 

seguinte redação: 

“Art. 56. A jornada semanal de trabalho do Profissional do Magistério será 
estabelecida de acordo com a necessidade das Unidades escolares, autorizada 
pela administração e a disponibilidade do profissional, observada a 
compatibilidade de horário. 

§ 1º A jornada semanal de trabalho do Profissional da Educação é de, no 
mínimo 20 (vinte) horas semanais e de no máximo, 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho escolar, podendo o profissional complementar por mais 
20 (vinte) horas. 

(...) 

§ 2º Em quaisquer uns dos casos citados no § 1º do presente artigo, a 
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acumulação somente será permitida quando houver compatibilidade de carga 
horária com o objetivo de atender casos de licenças obtidas por profissionais 
da educação e outros necessários legais. 

§ 3º O valor das horas aulas complementares são os mesmos das jornadas 
fixas de trabalho, e incorporará às promoções funcionais, quinquênios, 
titularidade, férias, 13º (décimo terceiro) salário e outras garantias 
constitucionais.” 

 

I.2. Da pesquisa realizada pela Divisão de Documentação e Biblioteca - DDB 

A Divisão de Documentação e Biblioteca colacionou aos autos a relação 

das pertinentes ementas de Acórdãos/Resoluções (fls. 66). Porém, conforme observado, 

nota-se que não há manifestação específica do TCMGO quanto ao tema em questão. 

 

I.3. Do Parecer Jurídico apresentado pelo Consulente 

O Parecer Jurídico (fls. 06/07) da Assessoria Jurídica do Município de 

Rubiataba, emitido por Yêda Maria Silva, foi apresentado, atendendo ao disposto no art. 

31, §1º, da LOTCM e art. 199, §1º do RITCM, e concluído pela “não concessão de horas 

complementares por todo o período de férias escolares, devendo para tanto ser observado 

o início e final dos dias letivos no calendário escolar municipal de cada exercício, para 

promoção de concessão de horas complementares”. 

 

I.4. Da manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal – SAP 

A SAP, no documento1 de folhas 68/75v., apesar de entender que a 

consulta incide em caso concreto, verificou a possibilidade de tratar hipoteticamente a 

questão, assim conheceu da consulta para no mérito manifestar nos seguintes termos: 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Da admissibilidade  

De acordo com o art. 31 da Lei nº. 15.958/07 c/c o art. 199 do Regimento 
Interno do TCMGO são requisitos de admissibilidade da consulta: a) 
legitimidade ativa; b) a indicação precisa do seu objeto; c) estar redigida de 
forma articulada; d) instrução do pedido com parecer do órgão de assistência 
técnica ou jurídica da autoridade consulente; e) versar sobre tese jurídica 
abstrata; e f) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 

                                                 
1 Não nominado pela Especializada. 
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Quanto à legitimidade ativa, destaca-se que, nos termos do inciso IV do 
mencionado dispositivo legal, o secretário municipal é parte legítima para 
efetuar consultas nesta Corte de Contas. 

Ainda, a consulta está redigida de forma articulada, foi devidamente instruída 
com o parecer jurídico e inexiste manifestação prévia sobre do TCMGO sobre o 
tema.  

Com relação aos requisitos dos itens “b” e “e”, observa-se que o objeto da 
consulta não foi indicado precisamente e que o questionamento versa sobre 
caso concreto, porquanto trata especificamente sobre a aplicação de norma 
contida no estatuto do magistério do município.  

Contudo, inobstante isso, dada a pertinência do tema com a atuação deste 
Tribunal, conveniente tratar hipoteticamente da questão, como forma de prestar 
orientações aos municípios, sobretudo visando zelar pela boa aplicação dos 
recursos públicos. 

Diante disso, a SAP manifesta-se pelo conhecimento da consulta.  

Ultrapassada essa análise preliminar, passa-se ao mérito. 

 

2.2. Do mérito 

Quanto ao mérito, a fim de que a resposta à consulta se dê em tese, nesta 
oportunidade, deixa-se de analisar a lei local sob pena de provocar um pré-
julgamento da matéria.  

Com relação ao complemento/dobra de jornada dos professores, ainda que o 
consulente tenha suscitado dúvida apenas quanto ao ato de concessão da 
referida parcela, abstrai-se do parecer jurídico (f. 6/7) que a questão transborda 
para o pagamento, provocando as seguintes questões hipotéticas: 

1) À luz do ordenamento jurídico atual, é possível a concessão de horas 
complementares a servidores do magistério nos meses de janeiro e julho? 

2) É possível o pagamento de horas complementares nos meses de janeiro e 
julho, quando a concessão de horas complementares tenha decorrido de ato 
administrativo anterior aos meses de recesso escolar? 

As dúvidas suscitadas são de extrema relevância e desafia posicionamento 
deste Tribunal como órgão de controle, responsável por fiscalizar a gestão dos 
bens e recursos públicos, bem como pela correta orientação dos 
jurisdicionados para atingir o fiel cumprimento das normas constitucionais e 
infraconstitucionais no tocante à gestão pública.  

O parecer jurídico anexado às folhas 6 e 7 – em que pese tenha interpretado 
legislação local – orienta o consulente a não conceder horas complementares 
aos professores nos meses de janeiro e julho, sob a justificativa de que as 
atividades desenvolvidas a título de horas complementares somente poderão 
ser concedidas na vigência do período letivo.  

Isto posto, a problemática central proposta na consulta remete-nos à discussão 
sobre a legalidade de se conceder aos professores, horas complementares no 
período de recesso escolar.  

Sobre os profissionais do magistério, a Constituição Federal de 1988 
preconiza, em seu art. 206, inciso V, que a valorização do professor representa 
um dos princípios do ensino. Vejamos:  
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206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 
lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006).  

Ainda nesse contexto, em obediência ao mandamento constitucional do art. 22, 
XXIV2, foi editada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº. 9.394/96.  

Esta lei voltada para as diretrizes e bases da educação nacional (LDB) acolheu 
como princípio do ensino, no art. 3º, inciso VII, a “valorização do profissional da 
educação”. 

Sob este princípio, a LDB dedicou todo o art. 67 para este fim, estabelecendo 
que 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, os seguintes direitos: 

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 este fim; 

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. 

Ainda, tratando da regulamentação do assunto, o Conselho Nacional de 
Educação, no âmbito do seu papel normativo, editou a Resolução nº 003/1997, 
fixando diretrizes para os novos Planos de Carreira e de Remuneração para o 
Magistério Público dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ipsis 
litteris:  

Art. 6º. Além do que dispõe o artigo 67 da Lei 9.394/96, os novos planos de 
carreira e remuneração do magistério deverão ser formulados com observância 
do seguinte:  

I - não serão incluídos benefícios que impliquem afastamento da escola, tais 
como faltas abonadas, justificativas ou licenças, não previstas na Constituição 
Federal;  

II - a cedência para outras funções fora do sistema de ensino só será admitida 
sem ônus para o sistema de origem do integrante da carreira de magistério;  

III - as docentes em exercício de regência de classe nas unidades escolares 
deverão ser assegurados 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, 
distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da escola, 
fazendo jus os demais integrantes do magistério a 30 (trinta) dias por ano; 

 IV - a jornada de trabalho dos docentes poderá ser de até 40 (quarenta) horas e 
incluirá uma parte de horas de aula e outra de horas de atividades, estas últimas 

                                                 
2 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 
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correspondendo a um percentual entre 20% (vinte por cento) e 25% (vinte e 
cinco por cento) do total da jornada, consideradas como horas de atividades 
aquelas destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração 
com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a 
comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta 
pedagógica de cada escola;  

V - a remuneração dos docentes contemplará níveis de titulação, sem que a 
atribuída aos portadores de diploma de licenciatura plena ultrapasse em mais de 
50% (cinquenta por cento) a que couber aos formados em nível médio;  

VI - constituirão incentivos de progressão por qualificação de trabalho docente: 

 a) a dedicação exclusiva ao cargo no sistema de ensino; 

 b) o desempenho no trabalho, mediante avaliação segundo parâmetros de 
qualidade do exercício profissional, a serem definidos em cada sistema;  

c) a qualificação em instituições credenciadas; 

 d) o tempo de serviço na função docente;  

e) avaliações periódicas de aferição de conhecimentos na área curricular em que 
o professor exerça a docência e de conhecimentos pedagógicos.  

VII - não deverão ser permitidas incorporações de quaisquer gratificações por 
funções dentro ou fora do sistema de ensino aos vencimentos e proventos de 
aposentadoria;  

VIII - a passagem do docente de um cargo de atuação para outro só deverá ser 
permitida mediante concurso, admitido o exercício a título precário apenas 
quando indispensável para o atendimento à necessidade do serviço. – grifou-se 

Posteriormente, a Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional 
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, 
determinou, em seu art. 6º, a adequação dos planos de carreiras do magistério 
às novas normas nela contidas: 

Art. 6o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do 
Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento 
do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 
206 da Constituição Federal. 

Nesse rumo, conforme já expressado pelo Conselho Nacional de Educação, no 
Parecer CNE/CEB nº 9/2009 (Diretrizes Nacionais para os Novos Planos de 
Carreira do Magistério da Educação Básica Pública), todas as medidas 
relacionadas à contratação e regime de trabalho de professores e demais 
servidores públicos, devem obediência ao princípio da legalidade, inscrito no 
art. 37, caput, da Constituição Federal. 

A principal diretriz que passa ao administrador o comando contido no caput do 
art. 37 é a de que, ao contrário do que acontece com os particulares, a 
administração pública não é livre para tratar dos seus interesses, porque há 
rígidos princípios que ela é obrigada a seguir. O mais relevante destes 
princípios é o da legalidade que, em poucas palavras, é aquele que afirma que 
a Administração, quando deseja qualquer ação ou omissão, só pode 
concretizar sua vontade se há lei que, expressamente, comande a ação ou 
omissão desejada.  

Nesse passo, se a administração deseja servidores públicos, deve haver lei 
que expresse esta necessidade. Se quiser pagar servidores públicos, majorar-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art206
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art206
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lhe os vencimentos, acrescentar gratificações, estruturar uma carreira, haverá 
de existir lei que comande todos estes desejos3.  

Ressalva-se, por oportuno, que os dispositivos legais e constitucionais 
elencados não permitem que sejam majorados vencimentos de servidores 
públicos no período que vai dos três meses anteriores ao pleito eleitoral até a 
posse dos eleitos porque, para esta situação, não há resguardo constitucional 
que possa ser invocado para atenuar os efeitos da Lei nº 9.504/97 (Lei das 
Eleições) e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal). 

É importante esclarecer que a alteração da carga horária de servidor público é 
assunto de interesse local, sendo de competência dos municípios disciplinar 
sobre a matéria, conforme previsto no inciso I do art. 30 da Constituição 
Federal. 

No que diz respeito ao magistério, interessante citar parte do voto proferido 
pela Câmara de Educação Básica no Parecer CNE/CEB nº 003/2017, em que 
trata da jornada dos professores4: 

Assunto: Consulta acerca do acréscimo de 15 (quinze) minutos por turno na 
carga horária dos professores da rede municipal de educação. Voto da relatora: 
Diante do consignado no Parecer em exame, cujo teor integra as presentes 
considerações para todos os fins, tem-se que aos sistemas de ensino cabe a 
organização da oferta escolar (calendário) cuja implementação deve garantir, no 
mínimo, 4 horas (com 60 minutos) de aulas para os educandos. Por outro lado, 
quanto aos professores, deverão possuir uma jornada de trabalho que não 
ultrapasse 40 horas semanais, devendo tal jornada ser integralizada na 
proporção de 2/3 em atividades de interação com os alunos e 1/3 na realização 
das seguintes tarefas: Estudo: investir na formação contínua, graduação para 
quem tem nível médio, pós-graduação para quem é graduado, mestrado, 
doutorado. Sem falar nos cursos de curta duração que permitirão a carreira 
horizontal. Sem formação contínua o servidor estagnará no tempo quanto à 
qualidade do seu trabalho, o que comprometerá a qualidade da educação, que é 
direito social e humano fundamental. Planejamento: planejar as aulas, da melhor 
forma possível, o que é fundamental para a efetividade do ensino. Avaliação: 
corrigir provas, redações etc. Não é justo nem correto que o professor trabalhe 
em casa, fora da jornada, sem ser remunerado, corrigindo centenas de provas, 
redações e outros trabalhos. (Parecer CNE/CEB nº 18/2012): Observados tais 
parâmetros mínimos, os sistemas de ensino gozam de ampla autonomia 
para organizar o seu calendário escolar anual, assim como para 
estabelecer as jornadas de trabalho dos professores, podendo as 
respectivas jornadas de trabalho variar de acordo com as demandas da 
rede municipal ou estadual, nos termos da tabela acima, utilizando-se ou 
não os sábados como dia letivo. Decisão da Câmara: APROVADO por 
unanimidade. (Processo: 23001.000290/2017-33 Parecer: CNE/CEB 3/2017 
Relatora: Suely Melo de Castro Menezes Interessado: Ministério Público do 
Estado do Pará/Promotoria de Justiça de Redenção – Redenção/PA) – grifou-se 

Assim sendo, desde que previsto em lei local, pode o gestor público, mediante 
ato discricionário e para atender a interesse público primário, conceder 
aumento da carga horária semanal do professor, com o consequente reflexo na 
remuneração. 

Frise-se que o interesse público primário decorre do real interesse da 
população diretamente ou indiretamente afetada pelo ato. 

                                                 
3 PARECER HOMOLOGADO - Despacho do Ministro, publicado no D.O.U. de 1°/8/2013, Seção 1, Pág.17. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11795-pceb018-12&Itemid=30192. Acessado em 
11/06/18. 
4 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/69281-sum006-17-pdf/file Acessado em 13/06/2018 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11795-pceb018-12&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/69281-sum006-17-pdf/file
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Contudo, o administrador público não deve ignorar que o acréscimo de horas 
laboradas gera um incremento na despesa de pessoal, devendo o Município 
observar as condições, exigências e limitações impostas pelo artigo 169 da 
Constituição Federal e artigos 17, 19, 20, 22 e 23 da Lei Complementar nº 
101/00, sob pena de nulidade dos atos, conforme preceitua o art. 21 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

É neste sentido a decisão da Consulta nº 875.623 do TCE/MG5: 

1) O município possui a prerrogativa de alterar a carga horária de trabalho de 
seus servidores ocupantes de cargo público, respeitados os limites 
constitucionais e, ainda, os legais de cada categoria de trabalho, haja vista que 
este vínculo jurídico funcional tem natureza de direito público e não há que se 
falar em direito adquirido a regime jurídico estatutário. 

2) A majoração da jornada de trabalho dos servidores detentores de cargo 
público deve ser seguida do correspondente aumento proporcional dos 
vencimentos, sob pena de ofensa ao comando constitucional inserto no art. 37, 
XV, da Constituição da República de 1988 e obtenção de vantagem indevida por 
parte do Poder Público. Entretanto, saliento que o art. 169 da Constituição 
Federal exige — para concessão de qualquer vantagem, aumento de 
remuneração, criação de cargos ou empregos, ou alteração de estrutura de 
carreiras — prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 
projeções de despesa com pessoal e autorização específica da lei de 
diretrizes orçamentárias, bem como observância aos limites de despesas 
com pessoal preceituados na Lei Complementar Federal n. 101/2000. – 
grifou-se 

A celeuma em debate cinge-se ao complemento da carga horária dos 
professores nos meses de janeiro e julho, período em que ocorrem os recessos 
escolares e as férias individuais dos professores. 

A princípio, faz-se necessário diferenciar férias de recesso escolar e identificar 
o que cada ente político, no exercício de suas competências legislativas, fixa 
como tempo de férias para os professores da rede pública.  

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, relator dos autos do 
Agravo de Instrumento nº 733.144, interposto contra a decisão de 
inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, citando ementa do Acórdão 
originário, proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, afirmou, em 
seu voto, que a principal diferença entre os dois institutos está no fato de que 
no recesso escolar o professor fica afastado de suas atividades, podendo ser 
convocado para o trabalho por determinação da diretoria escolar, já em férias 
essa possibilidade não existe.  

Neste sentido, transcreveu o Ministro a Ementa do referido Acórdão, que assim 
dispõe: 

 “Professor-férias-recesso escolar-adicional (gratificação) de um terço-falta de 
direito. O professor tem evidente direito a férias anuais de 30 dias com a 
adição do terço constitucional (o que é respeitado pela Administração); 
mas ele fica afastado do serviço por mais tempo em razão do recesso 
escolar. Isso não vale por férias, pois existe a possibilidade de convocação 
para o trabalho. A gratificação de férias visa propiciar ao servidor que, durante 
as férias, possa investir em atividades de lazer sem comprometimento da 
remuneração ordinária. O docente que estiver submetido a uma chamada a 
qualquer momento não se equipara a esta posição. Não fosse assim, para 

                                                 
5 TCE/MG. Consulta nº 875.623. Relator: Conselheiro Sebastião Helvecio. Tribunal Pleno. Sessão de 27/06/2012. 
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superar o impasse, a Administração poderia meramente determinar a 
permanência dos docentes nas escolas, que não teriam o almejado terço 
remuneratório e haveriam de permanecer em atividade. Paradoxal que, existindo 
uma vantagem funcional (ausência de trabalho por mais de um tritídio), se tente 
ter um benefício pecuniário”. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
720.897 - SANTA CATARINA, RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA, Pub. 
16/11/12) –grifou-se 

Considera-se recesso escolar ou férias escolares, o período intermediário entre 
o final de um semestre letivo e o inicio de outro semestre letivo. Estes, 
normalmente, ocorrem em julho e de dezembro a janeiro de cada ano. 

 Durante o recesso escolar, período em que o professor normalmente não 
presta serviços à escola, entende-se que há disponibilidade remunerada, vez 
que, embora não lecione, o professor poderá participar de exames, 
planejamento escolar, recuperação de alunos. 

Não se deve confundir o recesso escolar com as férias individuais do professor, 
cujo período, regra geral, é concedido em janeiro. Durante o período de férias 
individuais não se pode exigir trabalho ao professor, apenas no período do 
recesso.  

As férias escolares são, tecnicamente, período de disponibilidade remunerada, 
e as férias individuais período de licença remunerada. 

Assim, vale repisar que o diferencial existente entre os dois institutos é que nas 
férias não se pode exigir trabalho do profissional, salvo nos casos excepcionais 
que a legislação regular, e no recesso o profissional do magistério fica à 
disposição da Administração Pública, podendo-lhe, então, ser exigido serviço. 

Contudo, férias e recesso costumam coincidir, até mesmo por recomendação 
do CNE, preconizada no art. 6º, III, da Resolução CNE nº 3/97, na medida em 
que esta coincidência busca atender aos princípios da moralidade e da 
economicidade, como corolário aos objetivos da Administração Pública, na 
busca da eficiência e eficácia de suas ações, e racionalidade na aplicação dos 
recursos financeiros e materiais postos à sua disposição. 

Pois bem.  

Esclarecidos os pontos preliminares do tema, quanto à primeira questão 
hipotética, que trata da possibilidade de concessão de horas complementares 
a servidores do magistério nos meses de janeiro e julho, pode-se orientar aos 
jurisdicionados que: 

a) estando a complementação de horas prevista em lei local, pode o gestor 
público, mediante ato administrativo motivado e para atender a interesse público 
primário, conceder horas complementares (aumento da carga horária semanal) 
ao professor nos meses de janeiro e julho, com o consequente reflexo na 
remuneração, desde que esse período de recesso escolar não coincida com o 
período de férias do profissional do magistério, ocasião em que não poderá 
haver a referida concessão. 

b) neste caso, considerando que o acréscimo de horas laboradas gera um 
incremento na despesa de pessoal, deve o Município observar as condições, 
exigências e limitações impostas pelo artigo 169 da Constituição Federal e 
artigos 17, 19, 20, 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/00, sob pena de nulidade 
dos atos, conforme preceitua o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Caso outro é a realização do pagamento de tais “horas complementares” nos 
meses de janeiro e julho, quando a tal concessão tenha decorrido de ato 
administrativo anterior aos meses de recesso escolar. Desta situação parte o 
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segundo questionamento.  

Por conseguinte, quanto à segunda questão hipotética, que trata da 
possibilidade do pagamento de horas complementares nos meses de janeiro e 
julho, observa-se que o cerne da controvérsia reside em apurar se as horas da 
jornada complementar (dobra) devem ser computadas no cálculo da 
remuneração de férias dos professores.  

Nesse ponto, cumpre estabelecer, a título inicial, a distinção entre as duas 
espécies de pagamentos devidos pelas entidades públicas a seus servidores, 
isto é: de natureza remuneratória e de natureza indenizatória. 

Ao tempo em que a remuneração tem o escopo de retribuir o servidor pelo 
exercício de funções públicas, efetivas ou não; a indenização visa ressarci-lo 
por determinados valores que venha o servidor a gastar em virtude do serviço, 
exemplo, as despesas com transporte, viagens e deslocamentos, sempre no 
interesse do serviço.  

Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 34. Ed., São Paulo, 
Malheiros, 2008, p. 504), a propósito das indenizações concedidas aos 
servidores públicos recorda que (original sem grifos):  

Indenizações são previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por 
gastos em razão da função. Seus valores podem ser fixados em lei ou em 
decreto, se aquela permitir. Tendo natureza jurídica indenizatória, não se 
incorporam à remuneração, não repercutem no cálculo dos benefícios 
previdenciários e não estão sujeitos ao imposto de renda. Normalmente recebem 
as seguintes denominações: ajuda de custo, diárias, auxílio transporte, auxílio 
moradia. Outras podem ser previstas pela lei, desde que tenham natureza 
indenizatória. Seus valores não podem ultrapassar os limites ditados por 
essa finalidade, não podem se converter em remuneração indireta. Há de 
imperar, como sempre, a razoabilidade. (...). 

Por sua vez, o professor José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito 
Administrativo. 26ª edição, Editora Atlas, p.740), assim leciona (original sem 
grifos): 

Remuneração é o montante percebido pelo servidor público a título de 
vencimentos e de vantagens pecuniárias. É, portanto, o somatório das várias 
parcelas pecuniárias a que faz jus, em decorrência de sua situação funcional.  

Vantagens pecuniárias são as parcelas pecuniárias acrescidas ao vencimento-
base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma 
jurídica pertinente. Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de 
certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação 
fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a 
receber o valor correspondente à vantagem. Esses fatos podem ser das 
mais diversas ordens: desempenho de funções por certo tempo; natureza 
especial da função; grau de escolaridade; funções exercidas em gabinetes 
de chefia, etc.  

Dependendo do estatuto funcional, outras vantagens podem ser previstas, 
como é o caso de abonos, prêmios, verbas de representação, parcelas 
compensatórias, direito pessoal e outras da mesma natureza. Todas essas 
têm caráter remuneratório, ou seja, incluem-se entre os ganhos do 
servidor.  Tais parcelas, conquanto indiquem vantagem pecuniária, não 
confundem com aquelas que espelham natureza indenizatória, servindo 
para compensar gastos efetuados pelo servidor (...). 

Feita esta diferenciação com espeque na interpretação doutrinária, não restam 
dúvidas de que o complemento da jornada/dobra, independentemente do nome 
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dado pela lei local, não tem natureza de verba indenizatória, porquanto não se 
destina a ressarcir o professor de gastos efetuados em virtude do serviço, 
senão de retribuir o servidor pelo exercício das funções públicas efetivamente 
prestadas. 

A parcela suplementar, referente à dobra da jornada (horas complementares), 
deve, portanto, ser considerada como parcela pecuniária, de natureza 
remuneratória, independente da forma de concessão, se habitual (no caso de 
o servidor optar pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva com 
jornada semanal de trabalho de quarenta horas, a fim de atender ao interesse 
do ensino) ou eventual (quando concedido especialmente para atender casos 
específicos elencados pela lei, como é o exemplo do Estatuto dos Servidores 
de Rubiataba - Lei Complementar nº 140/2016, art. 56, § 2º, “com o objetivo de 
atender casos de licenças obtidas por profissionais da educação e outros 
necessários legais”). 

Considerada a natureza remuneratória das horas complementares, o valor da 
referida parcela entra no cálculo da remuneração de férias, exceto se o 
estatuto municipal contiver diferente previsão. 

É consabido que a administração pública está vinculada ao princípio da 
legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto 
na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.  

Em outras palavras, é a legislação municipal quem definirá a base de cálculo 
de férias, sobretudo quais parcelas remuneratórias (permanentes e/ou 
temporárias) integrarão o cômputo de férias. 

À guisa de exemplo de incorporação da parcela referente à dobra na 
remuneração de férias, cita-se o disposto no § 3º do art. 56 do Estatuto do 
Magistério de Rubiataba (Lei Complementar nº 140/2016): 

TÍTULO IV 

DA JORNADA DE TRABALHO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO 

Art. 62. A jornada semanal de trabalho do Profissional do Magistério será 
estabelecida de acordo com a necessidade das Unidades escolares, autorizada 
pela administração e a disponibilidade do profissional, observada a 
compatibilidade de horário; 

§ 1º. A jornada semanal de trabalho do Profissional da Educação é de, no 
mínimo 20 (vinte) horas semanais e de no máximo, 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho escolar, podendo o profissional complementar por mais 20 
(vinte) horas; 

§ 2º. Em quaisquer uns dos casos citados no § 1º do presente artigo, a 
acumulação somente será permitida quando houver compatibilidade de carga 
horária com o objetivo de atender casos de licenças obtidas por profissionais da 
educação e outros necessários e legais; 

§ 3º. O valor das horas aulas complementares são os mesmos das jornadas 
fixas de trabalho, e incorporará às promoções funcionais, quinquênios, 
titularidade, férias, 13º (décimo terceiro) salários e outras garantias 
constitucionais. – grifou-se 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul possui vasta jurisprudência 
reconhecendo aos professores o direito à integração da parcela suplementar 
da jornada no cálculo da remuneração de férias, quando a legislação do ente 
assim regular. Por oportuno, cita-se os julgados mais recentes abaixo 
transcritos: 
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RECURSO INOMINADO. MUNICIPIO DE SANTA MARIA. BASE DE 
CÁLCULO DAS FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO 
INTEGRAL. REGIME SUPLEMENTAR DE TRABALHO E GRATIFICAÇÃO 
DE UNIDOCÊNCIA. POSSIBILIDADE. A questão objeto da insurgência diz 
respeito à base de cálculo das férias e do terço constitucional de férias, 
considerando a remuneração integral, abrangendo as verbas atinentes ao 
Regime Suplementar de Trabalho. Com efeito, o art. 96 da Lei Municipal 
3326/91 prevê que será pago ao servidor, quando do gozo das férias, um 
adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias. Por sua 
vez, o art. 112 da Lei Municipal supramencionada estabelece que o servidor 
receberá durante as férias a remuneração integral, acrescida do terço de 
férias. Destarte, conclui-se que a base de cálculo para o pagamento das 
férias e do terço de férias é a remuneração do servidor, que compreende 
o vencimento básico acrescido das vantagens permanente e temporárias, 
conforme art. 65 da Lei Municipal nº 3326/91. É consabido que a 
administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), 
de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente 
quando da concessão de vantagens aos servidores. RECURSO INOMINADO 
DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007486608, Segunda Turma... Recursal 
da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira 
Michels, Julgado em 25/04/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CANOAS. 
MAGISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL 
SOBRE AS FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADAS. GRATIFICAÇÃO DE 
JORNADA SUPLEMENTAR. Regime Jurídico dos Servidores Públicos e a 
Constitucionalização do Direito Administrativo - O regime jurídico dos 
servidores públicos é concebido como complexo de regras e princípios que 
disciplina a acessibilidade aos cargos públicos, bem como direitos e deveres. 
Trata-se de núcleo normativo compreendido a partir da supremacia da 
Constituição, da unidade dos princípios constitucionais que materializam 
indicações normativas democraticamente construídas. Controle fundado na 
juridicidade qualificada, por meio da qual a Administração Pública submete-se 
ao Direito, com o propósito de evitar práticas arbitrárias. - A Gratificação de 
Regime Suplementar de Trabalho no Período de Férias para os Membros 
do Magistério no Município de Canoas - O terço constitucional de férias 
deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor (art. 7º, 
XVII, da CF e art. 29, IX, da CE. No caso, o membro do magistério público 
municipal, lotado em unidade escolar, tem direito ao gozo de férias anuais 
de 60 dias, de acordo com o § 1º do art. 33 da Lei Municipal nº 2.645/88. É 
devida a gratificação de jornada suplementar a que se refere o art. 24, 
incisos III e IV, da Lei nº 2.645/1988 sobre a integralidade do período de 
férias. A condenação deve limitar-se aos períodos aquisitivos em que a 
demandante comprovadamente laborou em regime suplementar, durante a 
vigência da Lei nº 2.645/88 (ou seja, até o ano de 2011, inclusive, porquanto se 
refere ao período aquisitivo de 2010, haja vista a entrada em vigor da Lei 
Municipal nº 5.580, em 11/02/2011), devendo ser abatidos os valores 
comprovadamente pagos. APELO PROVIDO, NA FORMA DO ART. 557, § 1º-
A, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70059882951, Terceira Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 10/08/2015 

Releva sopesar que, embora a questão remuneratória esteja em regra afeta à 
competência de cada ente federativo, não é razoável que os municípios 
restrinjam direitos dos professores, eliminando dos seus estatutos a 
possibilidade de se ter computada nas férias a parcela referente à dobra da 
jornada, quando o gozo das férias estiver dentro do prazo de concessão pela 
autoridade competente. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Nesse passo, toma-se por melhor exemplo a tratativa federal. No âmbito da 
União, o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) editou a 
Orientação Normativa n. 02/2011, que dispõe sobre as regras e 
procedimentos a serem adotados pelos órgãos setoriais e seccionais do 
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC para a concessão, 
indenização, parcelamento e pagamento da remuneração de férias de Ministro 
de Estado e de servidor público da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional do Poder Executivo da União, in verbis: 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2011 
DAS FORMAS DE PAGAMENTO 

Seção I 

Da Remuneração 

Art. 20 A remuneração das férias de Ministro de Estado e de servidor ocupante 
de cargo efetivo ou em comissão e de natureza especial será: 

I - correspondente à remuneração do período de gozo das férias, tomando-
se por base a sua situação funcional no respectivo período, inclusive na 
condição de interino; 

II - acrescida do valor integral do adicional de férias, correspondente a um terço 
da remuneração. 

§ 1° A remuneração das férias a que se refere o inciso I será paga 
proporcionalmente aos dias usufruídos, no caso de parcelamento.  

§ 2° O pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias antes 
do seu início. 

§ 3° Quando ocorrer alteração da situação funcional ou remuneratória em 
qualquer das etapas de gozo das férias, o acerto será efetuado 
proporcionalmente aos dias do mês em que ocorreu o reajuste ou alteração. 

Veja que até “na condição de interino”, a legislação federal permite aos 
servidores o computo da remuneração do período de gozo das férias, de modo 
que não há discussão se a parcela remuneratória é habitual ou transitória.   

Por tudo isso, quanto à segunda questão hipotética, que trata da 
possibilidade de pagamento das horas complementares nos meses de janeiro e 
julho, quando a concessão de horas complementares tenha decorrido de ato 
administrativo anterior aos meses de recesso escolar, pode-se orientar aos 
administradores que: 

a) considerando a autonomia municipal para legislar sobre a remuneração dos 
seus servidores, por força do princípio da legalidade (art. 37 da CF), a 
Administração Pública deverá observar o disposto na legislação vigente quando 
da concessão de vantagens aos seus servidores; 

b) considerando a natureza remuneratória das horas complementares, compete 
à legislação municipal definir se na base de cálculo de férias, incidirá tais 
parcelas remuneratórias (permanentes e/ou temporárias). Na hipótese de a 
legislação municipal permitir o cômputo do valor das horas complementares no 
cálculo da remuneração de férias, o professor fará jus ao recebimento de horas 
complementares no recesso escolar de janeiro e julho, caso esse período 
coincida com as férias; 

c) releva sopesar que, embora a questão remuneratória esteja em regra afeta à 
competência de cada ente federativo, não é razoável que os municípios 
restrinjam direitos dos professores, eliminando dos seus estatutos a 
possibilidade de se ter computada nas férias a parcela referente à dobra da 
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jornada, quando o gozo das férias estiver dentro do prazo de concessão pela 
autoridade competente. 

III. CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento do sentido de 
que: 

I. preliminarmente, seja conhecida a presente consulta, uma vez preenchidos 
os pressupostos legais de admissibilidade, previstos nos arts. 199 e 200 do 
Regimento Interno deste TCM/GO;   

II. no mérito, seja respondido ao consulente que: 

a) quanto à primeira questão hipotética, que trata da possibilidade de 
concessão de complemento de horas nos meses de janeiro e julho: 

a.1) estando a complementação de horas prevista em lei local, pode o gestor 
público, mediante ato administrativo motivado e para atender a interesse 
público primário, conceder horas complementares (aumento da carga horária 
semanal) ao professor nos meses de janeiro e julho, com o consequente 
reflexo na remuneração, desde que esse período de recesso escolar não 
coincida com o período de férias do profissional do magistério, ocasião em que 
não poderá haver a referida concessão; 

a.2) neste caso, considerando que o acréscimo de horas laboradas gera um 
incremento na despesa de pessoal, deve o Município observar as condições, 
exigências e limitações impostas pelo artigo 169 da Constituição Federal e 
artigos 17, 19, 20, 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/00, sob pena de 
nulidade dos atos, conforme preceitua o art. 21 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 

b) quanto à segunda questão hipotética, que trata da possibilidade de 
pagamento do complemento de horas nos meses de janeiro e julho, quando a 
concessão de horas complementares tenha decorrido de ato administrativo 
anterior aos meses de recesso escolar: 

b.1) em princípio, considerando a autonomia municipal para legislar sobre a 
remuneração dos seus servidores e por força do princípio da legalidade (art. 37 
da CF), a Administração Pública deverá observar o disposto na legislação 
vigente quando da concessão de vantagens aos seus servidores; 

b.2) considerando a natureza remuneratória das horas complementares, 
compete à legislação municipal definir se, na base de cálculo de férias, incidirá 
tais parcelas remuneratórias (permanentes e/ou temporárias). Na hipótese de a 
legislação municipal permitir o cômputo do valor das horas complementares no 
cálculo da remuneração de férias, o professor fará jus ao recebimento de horas 
complementares no recesso escolar de janeiro e julho, caso esse período 
coincida com as férias; 

b.3) releva sopesar que, embora a questão remuneratória esteja em regra afeta 
à competência de cada ente federativo, não é razoável que os municípios 
restrinjam direitos dos professores, eliminando dos seus estatutos a 
possibilidade de se ter computada nas férias a parcela referente à dobra da 
jornada, quando o gozo das férias estiver dentro do prazo de concessão pela 
autoridade competente. 

 

I.5. Da manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 
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O MPC manifestou-se por meio do Parecer nº 3223/18 (fls. 76/81), in 

verbis: 

Preliminarmente, ressalta-se que o consulente busca interpretação de 
dispositivos da lei local6, os quais, em face da autonomia legislativa e 
administrativa municipal, apresentam particularidades que impediriam a 
manifestação desta Corte com a abstração, a generalidade e o efeito normativo 
característicos das consultas. 

Não obstante, assim como se conduziu a SAP, buscar-se-á extrair da consulta 
considerações hipotéticas para aclarar, na medida do possível, as dúvidas 
postas, sem prejuízo da abstração necessária para orientar demais 
jurisdicionados. 

O consulente questiona acerca do pagamento referente a horas 
complementares a profissionais do magistério nos meses de julho e janeiro.  

Nos termos da legislação local7, nesses meses não há aulas efetivamente. Em 
julho ocorrem as férias coletivas dos professores em regência de classe e em 
janeiro a lei local prevê outro período de descanso exclusivo dos professores 
no exercício da docência, de 15 dias, denominado recesso escolar. 

É importante ressaltar, contudo, que esse período denominado recesso escolar 
pelo estatuto do magistério local é um instituto do regime funcional do servidor 
do magistério, um benefício, considerado pela lei como uma hipótese de 
afastamento8 remunerado do professor além das férias funcionais. Nesse 
período apenas os professores no exercício da docência9 têm suas atividades 
paralisadas. Os demais profissionais do magistério no exercício de outras 
funções10 diversas da docência, em tese, continuam suas atividades por não 
terem direito a esse benefício. 

No afastamento motivado por recesso escolar não há adicional de um terço, 
previsto pela lei local apenas para as férias dos servidores11. Além disso, não 
há claro período aquisitivo para o benefício do recesso. Portanto, é inequívoco 
que a lei local não dá o mesmo tratamento ao afastamento para o gozo de 
férias funcionais (30 dias) e ao afastamento remunerado motivado por recesso 
escolar (15 dias). 

A distinção entre férias e recesso escolar, na perspectiva do regime jurídico 

                                                 
6 Lei Complementar Municipal nº 140/2016 (Estatuto do Magistério), fls. 09-62.   
7 Art. 76. O Profissional da Educação fará jus, anualmente, a trinta dias de férias e quinze dias de recesso escolar. (...) 
§2º Quando no efetivo exercício de regência de classe, o Profissional da Educação gozará férias no mês de julho. (...) 
§4° O recesso escolar deverá ocorrer, preferencialmente no mês de janeiro, antes do início de um novo período letivo. 
8 Art. 25. Considera-se como efetivo exercício, além dos dias de feriados e de ponto facultativo, o afastamento motivado por: (...) I - 
férias ou recesso escolar; 
9 Art. 76, § 3°. Só fará jus ao recesso escolar o Profissional da Educação, que estiver em efetivo exercício da docência. 
10 Art. 6º A carreira do Magistério, para os fins desta lei, é constituída pelo Cargo de Profissional do Magistério. 
§1º São consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas 
em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades sob jurisdição da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, incluídas, além do exercício de docência, as seguintes funções: 
I- Assessoria Pedagógica; 
lI- Diretor de Unidade Escolar; 
III- Coordenação Pedagógica; 
IV - Vice-diretor; 
V- Professor de Apoio à Inclusão; 
VI- Professor de Recursos (inclusão); 
VII- Coordenação de Apoio à Inclusão; 
VIII- Coordenação de Esporte Educacional; 
11 Art. 74. O Profissional da Educação, no mês que anteceder ao gozo de suas férias anuais, terá a sua remuneração acrescida de 1/3 
(um terço) a título de adicional de férias, conforme o previsto no inciso XVII, artigo 7º, da Constituição Federal. 
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funcional, já foi abordada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que 
entendeu, na ausência de previsão legal, inexistir equivalência entre esses 
afastamentos. Cita-se: 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (SINTE). TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 30 DIAS. PEDIDO DE 
MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA 60 DIAS. IMPROCEDÊNCIA. 
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. "O pagamento do terço 
constitucional incide apenas sobre o período de férias efetivamente usufruído 
pelo professor, nele não incluindo o denominado recesso escolar, no qual o 
docente fica à disposição para possíveis convocações de reuniões, reposição de 
dias letivos, cursos de aperfeiçoamento, planejamento do período letivo 
subsequente ou qualquer outra atividade pertinente" (TJ-SC. AC n. 
2013.019503-1, de Araranguá, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Terceira 
Câmara de Direito Público, j. 30-7-2013).  

MEMBRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA. 
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PAGO APENAS SOBRE 30 (TRINTA) 
DIAS. LEI COMPLEMENTAR N. 958/2000 (ESTATUTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS) E LEI COMPLEMENTAR N. 959/2000 (PLANO DE 
CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL). PREVISÃO DE 45 
(QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS PARA O PROFESSOR EM EFETIVO 
EXERCÍCIO. DIREITO AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE A 
TOTALIDADE DO PERÍODO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO IMPROVIDO. "'A lei não fala em 'férias de até 45 dias', que este 
Tribunal vem interpretando como possibilidade de concessão de apenas 30 dias 
de férias, com direito ao terço adicional, e gozo do restante a título de recesso 
escolar sem qualquer acréscimo na remuneração. A lei é expressa e direta 
quanto ao direito de 45 dias de férias para os membros do magistério que estão 
em função docente. (...). Daí a obrigação de pagar o terço adicional a que se 
refere o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988, não apenas sobre 
30 (trinta) dias, mas sobre a totalidade das férias. Se o gozo dos 45 dias de 
férias for fracionado, o terço adicional deverá ser pago em relação a cada 
período de gozo e na época respectiva' (TJSC, Apelação Cível n. 2013.064946-
2, de Tubarão, rel. Des. Jaime Ramos, j. 16-12-2013)" (AC n. 2013.069991-7, de 
Tubarão, rel. Des. Gaspar Rubick, j. 11-3-2014). REEXAME NECESSÁRIO 
INADMITIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
(Apelação Cível n. 2013.070468-9, de Tubarão, Relator: Des. Jorge Luiz de 
Borba, julgada em 2/6/2015). (Apelação Cível n. 2015.029678-6, de Tubarão, 
Relator: Des. Rodolfo C.R.S. Tridapalli, j. 28/7/2016). 

O Tribunal de Contas do Espírito Santo também adotou essa distinção: 

INCIDÊNCIA DE PAGAMENTO DE UM TERÇO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO 
PERÍODO TOTAL DE FÉRIAS DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL - 
PREVISÃO NO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO, DE FÉRIAS DE 
PROFESSORES EM ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE DE 45 DIAS - 
INCIDÊNCIA DE PAGAMENTO DE UM TERÇO SOBRE OS 15 (QUINZE) DIAS 
A MAIS QUE EXTRAPOLEM OS 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS ADOTADOS 
COMO REGRA PARA OS TRABALHADORES EM GERAL. 

(Voto) 

(...) 

Para analisar a referida questão, faz-se necessário, em primeiro lugar, 
diferenciar férias de recesso escolar e identificar o que cada ente político, no 
exercício de suas competências legislativas, fixa como tempo de férias para os 
professores da rede pública.  

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Relator nos autos do 
Agravo de Instrumento nº 733.144, interposto contra a decisão de 
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inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, citando ementa do Acórdão 
originário, proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, afirmou em seu 
voto, que a principal diferença entre os dois institutos está no fato de que no 
recesso escolar o professor fica afastado de suas atividades, podendo ser 
convocado para o trabalho por determinação da diretoria escolar, já em férias 
essa possibilidade não existe.   

(...) 

Para responder esta questão é necessário verificar o Estatuto do Magistério do 
ente político. Afirmando, contudo, o Consulente, que no Município que enseja a 
presente dúvida, o prazo de férias dos professores, no exercício de atividade de 
docência, é de 45 (quarenta e cinco) dias, pode-se afirmar, em princípio, que se 
trata de férias e não de recesso escolar.  

Isso porque, caso haja previsão no Estatuto do Magistério de que as férias 
seriam de 45 (quarenta e cinco) dias, mas haja uma ressalva, permitindo-se que 
nos 15 (quinze) dias a mais além dos 30 (trinta) dias os professores podem ser 
convocados pela direção escolar, não poderá este período ser considerado de 
férias e sim de recesso escolar, pois o que importa é a situação real e não o 
nome dado ao instituto pela lei.  

Cabe ressaltar, que o gozo de eventuais férias com duração de 45 (quarenta e 
cinco) dias é regularmente dividido em dois momentos: 15 (quinze) dias após o 
primeiro semestre letivo e 30 (trinta) dias, após o segundo semestre letivo. 

(...) 

(TCE-ES. PARECER/CONSULTA TC-033/2013. DOEL-TCEES 10.2.2014 – Ed. 
nº 109, p. 12) 

Em relação às horas complementares, a lei local12 as considera atividade 
extraordinária, temporária e destinada a suprir carências eventuais de pessoal. 

Ainda nesse tema, a lei local, quando trata do valor das horas complementares, 
não considera reflexos do benefício do afastamento motivado por recesso 
escolar, mas apenas o reflexo das férias13, sendo essa outra nota distintiva na 
lei local entre férias e afastamento de recesso escolar. Conclui-se, assim, - 
conclusão que se apresenta como uma primeira resposta possível ao 
questionamento apresentado pelo consulente -, que eventual pagamento 
adicional proporcional por horas complementares anteriormente exercidas será 
devido apenas na remuneração das férias e não na remuneração do 
afastamento motivado por recesso escolar. 

Questões semelhantes já foram apreciadas Tribunais de Justiça do Estado de 
São Paulo e do Estado do Paraná, sendo que ambos entenderam indevidos os 
reflexos de jornada extraordinária anterior na remuneração do recesso: 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA Professoras (PEB I) 
Jornada de trabalho de 30 horas semanais Opção dos docentes para a 
ampliação da jornada em 6 horas, nos moldes do art. 32, §1º da LCM nº 
54/2010 Pretensão de inclusão dos valores auferidos com a jornada adicional 
nas férias e no recesso escolar, além dos reflexos sobre outras verbas salariais 

                                                 
12 Art. 56. A jornada semanal de trabalho do Profissional do Magistério será estabelecida de acordo com a necessidade das Unidades 
escolares, autorizada pela administração e a disponibilidade do profissional, observada a compatibilidade de horário. 
(...) 
§ 2° Em quaisquer uns dos casos citados no §1º do presente artigo, a acumulação somente será permitida quando houver 
compatibilidade de carga horária com o objetivo de atender casos de licenças obtidas por profissionais da educação e outros necessários 
e legais. 
13 Art. 56, § 3° O valor das horas aulas complementares são os mesmos das jornadas fixas de trabalho, e incorporará às promoções 
funcionais, quinquênios, titularidade, férias, 13° (décimo terceiro) salário e outras garantias constitucionais. 



                                     

Página 22 de 30 

_________________________________________________________________________ 
P:\Meus documentos\Secretaria\2018\Publicações no DOE DOC\AC CONS - 00016 2018 proc 07363 2018 CONSULTA. Conhecimento em caráter 

excepcional . Concessão e Pagamento de horas complementares. Autonomia Municipal para legislar sobre Regime Jurídico.doc 
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

Descabimento Professoras que foram aprovadas em concurso público para a 
carga horária de 30 horas Ampliação da jornada que depende da opção dos 
docentes, bem como da necessidade de reforço escolar para, no mínimo, 6 
alunos com defasagem de ensino Previsão legal que atesta a transitoriedade 
da medida (§1º do art. 32 da LCM nº 52/2010) Impossibilidade de extensão nos 
moldes pretendidos pelas servidoras Sentença mantida Recurso desprovido. 

(Voto) 

Desta forma, não há como pretender a inclusão dos valores referentes à 
jornada adicional no cômputo das demais verbas salariais tais como: Plano de 
Carreira, Adicional de Tempo de Serviço, a Sexta Parte e a Gratificação dos 
Membros do Conselho de Administração Previdenciária, bem como sobre férias 
e recesso escolar, considerando a transitoriedade da medida, tal qual definida 
no §1º do art. 32 da LCM º 54/2010.  

Neste sentido bem andou a douta Magistrada de primeiro grau ao colacionar às 
fls. 278 que: 

“O pagamento das 06 horas destinadas ao reforço deverá ocorrer nos meses em 
que a ampliação da jornada efetivamente acontecer. A remuneração não é 
devida em meses de férias escolares ou recesso, uma vez que, nesses meses, 
inviável a implementação da condição, isto é, número mínimo de 06 alunos para 
aulas de reforço, já que não há atividades escolares. Nesses períodos, não há 
prestação de qualquer serviço e, em consequência, o pagamento não é devido, 
sob pena de enriquecimento sem causa das docentes.”  

Portanto, nada há para alterar na r. sentença recorrida, a qual deve ser mantida 
por seus próprios e jurídicos fundamentos, ficando as vencidas responsáveis 
pelo resgate dos honorários advocatícios recursais arbitrados em 10% sobre o 
valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11 do NCPC, com observação, 
contudo, ao disposto no art. 98, §3º° do mesmo Codex por serem as autoras 
beneficiárias da gratuidade processual. 

(TJ-SP. Apelação nº 1000324-22.2015.8.26.0430. 1ª Câmara de Direito 
Público. 26 de junho de 2018). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE 
ARAUCÁRIA. MAGISTÉRIO. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO. RECESSO 
ESCOLAR (19 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014). VERBA INDEVIDA. SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(Voto) 

A questão controvertida nos autos diz respeito ao direito dos servidores do 
magistério municipal em receber o valor relativo à substituição, mesmo quando 
afastados pelo período de recesso escolar, no período d e 19 a 31 de 
dezembro de 2014. 

(...) 

Como se observa, o regime de substituição trata-se de uma forma de suprir uma 
necessidade temporária existente em uma atividade de cunho 
permanente/perene (ex: substituição de professor em licença legal). 

Desse modo, a rigor, a substituição atende a uma necessidade para o exercício 
de uma atividade transitória, ou seja, as aulas excedentes, ministradas pelos 
professores substitutos, possuem caráter provisório, pagas por motivos 
especiais.  
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Assim sendo, no meu entender, o artigo 43 da Lei Municipal nº 1.703/2006 
apenas fixa que o valor a ser pago pela substituição é equivalente ao da 
remuneração do seu cargo de origem.  

Logo, em nenhum momento, referida norma determina que o professor receberá 
pela substituição independentemente de tê-la exercido, como por exemplo, no 
período de recesso. Até porque, trata-se de uma verba devida apenas em 
situação excepcional, transitória, não havendo sentido de haver seu pagamento 
quando tal substituição não é efetivamente exercida.  

Ao contrário do alegado, não há ofensa ao Princípio da Legalidade, nem mesmo 
ao Princípio que veda a Irredutibilidade dos Vencimentos. 

Isto porque, o desconto realizado no período de 19 a 31 de dezembro de 2014 
não configurou redução dos vencimentos dos professores, haja vista que neste 
período não houve efetivamente a prestação da substituição, além disso, o valor 
relativo a tal instituto não incorpora a remuneração. E, por derradeiro, em 
momento algum, a lei determina que tal valor deverá ser pago 
independentemente da efetiva substituição. Ainda que a importância a ser paga 
pelo período da substituição seja equivalente à remuneração do cargo de 
origem, tal norma não impede o desconto em relação ao período de recesso. 

(TJPR - 5ª C.Cível - 000 7314-76.2015.8.16.0025 - Araucária - Rel.: Luiz 
Mateus de Lima - J. 20.02.2018) 

Ressalta-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já decidiu pela 
impossibilidade de redução de vencimento de professor no período de 
recesso: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 
REDUÇÃO DE SALÁRIO NO RECESSO ESCOLAR. A Constituição Federal 
assegura como direito do trabalhador a irredutibilidade de vencimentos (art. 7, VI 
c/c art. 37, XV), portanto, o ato administrativo que reduz o vencimento do 
professor, no período do recesso escolar, sob a justificativa de tratar-se de verba 
remuneratória para atividade extra-classe, quando, na verdade, esta verba 
compõe e integra o vencimento básico, caracteriza-se como uma redução ilegal 
de salário. II – ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. O erro material não implica em 
anulação da sentença, mas sim, em 14 correção, de ofício, conforme permite o 
463, I, do CPC. III – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. 
REGRA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC. Vencida a Fazenda Pública, os 
honorários advocatícios devem ser fixados equitativamente em obediência ao 
disposto no § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil. RECURSOS 
CONHECIDOS APELO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.  

(Voto) 

Verifica-se ainda, por tais documentos o que o Município denomina de 
“benefício”, na verdade integra o vencimento básico do professor, portanto, não 
pode ser retirado ao bel prazer da administração pública. 

A redução do salário do servidor público não está na seara dos atos 
discricionários, mas sim, pelo disposto na Constituição Federal, classifica-se 
como ato vinculado, ou seja, estão adstritos aos comandos legais. 

Ademais a Lei Municipal nº 374/2000, citada pelo Município no intuito de dar 
suporte legal à redução salarial, não lhe socorre, posto que, o referido art. 9º, 
§2º, desta Lei, apenas traça normas para a jornada de trabalho do professor, 
ao discriminar que a carga horária destinada às atividades extra-classe, será 
de vinte e cinco porcento, portanto, a interpretação é cristalina, não há como 
entender que esta porcentagem refira-se ao salário, pois resta claro que diz 
respeito apenas à jornada de trabalho. 
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Nesta vertente, tem-se por ilegal o ato administrativo que, período do recesso 
escolar, reduz o vencimento do professor, sob a justificativa de tratar-se de 
verba remuneratória de atividade extra-classe, quando, na verdade, esta verba 
constitui e integra o vencimento básico, não é uma gratificação recebida 
separadamente. 

(...) 

(TJGO, APELACAO CIVEL 146730-68.2008.8.09.0035, Rel. DES. JOAO 
WALDECK FELIX DE SOUSA, 2A CAMARA CIVEL, julgado em 19/10/2010, 
DJe 699 de 17/11/2010. No mesmo sentido: TJGO, APELACAO CIVEL 146663-
06.2008.8.09.0035, Rel. DR(A). GERSON SANTANA CINTRA, 5A CAMARA 
CIVEL, julgado em 10/02/2011, DJe 771 de 02/03/2011)) 

Essa jurisprudência, contudo, assenta-se sobre hipótese diferente da tratada 
nos autos, que se refere a uma remuneração por jornada extra. O caso 
enfrentado pelo TJ-GO consistiu em efetiva redução vencimental em razão da 
exclusão das atividades “extra-classe”, carga horária de exercício “presumido” 
correspondente a 25% carga horária do professor, redução rechaçada pelo 
tribunal. 

Para além disso, percebe-se outra hipótese que relaciona horas 
complementares de profissional de magistério e recesso escolar: quando o 
professor realiza horas complementares nos seus 15 dias de afastamento 
remunerado.  

Trata-se de possibilidade implícita na lei local. Apenas em relação às férias 
existe vedação expressa de interrupção14. Assim, para professores na regência 
de classe, em julho, mês de suas férias coletivas, não seria possível a prática 
de horas complementares. Já em janeiro, no período de afastamento motivado 
por recesso escolar, seria possível o exercício de atividades pedagógicas 
distintas da docência, a título de horas complementares, como se percebe nas 
alíneas do art. 56, § 1º, do estatuto local. Nessa hipótese, por conseguinte, 
seria devido o pagamento de horas complementares porventura realizadas, o 
que se apresenta como uma segunda resposta possível ao 
questionamento apresentado pelo consulente. 

Destaca-se, por fim, que o entendimento deste Ministério Público de Contas 
não diverge, em essência, do posicionamento da SAP, mas apenas quanto à 
abordagem do tema, tendo sido adotada, neste parecer, a referência da lei 
local, em face de suas especificidades.  

Com efeito, sugere-se a adoção das respostas propostas pela SAP com alguns 
acréscimos e alterações, nos termos expressos na conclusão deste parecer. 

Ante o exposto, manifesta-se este órgão ministerial por conhecer da consulta 
e, no mérito, responder ao consulente, a partir das propostas da SAP, que: 

a) quanto ao exercício e o pagamento de horas complementares 
(acréscimo de jornada) nos meses de janeiro e julho do calendário 
escolar:  

a.1) estando a complementação de horas prevista em lei, nada impede que o 
gestor público, mediante ato administrativo motivado e para atender a interesse 
público primário, autorize o exercício de horas complementares (aumento da 
carga horária) aos profissionais do magistério nos meses de janeiro e julho - 
quando, em regra, ocorrem as pausas no ano letivo -, com o consequente 

                                                 
14 Art. 79. O Profissional da Educação não terá suas férias interrompidas, qualquer que seja o motivo. 
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acréscimo na remuneração, desde que esse período de recesso escolar não 
coincida com o período de férias do profissional do magistério, ocasião em que 
não poderá haver a referida concessão; 

a.2) neste caso, considerando que o acréscimo de horas laboradas gera um 
incremento na despesa de pessoal, deve o Município observar as condições, 
exigências e limitações impostas pelo artigo 169 da Constituição Federal e 
artigos 17, 19, 20, 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/00, sob pena de 
nulidade dos atos, conforme preceitua o art. 21 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; 

a.3) especificamente no Município de Rubiataba, o Estatuto do Magistério não 
veda o exercício e a remuneração de horas complementares por profissionais 
do magistério, em atividades distintas da docência, no período de 15 dias de 
afastamento motivado por recesso escolar, o qual, segundo o estatuto, deve 
ocorrer preferencialmente em janeiro, desde que tenham o objetivo de atender 
casos de licenças obtidas por profissionais de educação e outros motivos 
necessários e legais; 

a.4) por outro lado, o Estatuto do Magistério do Município de Rubiataba não 
autoriza o exercício de horas complementares por profissionais do magistério 
no período de suas férias, de modo que, no mês de julho, mês de gozo de 
férias coletivas dos profissionais do magistério em regência de classe, não há 
autorização para o exercício, e consequentemente para o pagamento, de horas 
complementares, uma vez que é expressamente vedada a interrupção das 
férias; 

b) quanto à remuneração ordinária devida nos afastamentos remunerados 
para o gozo de férias e motivado por recesso escolar: 

b.1) a princípio, considerando a autonomia municipal para legislar sobre a 
remuneração dos seus servidores e por força do princípio da legalidade (art. 37 
da CF), a Administração Pública deverá observar o disposto na legislação 
vigente quando da concessão de vantagens aos seus servidores, inclusive a 
sua própria disciplina relativa às férias funcionais e a outros afastamentos 
remunerados; 

b.2) assim, compete prioritariamente à legislação municipal definir se no 
cálculo da remuneração de férias e da remuneração devida no afastamento 
motivado por recesso escolar incidirão reflexos de jornada complementar ou 
extraordinária exercida nos períodos antecedentes; 

b.3) segundo o Estatuto do Magistério do Município de Rubiataba, o 
afastamento remunerado motivado por recesso escolar (15 dias), benefício 
estatutário exclusivo dos professores no exercício da docência, não se 
confunde com o afastamento para o gozo de férias (30 dias); 

b.4) na remuneração devida no afastamento para o gozo de férias dos 
profissionais do magistério, há autorização legal no Estatuto do Magistério do 
Município de Rubiataba para o pagamento de reflexos de horas 
complementares realizadas no período aquisitivo das férias; 

b.5) por outro lado, na remuneração devida nos 15 dias de afastamento 
motivado por recesso escolar, o Estatuto do Magistério do Município de 
Rubiataba não autoriza o pagamento de reflexos de horas complementares 
exercidas nos períodos antecedentes. 

É o relatório. 
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II – MANIFESTAÇÃO DO RELATOR 

II.1. Das Preliminares de Conhecimento 

A Consulta foi formulada por autoridade competente, na condição de 

Secretário Municipal de Educação e Cultura do Município de Rubiataba e também gestor 

do FME e FUNDEB, atendendo ao disposto no art. 199, II, do RITCM. 

Foi apresentado o Parecer Jurídico (fls. 06/07) da Assessoria Jurídica do 

Município de Rubiataba, atendendo ao disposto no art. 31, §1º, da LOTCM e art. 199, §1º 

do RITCM. 

Ademais, a Consulta não se refere a caso concreto e a matéria tratada é de 

competência deste TCM, o que possibilita o seu conhecimento por este Tribunal, nos 

termos do art. 32 da LOTCM. 

Importante evidenciar que as questões tratadas nos presentes autos estão 

em acordo com o que dispõe o Regimento Interno do TCM (RITCM)15, bem com a sua Lei 

Orgânica (LOTCM)16, quando determinam que “O Tribunal decidirá sobre consultas quanto 

à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a 

matéria de sua competência”. 

São questões frente à Lei Complementar Municipal nº 140 de 24 de maio 

de 2016, que institui horas complementares para eventuais substituições de professores. 

Por óbvio, a referida Lei abrange apenas o Município de Rubiataba, porém sua 

interpretação por meio de processo de consulta está em consonância com os termos do 

RITCM e da LOTCM. 

Assim, conheço da presente Consulta, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal.  

II.2. Do Mérito 

De início, importante comentar que, em virtude de uma maior cautela da 

SAP, houve direcionamento da presente consulta no sentido de haver manifestação sobre 

concessão e sobre pagamento de horas complementares para os professores de 

Rubiataba, em dois questionamentos: 

                                                 
15 Art. 199, caput, do RITCMGO 
16 Art. 31, caput, da Lei Orgânica TCMGO 
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“1) À luz do ordenamento jurídico atual, é possível a concessão de horas 

complementares a servidores do magistério nos meses de janeiro e 

julho? 

2) É possível o pagamento de horas complementares nos meses de 

janeiro e julho, quando a concessão de horas complementares tenha 

decorrido de ato administrativo anterior aos meses de recesso escolar?” 

Nesse sentido, tanto a Secretaria de Atos de Pessoal, mediante 

documento17 de folhas 68/75v, quanto o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 

nº 1937/18 (fls. 34/40v.), convergiram entendimentos, porém com tratativas distintas. 

Como bem pontuou o Ministério Público de Contas em seu respectivo 

Parecer: “Destaca-se, por fim, que o entendimento deste Ministério Público de Contas não 

diverge, em essência, do posicionamento da SAP, mas apenas quanto à abordagem do 

tema, tendo sido adotada, neste parecer, a referência da lei local, em face de suas 

especificidades. Com efeito, sugere-se a adoção das respostas propostas pela SAP com 

alguns acréscimos e alterações (...)”. 

Desse modo, acompanho os entendimentos da Especializada e do 

Parquet, embora utilizando dos termos deste último, tendo em vista a maior abrangência da 

matéria, associada às peculiaridades da Lei Local apresentada. Desse modo, damos 

melhor cumprimento ao dever consultivo deste Tribunal em autos da presente natureza. 

 

III – PROPOSTA 

Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do art. 

85, § 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte 

PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os pressupostos legais de 

admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 

 

2. RESPONDER ao consulente, relativo ao mérito, que: 

a) quanto ao exercício e o pagamento de horas complementares 

(acréscimo de jornada) nos meses de janeiro e julho do calendário 

                                                 
17 Não nominado pela Especializada. 
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escolar:  

a.1) estando a complementação de horas prevista em lei, nada 

impede que o gestor público, mediante ato administrativo motivado 

e para atender a interesse público primário, autorize o exercício de 

horas complementares (aumento da carga horária) aos 

profissionais do magistério nos meses de janeiro e julho - quando, 

em regra, ocorrem as pausas no ano letivo -, com o consequente 

acréscimo na remuneração, desde que esse período de recesso 

escolar não coincida com o período de férias do profissional do 

magistério, ocasião em que não poderá haver a referida 

concessão; 

a.2) neste caso, considerando que o acréscimo de horas laboradas 

gera um incremento na despesa de pessoal, deve o Município 

observar as condições, exigências e limitações impostas pelo artigo 

169 da Constituição Federal e artigos 17, 19, 20, 22 e 23 da Lei 

Complementar nº 101/00, sob pena de nulidade dos atos, conforme 

preceitua o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

a.3) especificamente no Município de Rubiataba, o Estatuto do 

Magistério não veda o exercício e a remuneração de horas 

complementares por profissionais do magistério, em atividades 

distintas da docência, no período de 15 dias de afastamento 

motivado por recesso escolar, o qual, segundo o estatuto, deve 

ocorrer preferencialmente em janeiro, desde que tenham o objetivo 

de atender casos de licenças obtidas por profissionais de educação 

e outros motivos necessários e legais; 

a.4) por outro lado, o Estatuto do Magistério do Município de 

Rubiataba não autoriza o exercício de horas complementares por 

profissionais do magistério no período de suas férias, de modo que, 

no mês de julho, mês de gozo de férias coletivas dos profissionais 

do magistério em regência de classe, não há autorização para o 

exercício, e consequentemente para o pagamento, de horas 

complementares, uma vez que é expressamente vedada a 
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interrupção das férias, conforme art. 79, caput, da Lei 

Complementar nº 140/2016 de Rubiataba; 

b) quanto à remuneração ordinária devida nos afastamentos 

remunerados para o gozo de férias e motivado por recesso escolar: 

b.1) a princípio, considerando a autonomia municipal para legislar 

sobre a remuneração dos seus servidores e por força do princípio 

da legalidade (art. 37 da CF), a Administração Pública deverá 

observar o disposto na legislação vigente quando da concessão de 

vantagens aos seus servidores, inclusive a sua própria disciplina 

relativa às férias funcionais e a outros afastamentos remunerados; 

b.2) assim, compete prioritariamente à legislação municipal definir 

se no cálculo da remuneração de férias e da remuneração devida 

no afastamento motivado por recesso escolar incidirão reflexos de 

jornada complementar ou extraordinária exercida nos períodos 

antecedentes; 

b.3) segundo o Estatuto do Magistério do Município de Rubiataba, 

o afastamento remunerado motivado por recesso escolar (15 dias), 

benefício estatutário exclusivo dos professores no exercício da 

docência, não se confunde com o afastamento para o gozo de 

férias (30 dias); 

b.4) na remuneração devida no afastamento para o gozo de férias 

dos profissionais do magistério, há autorização legal no Estatuto do 

Magistério do Município de Rubiataba para o pagamento de 

reflexos de horas complementares realizadas no período aquisitivo 

das férias, conforme art. 56, § 3º da Lei Complementar nº 140/2016 

de Rubiataba; 

b.5) por outro lado, na remuneração devida nos 15 dias de 

afastamento motivado por recesso escolar, o Estatuto do 

Magistério do Município de Rubiataba não autoriza o pagamento de 

reflexos de horas complementares exercidas nos períodos 

antecedentes. 
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3. DAR ciência ao consulente da presente decisão; 

4. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

 

É a proposta. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo, em 30 de 

agosto de 2018. 

 
Maurício Oliveira Azevedo 

Conselheiro Substituto – Relator 

 


