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PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº31.458, de 01 de abril de 2014.

REGULAMENTAA LEI Nº15.451, DE
23 DE OUTUBRO DE 2013, QUE
DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO
DEFINITIVA E TEMPORÁRIA DA
CARGA HORÁRIA DOS PROFES-
SORES INTEGRANTES DO
GRUPO OCUPACIONAL MAGIS-
TÉRIO – MAGDA SECRETARIADA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
CEARÁ, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições
que lhe confere o art.88, incisos IV e VI, da Constituição do Estado do
Ceará, CONSIDERANDO que a educação de qualidade passa pela
valorização do profissional do magistério; CONSIDERANDO a
necessidade de melhor organizar a carga horária dos profissionais do
magistério do ensino fundamental e médio; DECRETA:

Art.1º Os Professores efetivos integrantes do Grupo Ocupacional
Magistério da Educação Básica – MAG que se enquadrem nas situações
previstas nos Arts.1º e 2º da Lei nº15.451, de 23 de outubro de 2013,
poderão optar pela ampliação definitiva de sua carga horária de trabalho
para 40 (quarenta) horas semanais, para o atendimento das carências
definitivas identificadas pela Administração no Sistema Estadual de
Ensino.

Parágrafo único. A Secretaria da Educação – SEDUC,
anualmente, por meio de edital, divulgará as carências definitivas
identificadas no Sistema de Ensino da Rede Estadual.

Art.2º Para participar do processo de ampliação definitiva de
carga horária para o atendimento das carências definitivas identificadas
pela Administração no Sistema Estadual de Ensino, o professor, além de
cumprir as condições e requisitos estabelecidos na Lei nº15.451, de 23
de outubro de 2013, e ser aprovado em avaliação de desempenho, deverá
enquadrar-se ao regramento disciplinado por meio de portaria editada
pela SEDUC.

Art.3º Na Avaliação de Desempenho para fins de ampliação
definitiva de carga horária deverão ser aferidas as seguintes dimensões:

I - para Professor em efetiva regência de classe:
a) Dimensão 1 – idoneidade moral, profissional, social e ética;
b) Dimensão 2 - qualidade,produtividade e desenvolvimento do

ensino e da aprendizagem;
c) Dimensão 3 - participação na escola e relação com a

comunidade escolar;
d) Dimensão 4 - ocorrências funcionais;
e) Dimensão 5 - Resultado acadêmico escolar do ano anterior.
II - para Professor em funções técnicas ou desempenhando

função comissionada:
a) Dimensão 1 – competências gerais;
b) Dimensão 2 - conhecimento na área de atuação;
c) Dimensão 3 - competências gerenciais;
d) Dimensão 4 - ocorrências funcionais;
e) Dimensão 5 - Resultado acadêmico regional ou estadual do

ano anterior.
Parágrafo único. Ocorrendo avaliação de desempenho para fins

de ampliação de carga horária de professores efetivos no ano de 2014,
os resultados acadêmicos regionais ou estadual disposto na Dimensão 5,
a serem considerados, de forma excepcional, serão os do ano de 2012.

Art.4º A Avaliação de Desempenho nas unidades de ensino,
tratada no presente Decreto, será realizada por uma comissão escolar
composta de sujeitos diretamente relacionados com a atividade
profissional do professor beneficiado, quais sejam: Núcleo Gestor, Alunos,
Conselho Escolar, coordenada e acompanhada pela CREDE, SEFOR ou
COGEP, dependendo da lotação do avaliado e pelo próprio avaliado,
por meio de autoavaliação.

§1º A Avaliação aferirá o desempenho dos Professores no
exercício de seus cargos correspondentes ao período dos últimos seis
meses, independentemente de terem trabalhado em regime de ampliação
temporária de carga horária nesse período.

§2º Os formulários para a aplicação da avaliação de desempenho
dos professores efetivos para fins de ampliação definitiva de carga horária,
respeitando-se o disciplinado no presente Decreto, serão estabelecidos
por meio de Portaria do Secretário da Educação.

Art.5º Quando o professor avaliado se encontrar lotado na CREDE,
SEFOR ou sede da SEDUC, será avaliado, nos termos do presente Decreto,
pelo chefe imediato a quem se encontre subordinado por período igual ou
superior a 6 (seis) meses e pelo próprio avaliado, por meio de autoavaliação.

Art.6º Somente será considerado aprovado na avaliação de
desempenho para fins de ampliação definitiva de carga horária o professor
que obtiver a pontuação mínima de 70 (setenta) pontos, ou seja, 70%
(setenta por cento) da pontuação máxima, considerando a escala de 0 a
100 pontos atribuída aos instrumentais de avaliação, a serem estabelecidos
por Portaria do Secretario da Educação.

Parágrafo único. Ocorrendo empate entre professores que
concorram à mesma carência, para o desempate serão utilizados os
seguintes critérios:

I – maior tempo de lotação na unidade escolar onde exista a carência;
II - maior tempo de serviço na classe;
III - maior tempo de serviço na carreira;
IV - maior tempo de serviço público estadual;
V - maior tempo de serviço público;
VI - maior idade.
Art.7º A lotação do professor que tiver a carga horária de trabalho

ampliada definitivamente, deverá ocorrer somente nas unidades escolares
do Sistema de Ensino Estadual, nas Coordenadorias Regionais de
Desenvolvimento da Educação – CREDE, na Superintendência Estadual da
Escolas de Fortaleza – SEFOR ou na sede da SEDUC, onde houver carência
comprovada e previamente divulgada, por meio de edital, pela SEDUC.

Art.8º Nos termos do Art.6º da Lei nº15.451, de 23 de outubro
de 2013, mediante a existência de comprovada carência, e de acordo
com a conveniência da Administração Pública, poderá ser concedida a
ampliação temporária da carga horária dos professores efetivos da Rede
Estadual de Ensino, desde que aprovados em Avaliação de Desempenho
Profissional.

§1º A avaliação de que trata o caput deste artigo será efetivada
nos mesmos termos da avaliação de desempenho para ampliação definitiva
tratada neste Decreto.

§2º A lotação do Professor que tiver a carga horária de trabalho
ampliada temporariamente, deverá ocorrer nas unidades escolares do
Sistema de Ensino Estadual onde houver carência comprovada.

Art.9º Fica o Secretário da Educação autorizado a editar portarias
necessárias ao cumprimento de disposições deste Decreto, especialmente
quanto as normas complementares e procedimentos para a
implementação da ampliação definitiva e temporária da carga horária
dos professores efetivos da Rede Estadual de Ensino.

Art.10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.11. Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,
em Fortaleza, aos 01 de abril de 2014.

Cid Ferreira Gomes
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

***  ***  ***
DECRETO Nº31.459, de 01 de abril de 2014.

AUTORIZA A DOAÇÃO DE LIXO
ELETRÔNICO QUE INDICA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições
que lhe confere o Art.88, incisos IV e VI da Constituição do Estado do
Ceará; CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do Art.1º da
Lei Estadual nº13.476, de 20 de maio de 2004; CONSIDERANDO a
necessidade do manuseio do lixo eletrônico gerado por equipamentos de
TI em desuso, DECRETA:


