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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 84.563/19 DECRETO Nº 14.288, DE 10 DE JUNHO DE 2.019 

Regulamenta o recesso escolar disposto nos artigos 31 

e 32 da Lei Municipal nº 6.217, de 28 de maio de 

2.012 e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do 

Município de Bauru, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de organizar o recesso escolar nas unidades da Rede Municipal de Ensino, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º  Fica regulamentado a aplicação do Recesso Escolar disposto nos Arts. 31 e 32 da Lei Municipal nº 6.217, de 28 de maio de 

2.012. 

 

Art. 2º  No período de recesso e férias escolares, todas as unidades deverão funcionar em todos os dias úteis da semana, para garantir o 

atendimento aos seus usuários e a comunidade em geral. 

 

Art. 3º  O recesso escolar, disposto nos Arts. 31 e 32 da Lei Municipal nº 6.217, de 28 de maio de 2.012, compreende a dois períodos 

nos meses de julho e dezembro. No mês de julho, refere-se a um período de 15 (quinze) dias entre o primeiro e o segundo 

semestre letivo. No mês de dezembro refere-se ao período entre o término do ano letivo e o início das férias escolares, variável 

conforme Calendário Escolar elaborado anualmente. 

 

Art. 4º Fica estabelecido que os Especialistas em Gestão Escolar, das unidades de Ensino Fundamental, em conjunto com o 

Departamento de Ensino Fundamental, deverão organizar e fazer cumprir, escala de trabalho do pessoal de apoio, de modo a 

garantir a presença de pelo menos um servidor da secretaria e um de outro segmento, para atendimento ao público e 

organização da Unidade Escolar nos períodos de recesso de julho e dezembro e durante as férias escolares. 

  

Art. 5º Fica estabelecido que os Especialistas em Gestão Escolar, das unidades de Educação Infantil, em conjunto com o 

Departamento de Educação Infantil, deverão organizar e fazer cumprir, escala de trabalho do pessoal de apoio, de modo a 

garantir o atendimento às crianças nas escolas de período integral e, a presença de pelo menos um servidor nas escolas de 

período parcial para atendimento ao público nos períodos de recesso de julho e dezembro e durante as férias escolares. 

 

Art. 6º  As escalas de trabalho serão definidas anualmente, respeitando o Calendário Escolar homologado pela Secretaria Municipal da 

Educação, priorizando o funcionamento dos polos da Educação Infantil e atendimento ao público, além das demandas de 

planejamento, formação e organização escolar, quando necessário. 

 

Art. 7º  Caso necessário, os Departamentos de Ensino Fundamental e Educação Infantil, poderão realizar remanejamento de Servidores 

de Apoio para outra Unidade Escolar, diversa da sua lotação, visando ao cumprimento do disposto no Art. 6º. 

 

Art. 8º  Os Especialistas em Educação Adjuntos e os Especialistas em Educação, no exercício da docência, e o Especialista em Gestão 

Escolar gozarão, anualmente, de 30 (trinta) dias de férias no mês de janeiro e a totalidade dos períodos de recesso escolar, 

conforme disposto no Art. 3º do presente Decreto (ressalvadas situações extraordinárias). 

 

Art. 9º  Os Servidores de Apoio gozarão, anualmente, de 30 (trinta) dias de férias, podendo ser fracionados em até dois períodos de 15 

(quinze) dias e 10 (dez) dias úteis, anuais, de recesso, compreendidos nos períodos estabelecidos para esse fim, em Calendário 

Escolar homologado pela Secretaria Municipal da Educação, conforme escala previamente organizada pelo Especialista em 

Gestão Escolar ao qual são subordinados. 

 

Art. 10  Os períodos de recesso, previstos nos Arts. 8º e 9º do presente Decreto, poderão ser utilizados para possíveis reposições de aula 

ou carga horária de trabalho. 

 

Art. 11  Perderão direito ao período de recesso, disposto no Art. 9º do presente Decreto, os Servidores de Apoio que tiverem falta 

injustificada durante o ano letivo de referência. 

 

Art. 12  Em função da redução de Servidores de Apoio presentes nas Unidades Escolares devido aos períodos de recesso, não serão 

permitidas a estes, faltas justificadas condicionadas a autorização dos Especialistas em Gestão Escolar, tais como: abonadas e 

de serviços obrigatórios por Lei (TRE).  

 

Art. 13  Os casos excepcionais ou omissos deverão ser resolvidos pelo Especialista em Gestão da Unidade Escolar em conjunto com o 

respectivo Departamento da Secretaria Municipal da Educação. 
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Art. 14 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 10 de junho de 2.019. 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 




