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DECRETO Nº. 94, DE 24 DE SETEMBRO DE 2013. 
             
“Estabelece normas e procedimentos para a reposição dos 
dias letivos de 2013, na Rede Municipal de Ensino, e dá outras 
providências correlatas.” 
 
 

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais e, 
  

Considerando o disposto no inciso III, do art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que determina aos estabelecimentos de ensino 
respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, a incumbência de assegurar o 
cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidas; 

 
Considerando o disposto no inciso V, do art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n 9.394/1996, que estabelece para os docentes a incumbência de ministrar os dias letivos 
e horas/aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 
Considerando o disposto no inciso I, do art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n. 9.394/1996, que fixa carga horária mínima anual em oitocentas horas, distribuídas por 
um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar; 

 
Considerando a necessidade de planejar e ordenar o período escolar da Rede Municipal de 

Ensino para atender a carga horária mínima exigida por lei; 
 
Considerando a reunião datada de 18 de setembro de 2013, realizada na sede da 

Secretaria Municipal de Educação, onde o SEPE discordou em participar da planilha de reposição; 
 
Considerando, finalmente, o ofício n. 652 de 20/09/2013, onde o Ministério Público, Poder 

Judiciário, Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar e Comissão de Educação da ALERJ, 
foram comunicados da real situação da educação no Município, e ainda no resguardo e proteção 
do interesse público e dos alunos; 

 
 

DECRETA: 
 

 
Art. 1º – Estabelece o calendário para reposição dos dias letivos de 2013 na Rede 

Municipal de Ensino de Valença, conforme Anexo Único, que fica fazendo parte integrante e 
complementar deste ato. 

 
Art. 2º - A efetivação deste calendário é de responsabilidade do Diretor da Escola, a quem 

deve acompanhar e zelar pela ampla divulgação junto à comunidade escolar, devendo afixá-lo em 
local de fácil visibilidade. 
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Parágrafo único: Os profissionais envolvidos deverão dar ciência aos interessados, por 
escrito, do referido Decreto após sua publicação. 

 
Art. 3º - Compete a Secretaria Municipal de Educação supervisionar o fiel cumprimento da 

carga horária de reposição praticada pela Escola. 
 
 Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua edição, revogadas as disposições em 
contrário, retroagindo seus efeitos a data compatível ao Anexo Único. 
 

Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2013. 
 
                

    REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
                                            
 
       
 
                                                Álvaro Cabral da Silva 
                                                            Prefeito 

 

 

 

 

Tânia Maria Machado Pinto 
Secretária Municipal de Educação 


