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Secretaria de Comunicação

Decreto bagunça férias 
do suporte pedagógico 
e equipes gestoras

Foi publicado na sexta-feira, 09/10, no Diário Oficial 
do Estado, o decreto nº 61.546/15 que “suspende, no 
corrente exercício, a aplicação do disposto no artigo 5º 
do Decreto nº 25.013/86, para os integrantes das classes 
do Quadro do Magistério em exercício na Secretaria da 
Educação.”

O referido decreto possibilita o indeferimento de 
férias dos integrantes das classes docentes e de suporte 
pedagógico, por absoluta necessidade de serviço, no 
exercício de 2.015.

Determina, dessa forma, que em caso de indeferimento 
de férias, o servidor que já tiver usufruído parte do benefício 
em 2015 gozará o saldo restante em 2016, e o servidor que 
ainda não tiver usufruído férias em 2015, gozará metade do 
período de descanso em 2016 e metade em 2017.

De acordo com análise preliminar do Departamento 
Jurídico da APEOESP, embora o decreto não seja ilegal, 
posto que o Estatuto dos

Funcionários Públicos permite o acúmulo de férias, em 
caso de absoluta necessidade de serviço, pelo máximo 
de dois anos consecutivos (artigo 176 da lei 10.261/68), 
qualquer indeferimento de férias deverá ser devidamente 
fundamentado, sob pena de nulidade. Não se espera, 
portanto, que ocorra qualquer medida que altere a pro-
gramação das férias docentes.

O mais provável é que os principais atingidos pelos 
efeitos deste decreto poderão ser os integrantes das 
classes de suporte pedagógico e membros das equipes 
gestoras - diretores, vice-diretores, supervisores, e PCPs 
– tendo em vista a bagunça que o Governo Estadual está 
planejando fazer na rede estadual de ensino.

 Calendário de Mobilização:
Dia 20/10 – 15 horas – Ato público na Praça da 

República – São Paulo - com professores, pais, 
estudantes e demais segmentos sociais

Dia 29/10 – 15 horas – Assembleia dos professores.
Às 17 horas, Grito em Defesa da Escola Pública de 

Qualidade no Estado de São Paulo - 
Vão Livre do MASP – Avenida Paulista – São Paulo.


