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DECRETO N.º 49.448, DE 8 DE AGOSTO DE 2012.
(publicado no DOE nº 154, de 9 de agosto de 2012)

Regulamenta os arts 116, 117, 118 e 119 da Lei 
nº 6.672, de 22 de abril de 1974.

O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL,  no  uso  das 
atribuições que lhe confere o art. 82, incisos V e VII, da Constituição do Estado, 

considerando o disposto no § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 
2008, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica;

considerando os regimes de trabalho dos profissionais do Magistério Público Estadual 
em exercício nas escolas e órgãos da rede pública estadual,

considerando, ainda, as jornadas de trabalho dos profissionais do Magistério Público 
Estadual  que exercem suas funções no Órgão Central  ou Órgãos Regionais  da Secretaria  da 
Educação, assim como daqueles que exercem as funções de docência em estabelecimentos de 
ensino nos termos da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008,

considerando as orientações contidas no Parecer CEED nº 705, de 16 de julho de 1997;

DECRETA:

Art. 1º  Este Decreto regulamenta o regime de trabalho e as jornadas de trabalho dos 
profissionais do Magistério Público Estadual, conforme previsão dos arts. 116, 117, 118 e 119 da 
Lei nº 6.672, de 22 de abril de 1974, Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do Rio 
Grande do Sul.

Art. 2º  Para efeitos deste Decreto, entende-se por:
I - Regime de Trabalho: o total de horas semanais de trabalho a serem cumpridas pelo 

profissional do Magistério no exercício das atividades inerentes ao cargo;
II - Jornada de Trabalho: a forma de cumprimento do regime de trabalho do profissional 

do  Magistério  lotado  nos  estabelecimentos  e  órgãos  de  ensino  que  integram a  rede  pública 
estadual; 

III - Atividade Letiva: o trabalho desenvolvido por professores e alunos no sentido de 
alcançar a aprendizagem;

IV  –  Profissional  Regente:  o  professor  que,  ao  cumprir  seu  plano  de  trabalho  em 
interação com os educandos, ministra os dias letivos e as horas-aula estabelecidas e as outras 
atividades  letivas  definidas  na  Proposta  Pedagógica  da  escola  e  disciplinadas  no Regimento 
Escolar;

V – Atividade  de Apoio Pedagógico:  a  atuação do professor ou especialista  para o 
atendimento das atividades letivas e demais atividades relacionadas com a função docente;
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VI - Expediente Escolar:  o conjunto dos turnos normais  (manhã,  tarde ou noite)  de 
funcionamento do estabelecimento de ensino nos quais se realizam as atividades no decorrer do 
ano civil;

VII  -  Turno  Escolar:  cada  um  dos  períodos  em  que  se  divide  o  dia  para  fins  de 
organização do trabalho escolar e funcionamento normal do estabelecimento de ensino;

VIII – Hora-aula: cada unidade de tempo em que é dividido o turno escolar, destinada 
ao  desenvolvimento  das  atividades  letivas  com duração  prevista  no Regimento  Escolar  que, 
juntamente  com  o  horário  de  recreio  diário,  deverá  integralizar  treze  horas  do  Regime  de 
Trabalho de vinte horas semanais; e

IX – Hora-atividade: a unidade de tempo destinada a estudos, planejamento e avaliação 
do trabalho com os alunos, reuniões pedagógicas ou jornadas de formação organizadas pelas 
escolas, pelas Coordenadorias Regionais de Educação - CREs e SEDUC de, no máximo, sete 
horas do Regime de Trabalho de vinte horas semanais, distribuídas nos termos do art. 3º deste 
Decreto.

Art. 3º  O regime de trabalho de vinte horas semanais do profissional do Magistério em 
funções de regência, cumprido em estabelecimento de ensino, deverá ter a jornada de trabalho 
assim distribuída:

I – 13 horas (780 minutos) a serem cumpridas na escola, em atividades letivas, incluído 
o período de recreio;

II – 7 horas (420 minutos) para horas-atividade, assim distribuídas:
a) 4 horas (240 minutos) para estudos, planejamento e avaliação do trabalho com os 

alunos, reuniões pedagógicas, bem como em jornadas de formação organizadas pelas escolas, 
CREs e SEDUC; e

b) 3 horas (180 minutos) a serem utilizadas a critério do profissional do magistério em 
funções  de  regência,  com vista  a  sua  formação,  podendo  ser  convocado  para  atividades  de 
interesse da escola ou necessidade de serviço. 

Art. 4º  A Jornada de trabalho dos profissionais do Magistério que desenvolvem as 
atividades letivas em funções de regência em estabelecimento de ensino é composta por horas-
aula e horas-atividade.

Art.  5º   A  Jornada  de  trabalho  dos  profissionais  do  Magistério  que  exercem suas 
funções  no  Órgão  Central  ou  Órgãos  Regionais  da  Secretaria  da  Educação  -  SEDUC  é 
equivalente à integralidade do seu regime de trabalho e deverá ser cumprida de acordo com o 
horário de funcionamento do Órgão.

Art. 6º  A redução das horas-aula de que trata o art. 119 da Lei nº 6.672/1974 será feita 
progressivamente  quando  o  profissional  regente  completar,  conjuntamente,  no  mínimo,  os 
requisitos de idade e tempo de serviço no Magistério Público Estadual do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

§ 1º  Independentemente do Regime de Trabalho, o profissional regente que atender, de 
forma cumulativa, o requisito de cinquenta anos de idade e vinte anos de efetivo exercício nos 
termos do caput deste artigo, terá direito à redução de 25% (vinte e cinco por cento) das horas-
aula.
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§ 2º  Independentemente do regime de Trabalho, o profissional regente que atender, de 
forma cumulativa, o requisito de cinquenta e cinco anos de idade e vinte e cinco anos de efetivo 
exercício nos termos do  caput  deste artigo, terá direito à redução de 35% (trinta e cinco por 
cento) das horas-aula, como segue:

Anos de 
Idade

Tempo de Efetivo Exercício no 
Magistério Público Estadual do RS

Percentual de horas-aula 
a serem reduzidas

50 anos 20 anos 25%
55 anos 25 anos 35%

§ 3º A redução de que trata  o  caput  deste  artigo somente  será concedida  mediante 
requerimento do interessado.

§ 4º As horas-aula reduzidas deverão ser utilizadas em atividades de apoio pedagógico 
ou de apoio administrativo conforme necessidade da escola, de forma a integralizar o respectivo 
Regime de Trabalho.

Art. 7º  Os profissionais do Magistério poderão ser convocados para ampliação de carga 
horária com a finalidade de atender a política de recursos humanos da SEDUC, por ato expresso 
do Secretário de Estado da Educação, mediante proposta fundamentada encaminhada pelo (a) 
Coordenador(a) Regional de Educação.

Art. 8º   A convocação de que trata  o art.  7º  só terá validade após a publicação do 
respectivo ato no Diário Oficial do Estado.

Art. 9º  Caberá ao Secretário de Estado da Educação expedir orientações e instruções 
normativas necessárias à execução do presente Decreto.

Art.  10.   Este  Decreto  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se as 
disposições do Decreto nº 41.850, de 25 de setembro de 2002 e do Decreto nº 46.228, de 27 de 
fevereiro de 2009.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 8 de agosto de 2012.
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