
 

 

 

  

PORTARIA N º 78/2013 

 

ALTERA A PORTARIA Nº 46/2013 

QUE DISCIPLINA O AFASTAMENTO 

DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO DO SERVIÇO PÚBLICO 

MUNICIPAL DE FORTALEZA PARA 

FINS DE REALIZAÇÃO DE ESTUDOS 

DE PÓS-GRADUAÇÃO. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME, no uso das atribuições 

legais, conferidas pela Lei Complementar nº 039, de 13 de julho de 2007, tendo em 

vista as disposições do art. 82, I, “a” da Lei nº 6.901, de 25 de junho de 1991, e do art. 

79, I da Lei nº 5.895, de 13 de novembro de 1984. 

 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto nº 13.076, de 08 de fevereiro de 

2013; e  

CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 46/2013, que disciplina o 

afastamento dos profissionais do magistério do serviço público municipal de Fortaleza 

para fins de realização de estudos de pós-graduação. 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Altera o §2º do art. 3º, que passa a vigorar com o seguinte teor: 

Art. 3º - omissis 

§2º - Caso o servidor tenha carga horária de 200 (duzentas) 
horas/aula no Município de Fortaleza, será autorizado 
afastamento parcial referente a 100 (cem) horas/aula. Caso o 
servidor possua 300 (trezentas) horas/aula (no caso do 
servidor que possua mais de um cargo no Município de 
Fortaleza), será autorizado o afastamento referente a 200 
(duzentas) horas/aula. 

 



 

 

 

 

Art. 2º - O art. 5º da Portaria passa a vigorar com o seguinte teor:  

Art. 5º - Nas concessões de afastamento de que trata esta 
Portaria fica o servidor obrigado a remeter a SME a matrícula 
atualizada e relatórios semestrais das atividades executadas, 
bem como de apresentar o relatório geral por ocasião do 
término do afastamento do qual constará: Histórico Escolar e 
cópia da Dissertação ou Tese, devidamente aprovadas. 

§1º - Fica a SME autorizada a suspender os afastamentos de 
que tratam esta Portaria, no caso da não apresentação de 
matrícula e relatórios semestrais, mencionados no caput deste 
artigo. 

§2º - Em até 30 (trinta) dias a SME constituirá Comissão 
Especial para avaliação dos projetos e acompanhamento dos 

afastamentos. 

 

Art. 2º - O art. 7º da Portaria passa a vigorar com o seguinte teor:  

Art. 7º - Serão mantidos os afastamentos concedidos 
anteriormente, desde que o período constante no referido Ato 
não seja superior a 31 de dezembro de 2013.  

§1º- Após o término do período constante no caput deste 
artigo, os servidores deverão se adequar integralmente as 
disposições da Portaria nº 46/2013, com suas alterações. 

§ 2º- Não será concedida autorização de afastamento aos 
servidores que estejam em estágio probatório. 

 

Art. 3º - O Parágrafo Único do art. 10 da Portaria passa a vigorar com o 

seguinte teor:  

 Parágrafo único – Todos os servidores que possuem 
autorização de afastamento para estudos, independente do 
término do período concedido no ato, devem se apresentar à 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas da SME para proceder 
com a sua devida lotação referente o ano letivo de 2013. 

 

Art. 4º - Incluir o art. 13, com o seguinte teor: 

Art. 13 - Será autorizado o afastamento de até 30 (trinta) 
profissionais do Magistério por ano para cursar Mestrado e 10 
(dez), para cursar Doutorado, atendendo aos seguintes 
critérios de desempate: 



 

 

 

 

I - Antiguidade no Sistema Municipal de Ensino; 

II - Objeto da Pesquisa, analisado e aprovado pela Comissão 
Especial de Avaliação da SME. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no sítio eletrônico da 

SME. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM  01  DE ABRIL DE 2013. 

 

Ivo Ferreira Gomes 
Secretário Municipal da Educação 

 
 
 

Philipe Theophilo Nottingham 
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão 

 
 

 
 


