
 
Orientação nº 13 – Pagamento de professores e outros profissionais da 

Educação no mês de abril/2020 com escolas fechadas. 

1- A questão do pagamento de professores concursados, convocados ou 

contratados que não estão ministrando aulas nesse período, em 

razão do COVID-19 (Coronavírus).  

Vislumbra-se duas opções: 

Opção A  O Município poderá editar Resolução da Secretaria Municipal de 

Educação, nos termos da Resolução/SED N. 3.745/2020, considerando que para 

cumprimento da carga horária anual e dias letivos aos quais o estudante tem 

direito, nas escolas será ofertada Atividade Pedagógica Complementar – APC, 

durante o período de suspensão das aulas presenciais.  

Nesse caso o professor efetivo (concursado) ou o contratado ou o convocado ao 

executar as atividades remotas serão consideradas como aula, contando como 

dias letivos, e portanto deve receber pagamento, somente não teria direito a 1/3  

da carga horária para realização de atividades extraclasse (Lei do Piso)  e, se for o 

caso, dependendo do Estatuto dos Servidores de cada Município, não tem direito 

a receber as gratificações por regência em sala de aula. 

Essa opção não abrange os professores das unidades de educação infantil, 

que não podem receber porque não executam atividades remotas. 

Opção B  O Município poderá determinar que as aulas serão repostas 

posteriormente e os professores efetivos recebem normalmente no mês de abril, 

repondo depois as aulas. 

Os professores contratados ou convocados por Decreto, devem ter o contrato 

suspenso ou rescindido ou a convocação suspensa/revogada. Neste caso os 

professores não têm direito a receber o vencimento no mês de abril. 

Manutenção do pagamento de professor contratado ou convocado - Por 

questão social, alguns municípios, estão considerando que o contrato foi firmado 

ou que o professor foi convocado e que essa suspensão é uma medida 

emergencial, e resolveram manter o contrato ou a convocação, pagando 

normalmente o professor, que deverá repor as aulas não ministradas em época 

posterior. Essa situação resolve o problema social, não deixando os professores 

sem salário, mas corre o risco de posteriormente esse professor contratado, não 

ministrar as aulas de reposição, por um motivo ou outro.  

Nesse caso específico de pagamento de professor contratado/convocado 

antecipado, orientamos a emissão de uma Lei Municipal autorizando o 



 
pagamento antecipado com a justificativa de enfrentamento do estado de 

emergência de que trata a Lei nº 13.979/2020. 

2- A questão do pagamento de contratados temporariamente para 

exercer atividades nas escolas, em cargos auxiliares.    

Caso de contratados temporariamente para exercer atividades em escola ou 

creches – Nesse caso o contrato deve ser suspenso e não terão direito a receber 

pelos dias não trabalhados. 


