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PODER EXECUTIVO 
 

1 

DECRETO N° 3777/2020 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

“Estabelece normas para o Processo de Remoção e Atribuição de Classes para Professo-

res - Ano Letivo de 2021”. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de 

São Paulo. 

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica 

do Município; 

 

D E C R E T A :  

 

Art. Io - A remoção, em suas duas modalidades, a de concurso interno e permuta  

e a atribuição de classes dos cargos de Professor de Ensino Infantil, Professor de 

Ensino Fundamental, Professor de Classe Especial, Professor de Educação Física 

da Rede Municipal de Ensino obedecerão às normas do presente Decreto. 

 

Art. 2o - Os professores de que trata o artigo anterior, deverão preencher o Anexo 

Único para remoção e atribuição de classes em conformidade com a Lei Municipal 

nº 1468/2004. 

 

Art. 3o - O diretor de escola efetuará a classificação dos docentes de sua unidade 

escolar para atribuição de classes na própria escola, encaminhando cópia a Coor-

denadoria Municipal de Educação. 

 

Art. 4o –  Será permitida a remoção por permuta que deve preceder à remoção geral. 

 

§ Io - A remoção por permuta será requerida à Coordenadoria Municipal de Educação em 

documento assinado em conjunto pelos dois professores interessados com três dias de 

antecedência à remoção geral. 

§ 2o - Os candidatos que se removerem por permuta, ficam impedidos de partici-

par do concurso de remoção por tempo de serviço e títulos. 

 

Art. 5o - A remoção de professores deve anteceder o ingresso de novos professores, 

antes do início das aulas do ano letivo de 2021. 

 

Art. 6o- Compete ao diretor de escola atribuir às classes de sua Unidade Escolar respeitada 

a  respectiva classificação, após remoção. 

 

Art. 7o – O processo de remoção e atribuição de classes aulas obedecerá ao seguinte 

calendário: 

I. Inscrição para o processo de remoção nas unidades escolares municipais no 

período de 04/12/20 a 07/12/20, horário escolar. 

II. Entrega pelos diretores, das inscrições realizadas nas unidades escolares, no 

dia 08/12/2020. 

III. Contagem de pontos na Coordenadoria dias 09/12/2020. 

IV. Realização da remoção por permuta na Coordenadoria Municipal de Edu-

cação dia 11/12/2020. 

V. Realização da remoção geral por concurso interno na Coordenadoria Muni-

cipal de Educação dia 16/12/2020. 

VI. Publicação da remoção em 17/12/2020 às 14h00. 

VII. Atribuição de aulas em 05/02/2021 nas Unidades Escolares as 08h00. 

VIII. Atribuição de aulas de Educação Física em 05/02/2021 na Coordenadoria 

de Educação às 8h. 

IX. Entrega do quadro na Coordenadoria Municipal de Educação, com a situa-

ção da Unidade Escolar para o ano letivo de 2021, será dia 08/02/2021, até as 14h00. 

 

Art. 8o - Os diretores fornecerão as pontuações necessárias para o cálculo da pontuação 

dos professores, conforme o anexo. 

 

Art. 9o - Para efeito de remoção serão considerados como títulos os seguintes requisitos 

com as respectivas pontuações: 

 

I. Tempo de Serviço Público Municipal de Iracemápolis: 0,002 por dia. 

II. Certificado de aprovação em Concurso Público de provas e títulos, promo-

vido pela Prefeitura Municipal de Iracemápolis, na sua área de atuação: 1,0 ponto. 

III. Diplomas de mestre e/ou doutor correspondente à área de atuação: 5,0 pon-

tos. 

IV. Certificado de conclusão de: 

a) Curso de graduação com licenciatura plena desde que não seja utilizado pa-

ra o exercício do cargo: 5,0 pontos. 

b) Curso de pós-graduação „lato senso”, na área de educação: 1,0 ponto no Io 

título e demais transformados em horas contados como especialização. 

c) Curso de especialização e aperfeiçoamento com duração mínima de 120 

horas, na área de educação: 0,003 pontos por dia. 

 

Art. 10 - Fica ausente deste processo de remoção a pontuação do Sistema de Avaliação de 

Desempenho de acordo com a Lei 014/16 por não estar regulamentada. 

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

COMUNICADO DE SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL 32/2020 

A Diretoria de Compras e Licitações do Município torna público que fica SUSPENSO 

“sine die”, o Edital do Pregão Presencial 32/2020, tendo como objeto a Contratação de 

empresa especializada, para remoção de resíduos sólidos urbanos armazenados no 

Ecoponto do município de Iracemápolis-SP, incluindo serviços de carregamento, 

transporte e destinação final em aterro sanitário. Motivo: adequações ao Edital. Assim que 

houver as adequações, o edital será reaberto e republicado.  

Iracemápolis/SP, 02 de dezembro de 2020. 

 


