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DECRETO N º 4056/2022 DE 30 DE NOVEMRO DE 2022. 

“Altera os membros representativos do Fórum Municipal de Educação de Iracemápolis 

– FMEI”.   

 

 NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de 

Iracemápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

e  

CONSIDERANDO a necessidade de constituir o Fórum Municipal de Educação de 

Iracemápolis - FMEI, dando posse aos membros ora eleitos e/ou indicados por seus 

segmentos,  

CONSIDERANDO que os membros titulares e suplentes do Fórum Municipal de 

Educação deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo 

esta condição constituir-se como pré-requisito à participação no órgão colegiado, 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam empossados os membros do Fórum Municipal de Educação de 

Iracemápolis - FMEI para a gestão 2022/2024, nos termos da Lei Municipal nº 2.390, de 

03 de setembro de 2019. 

Art. 2º Para compor o Fórum de que trata o artigo anterior, ficam nomeados os seguintes 

representantes: 

I.   Secretaria De Educação 

Vilceia Salvino Da Silva Correa. 

II.  Secretaria Da Saúde 

Titular:  Jeise Mickelli Custódio 

Suplente: Elisleide Simone Zanelato Barbosa 

III. Secretaria De Ação Social e Cidadania; 

Titular: Silvana Cristina de Sousa Sestenaro. 

Suplente: Marcia Cristina Baldini. 

IV. Secretaria De Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura 

Titular: Geraldo Junes Denardi. 

Suplente: Leandro Neves Zacharias 

V. Conselho Tutelar; 

Titular: Jaqueline Araújo Guicho Correa. 

Suplente: Valter Aparecido Franco de Campos. 

 

VI. Conselho Municipal de Educação - CME; 

Titular: Francielle Facco Augusti 

Suplente: Milena Franco Mello 

 

VII. Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação 

– CACS FUNDEB; 

Titular: Andréa Regina Juliatto 

Suplente: Francismara Aparecida Nóbrega Pio 

VIII. Conselho de Alimentação Escolar - CAE; 

Titular: Regina Aparecida Vicelli Alvarinho 

Suplente: Liliane Possatto 

 

IX. Professores para o segmento Educação Infantil (Creche e Pré- Escola); 

Titular: Elizete Dias Fraga. 

Suplente: Teresinha de Jesus Alencar Bosco. 

 

X. Professores para o segmento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Titular: Maria José Paula Campos 

Suplente: Julie Christie Fazanaro de Godoy 

 

XI. Pais de Aluno. 

Titular: Fabiane Bassan. 

Suplente: Eliete Gomes Bretas. 

 

XII. Diretores de Escola. 

Titular: Ana Lúcia Gandolpho. 

Suplente: Gesiele Aparecida Dibbern Buoro. 

 

XIII. Coordenadores Pedagógicos. 

Titular: Adélia Maria Rosales de Marco 

Suplente: José Raimundo Silva 

 

XIV. Educação Especial. 

Titular: Marcelle Campos Gallo 

Suplente: Eugênia Izabel Giomo Feltrin 

XV. Equipe administrativa/pedagógica da Coordenadoria Municipal da Educação. 

Titular: Benedita Simone Granso Rossetti 

Suplente: Daphne de Almeida Salgarella 

Titular: Gizeli Aparecida Fazanaro Casimiro. 

Suplente: Fabiana Aguiar Inez 

 

§1º O FMEI será presidido sempre pelo disposto no inciso I deste artigo.  
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§2º O suplente somente estará autorizado a participar das atividades descritas na Lei 

Municipal nº 2.390, de 03 de setembro de 2019, quando o titular da vaga correspondente 

ao seu segmento estiver ausente.  

Art. 3º O Fórum terá função honorária, exercendo seus membros as atribuições 

gratuitamente, sem quaisquer ônus ou encargos.    

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

DECRETO N.º 4057/2022 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022. 

“Dispõe sobre o processo de atribuição de classes/aulas e de remoção do pessoal docente 

do Quadro do Magistério Público Municipal de Iracemápolis para o ano letivo de 2023 

e dá outras providências”. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 31 a 36 da Lei nº 1.468/2004, que dispõe sobre 

o Estatuto do Magistério Público Municipal e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar os princípios da legalidade, 

impessoalidade, transparência e imparcialidade dos atos e procedimentos administrativos, 

garantindo direito e oportunidades iguais a todos os docentes; e 

CONSIDERANDO que todas as ações de gestão da rede pública municipal de ensino 

devem ser implementadas com vistas a garantir que a Educação Básica atenda aos 

princípios constitucionais estampados no artigo 206 da Magna Carta, sobretudo no que 

tange à qualidade, 

 DECRETA: 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º. O processo de remoção por permuta ou concurso de títulos, e o de atribuição de 

classes/aulas dos professores efetivos do Quadro do Magistério Público Municipal de 

Iracemápolis e aos professores contratados por prazo determinado para o ano letivo de 

2023, obedecerão a Lei nº 1.468/2004 e as normas complementares estabelecidas neste 

Decreto. 

Art. 2º. A execução, coordenação, acompanhamento e supervisão do processo de 

atribuição de classes e/ou aulas em todas as fases e etapas, estará sob inteira 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, assegurando-lhe transparência e 

legalidade em sua execução. 

Parágrafo único. Compete ao Diretor de Escola executar o processo de contagem de 

pontos dos docentes das respectivas unidades escolares, bem como elaborar a lista 

classificatória. 

Art. 3º. Cada fase do processo de remoção e de atribuição de classes/ aulas ocorrerá nas 

datas previstas no seguinte cronograma: 

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

de 05 a 07/12/2022, horário escolar, com entrega dos títulos; 

II - Entrega pelos Diretores de Escola, das inscrições realizadas nas unidades escolares e 

da contagem de pontos, no dia 08/12/2022; 

III - Revisão da contagem de pontos pela Secretaria Municipal de Educação, até o dia 

12/12/2022; 

IV - Realização da remoção por permuta na Secretaria Municipal de Educação no dia 

13/12/2022; 

V - Realização da remoção geral por concurso de títulos na Secretaria Municipal de 

Educação no dia 14/12/2022; 

VI - Publicação da remoção no dia 14/12/2022 às 17h00; 

VII - Atribuição de classes/aulas aos Professores de Ensino Infantil, e Professores de 

Ensino Fundamental, no dia 21/12/2022 às 08h00, nas Unidades Escolares; 

VIII - Atribuição de aulas aos Professores de Educação Física e Professores de Classe 

Especial no dia 21/12/2022 às 09h00 e as 10h00, respectivamente, na Secretaria 

Municipal de Educação; 

IX - Entrega do quadro na Secretaria Municipal de Educação, com a situação da Unidade 

Escolar para o ano letivo de 2023 no dia 22/12/2022, até às 16h00. 

SEÇÃO II 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 4º. Os docentes efetivos em exercício e os afastados e/ou cedidos pelo Programa de 

Parceria Educacional Estado/Municípios (municipalizados), serão inscritos 

automaticamente no processo de atribuição de classes e/ou aulas, devendo proceder às 

suas inscrições para o processo de remoção na respectiva unidade escolar, conforme o 

Anexo I deste Decreto.  

Parágrafo único. O professor que estiver afastado para exercer funções de suporte 
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pedagógico ou em licença ou afastamento de qualquer natureza deverá participar do 

processo de atribuição, ficando as suas aulas disponíveis para serem atribuídas em caráter 

de substituição para constituição de jornada, adidos ou candidatos à contratação por prazo 

determinado. 

SEÇÃO III 

DO PROCESSO DE REMOÇÃO 

Art. 5º. O processo de remoção precederá o de atribuição de classes/aulas. 

§1º. Somente poderão participar do processo de remoção servidores em efetivo exercício 

no emprego público. 

§2º. Não será permitido ao professor que se encontra na condição de readaptado, efetuar 

sua inscrição para remoção. 

§3º. Após dar-se a inscrição como efetuada, os candidatos não poderão mais desistir do 

pedido de remoção. 

Art. 6º. A remoção por permuta precederá à remoção geral por concurso de títulos e se 

dará pelo comum acordo entre 2 (dois) docentes titulares de emprego público de mesmo 

campo de atuação ou mesma disciplina, e com mesma jornada de trabalho que, 

apresentando conjuntamente os requerimentos, submeterão à apreciação da Secretaria 

Municipal de Educação, que decidirá sobre a conveniência do requerido à bem do serviço 

público.  

§1º. Os requerimentos deverão ser protocolizados na Secretaria Municipal de Educação 

com 3 (três) dias de antecedência à remoção geral por concurso de títulos. 

§2º. Os candidatos que se removerem por permuta, ficam impedidos de participar do 

processo de remoção por concurso de títulos. 

Art. 7º. A remoção por concurso de títulos será feita mediante contagem de pontos, 

levando-se em consideração os seguintes títulos: 

I - Tempo de serviço público no município de Iracemápolis: 0,002 pontos por dia. 

II - Certificado de aprovação em concurso público de provas e títulos, promovido 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 pontos; 

IV - Certificado de conclusão de: 

a) curso de graduação com Licenciatura Plena desde que não seja utilizado para o 

exercício do emprego público: 5,0 pontos; 

b) curso de pós-graduação lato sensu, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) 

horas, na área de educação: 1,0 ponto no primeiro título e demais transformados em horas 

contados como especialização; e 

c) curso de especialização e aperfeiçoamento, com duração mínima de 120 (cento e vinte) 

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

§ 1º. A data base para contagem de tempo de serviço será 30/06/2022. 

§ 2º. Serão aceitos apenas os cursos em nível de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu, 

presenciais ou à distância, oferecidos por Instituições de Ensino Superior regularmente 

credenciadas junto ao Ministério da Educação (MEC), inclusive no que tange a 

modalidade ofertada, conforme o disposto no § 1º do art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. 

§ 3º. Os Certificados de conclusão de cursos de Pós-Graduação lato sensu, em nível de 

especialização, na modalidade presencial ou à distância, para serem reconhecidos, 

deverão atender ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007. 

Art. 8º. As vagas a serem disponibilizadas para remoção por concurso de títulos, 

caracterizam-se como iniciais ou potenciais e se definem nos seguintes termos:  

I - vagas iniciais: são as existentes nas unidades escolares, identificadas para a remoção 

dos docentes, na data base do levantamento de vagas, a serem divulgadas pela Secretaria 

Municipal de Educação; 

II - vagas potenciais: são as que surgirão durante o evento, em decorrência da efetiva 

atribuição de vagas iniciais e vagas potenciais aos inscritos. 

§ 1º. As vagas potenciais, decorrentes da escolha dos integrantes interessados e inscritos, 

só estarão disponíveis para escolha após o efetivo atendimento de seu titular.  

§ 2º. O inscrito que, chamado pela ordem de classificação, não encontrar, dentre as vagas 

ofertadas no momento, uma que lhe interesse, poderá declinar da oportunidade de escolha, 

voltando para a lista classificatória em último lugar. 

§ 3º. Esgotada a chamada dos inscritos interessados, e havendo remanescentes não 

atendidos e/ou classes e/ou aulas não atribuídas, retomar-se-á a chamada pelo melhor 

classificado, até que todos tenham oportunidade de escolha, ou que estas se esgotem. 

§ 4º. O candidato inscrito e atendido não poderá desistir da sua atribuição em razão de 

vaga potencial que houver sido confirmada posteriormente. 

§ 5º. O não comparecimento do candidato ao processo de remoção, caracterizará 

desistência tácita e permanência no local atual de exercício.  

Art. 9º. A classificação dos candidatos ao concurso de remoção por títulos observará o 

campo de atuação, a ser divulgada em lista única pela Secretaria Municipal de Educação, 

de acordo com os respectivos pontos obtidos. 

SEÇÃO IV 

DA CLASSIFICAÇÃO PARA O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO 
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Art. 10. O Diretor de Escola efetuará a classificação dos docentes de sua unidade escolar 

para posterior atribuição de classes/aulas na própria unidade escolar, encaminhando cópia 

a Secretaria Municipal de Educação, observando o campo de atuação e a ordem de 

preferência quanto: 

I - Ao tempo de serviço no magistério público municipal de Iracemápolis e da Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo: 0,002 por dia; 

II - Ao tempo de serviço no magistério público municipal de Iracemápolis e da Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo no cargo/emprego público: 0,004 por dia. 

III - Aos títulos, no campo de atuação relativo às aulas e/ou das classes a serem atribuídas, 

aos quais serão conferidos os seguintes pontos: 

a) por participação em cursos oferecidos ou autorizados pela Secretaria Municipal de 

Educação: 0,003 para cada período de 8 horas;  

b) por apresentação do Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena: 5,0 pontos;  

c) por apresentação do Certificado do curso de pós-graduação lato sensu, com duração 

mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas: 1,0 ponto;  

d) por apresentação do Diploma de Mestrado na área da Educação: 5,0 pontos; e 

e) por apresentação do Diploma de Doutorado na área da Educação: 5,0 pontos. 

§ 1º. A data base para contagem de tempo de serviço será 30/06/2022, considerando a 

pontuação já contabilizada nas atribuições anteriores. 

§ 2º. Serão aceitos apenas os cursos em nível de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu, 

presenciais ou à distância, oferecidos por Instituições de Ensino Superior regularmente 

credenciadas junto ao Ministério da Educação (MEC), inclusive no que tange a 

modalidade ofertada, conforme o disposto no § 1º do art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. 

§ 3º. Os Certificados de conclusão de cursos de Pós-Graduação lato sensu, em nível de 

especialização, na modalidade presencial ou à distância, para serem reconhecidos, 

deverão atender ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007. 

§ 4º. Somente serão contabilizados os cursos averbados pelo próprio professor junto à 

secretaria da unidade escolar sede de trabalho nas datas e horários estabelecidos no art. 

3º deste Decreto, sob pena de não serem considerados na apuração de pontos para o ano 

letivo de 2023, devendo ser correlatos e intrínsecos à área de atuação do professor e de 

seu emprego público efetivo atualmente ocupado, ficando a Secretaria Municipal de 

Educação responsável por análise e validação. 

Art. 11. O professor afastado de seu emprego de origem para o exercício de função 

impertinente ao magistério público municipal e o afastado sem remuneração, não terá 

computado para efeito de classificação no processo de atribuição de classes/aulas, o 

tempo de serviço pelo período que durar o afastamento. 

Art. 12. Havendo empate, os docentes serão classificados segundo a ordem de prioridades 

abaixo descrita: 

a) ao de maior idade; 

b) ao de maior número de filhos. 

Art. 13. A classificação dos professores municipalizados precederá às demais, para efeito 

de composição de jornada de trabalho. 

Parágrafo único. A classificação dos candidatos à contratação por prazo determinado, 

observado o campo de atuação da inscrição, dar-se-á unicamente pelas regras do Edital 

do Processo Seletivo e de acordo com a classificação obtida no respectivo processo de 

seleção. 

SEÇÃO V 

DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS 

Art. 14. Compete ao Diretor de Escola ou ao Diretor Municipal de Educação, a depender 

da fase, respeitada a ordem de classificação dos docentes, atribuir as classes e/ou as aulas, 

compatibilizando seus horários e turnos de funcionamento com as respectivas jornadas 

de trabalho docente, observando-se, concomitantemente: 

I - o campo de atuação e a habilitação necessária à regência da classe ou das aulas;  

II - o perfil do docente, considerando os resultados decorrentes do exercício em anos 

letivos anteriores. 

Art. 15. A atribuição de classes e/ou aulas ocorrerá de acordo com seguintes fases: 

I - Fase I na unidade escolar: atribuição de classes/ aulas aos Professores de Ensino 

Infantil, Professores de Ensino Fundamental, Professores de Classe Especial e 

Professores de Educação Física titulares de empregos públicos junto à Prefeitura 

Municipal de Iracemápolis e/ou cedidos pelo Programa de Parceria Educacional 

Estado/Municípios (municipalizados); 

II - Fase II na sede da Secretaria Municipal de Educação:  

a) atribuição de classes e/ou aulas aos professores adidos que não constituírem 

sua jornada na unidade escolar na Fase I;  

b) em caso de necessidade da Secretaria Municipal de Educação, atribuição de projetos 

educacionais e/ou aulas de reforço. 

III - Fase III na sede da Secretaria Municipal de Educação: atribuição de carga horária 

aos candidatos classificados no Processo Seletivo, conforme disponibilidade e 

necessidade da rede pública municipal de ensino.  
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§ 1º Durante o processo serão atribuídas, prioritariamente: 

I - as classes e aulas livres de todas as unidades escolares; 

II - as classes e aulas para serem ministradas em caráter de substituição; 

III - os demais projetos educacionais que já tiverem se confirmado até o momento da 

sessão de atribuição inicial. 

§ 2º Concluída a atribuição na Fase I, o Diretor de Escola deve reorganizar a lista de 

classes e aulas disponíveis para viabilizar a realização da atribuição na Fase II. 

§ 3º Após a atribuição devidamente registrada em Ata, não será permitida a desistência 

das classes/aulas atribuídas ou qualquer tipo de alteração, seja qual for o motivo alegado. 

§ 4º O Professor de Educação Física deverá completar a sua jornada de trabalho atendendo 

ao menor número de escolas possível.   

§ 5º Durante a atribuição de aulas de componentes curriculares específicos aos 

Professores de Educação Física será respeitada a indivisibilidade de blocos das disciplinas. 

§ 6º As aulas de reforço escolar e os projetos educacionais não confirmados até o 

momento da sessão de atribuição inicial, serão atribuídos em momento oportuno, a 

critério da Secretaria Municipal de Educação, conforme a necessidade do serviço. 

Art. 16. Findo o processo inicial de atribuição, o docente que não tiver classe e/ou aulas 

atribuídas ou não tiver constituído sua jornada com classe e/ou aulas livres, será declarado 

adido, ficando à disposição da Secretaria Municipal de Educação e se submetendo ao 

processo de atribuição no âmbito deste órgão na fase respectiva, sendo designado para 

substituição ou para o exercício de atividades inerentes ou correlatas às do magistério, 

respeitada a sua habilitação docente. 

I - O docente adido que estiver ministrando aulas em caráter de substituição, terá como 

lotação enquanto perdurar esta condição, a Secretaria Municipal de Educação. 

II - A condição de docente adido só desaparecerá pela assunção de classe ou aulas livres. 

III - Constituirá falta grave, sujeita às penalidades legais, a recusa, por parte do professor 

efetivo adido, em exercer as atividades para as quais for regularmente designado. 

IV - Caso o professor substituído retorno a sua classe/aulas, será garantido ao professor 

adido manter-se, no ano letivo de 2023, no mesmo período que lhe foi atribuído no 

processo inicial de atribuição. 

Art. 17. A atribuição no decorrer do ano letivo dar-se-á na sede da Secretaria Municipal 

de Educação, aos candidatos à admissão por prazo determinado, classificados em regular 

processo seletivo com habilitação específica e, posteriormente, habilitação em disciplinas 

correlatas. 

SEÇÃO VI 

DOS CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO 

Art. 18. O candidato à contratação por prazo determinado deverá comparecer ao processo 

de atribuição munido de fotocópia acompanhada do original ou cópia autenticada dos 

seus documentos pessoais, certificado de conclusão do curso e demais documentos que 

comprovem a sua habilitação para a função concorrida. 

§ 1º. Caso o candidato possua vínculo funcional e exerça atividade de qualquer natureza 

e/ou espécie com órgão da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou 

fundacional de entes federados, no dia da sessão também deverá apresentar declaração de 

acúmulo, conforme o Anexo II constante deste Decreto. 

§ 2º. A convocação para sessão de atribuição de classe/aulas aos classificados em processo 

seletivo, não serão nominais, devendo atendê-la todos os candidatos classificados 

interessados convocados. 

§ 3º. O docente classificado em processo seletivo para contratação por prazo determinado 

que tiver assumido classes e/ou aulas em caráter de substituição, deverá permanecer em 

atendimento caso haja prorrogação da licença ou do afastamento, desde que não tenha 

havido interrupção. 

§ 4º. As jornadas de trabalho previstas na legislação municipal vigente, não se aplicam às 

contratações por prazo determinado, que deverão ser atribuídas conforme necessidade e 

interesse da Secretaria Municipal de Educação. 

§ 5º Não serão atribuídas classes e aulas ao candidato à contratação por prazo determinado 

que apresentar impedimento à época de sua convocação, retornando à sua colocação 

inicial na lista classificatória assim que houver cessado o seu impedimento. 

Art. 19. O candidato à contratação por prazo determinado que não comparecer ao 

processo de atribuição e nem se fizer representar por procuração legal, ou ainda que 

estando presente, declinar da classe ou aulas que lhe forem atribuídas, será 

desconsiderado na sessão e a atribuição recairá sobre o próximo classificado, 

permanecendo com classificação inalterada para concorrer às atribuições caso a lista 

classificatória seja retornada. 

Art. 20. Ao candidato à contratação por prazo determinado que tiver classes ou aulas 

atribuídas após atender à convocação que não se apresentar imediatamente ou na data 

determinada pela Secretaria Municipal de Educação perante o setor de pessoal da 

Prefeitura ou à escola, deixando de cumprir os ritos contratuais para assumir a vaga, não 

será possível estabelecer prazo maior para a formalização da contratação, perdendo o 

direito à classe ou aulas atribuídas, sendo, como consequência de sua desídia e inércia, 

desclassificado do processo seletivo.  

Art. 21. Em caso de retorno ao emprego de docente afastado, o professor substituto 
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contratado por prazo determinado poderá ter seu contrato rescindido unilateral e 

antecipadamente em razão do desaparecimento da necessidade temporária e excepcional 

que justificou a contratação, retornando à lista classificatória do processo seletivo na sua 

classificação original. 

Art. 22. Compete ao Diretor de Escola encaminhar o processo de acumulação remunerada 

de cargos, empregos ou funções públicas para a homologação da Secretaria Municipal de 

Educação, observada a compatibilidade de horários para o cumprimento de todas as horas 

que compõe a jornada de trabalho docente. 

§ 1º. O professor que possuí outro vínculo funcional e exerce atividade de qualquer 

natureza e/ou espécie junto à Administração Pública direta, indireta, autárquica ou 

fundacional de entes federados, deverá preencher na sessão de atribuição a declaração de 

acúmulo e indicar eventual recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou 

pensão na sessão de atribuição, conforme o Anexo II constante desta Resolução, 

apresentando posteriormente declaração contendo horário de trabalho do 

cargo/emprego/função que pretende acumular. 

§ 2º. O acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas só será possível quando 

respeitada a compatibilidade de horários prevista no artigo 37, inciso XVI, da 

Constituição Federal. 

§ 3º. As horas de trabalho pedagógico (HTP), integram a jornada de trabalho, devendo 

ser computados para o cálculo de acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas. 

§ 4º. Caso não haja compatibilidade de horários, o professor que acumula cargos, 

empregos ou funções públicas deverá fazer opção por aquele que lhe seja mais 

conveniente, sob pena de rescisão de seu contrato de trabalho. 

§ 5º. A publicação do ato de autorização de acúmulo competirá ao ente que realizar a 

segunda atribuição. 

Art. 23. O docente que por qualquer motivo não puder comparecer às sessões de remoção 

ou atribuição de classe e/ou aulas em qualquer de suas fases, poderá fazer-se representar 

por pessoa maior de 18 (dezoito) anos munida de procuração legal devidamente assinada, 

com cópia do documento de identidade do signatário para ser confrontado com a 

assinatura ou com firma reconhecida. 

Parágrafo único. O docente efetivo que não comparecer ao processo de atribuição e nem 

se fizer representar por procuração legal, terá classe e/ou aulas atribuídas 

compulsoriamente pelo Diretor de Escola ou pela Secretaria Municipal de Educação, 

conforme sua classificação e de acordo com seu campo de atuação e perfil pedagógico. 

Art. 24. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer fase do processo de remoção 

e de atribuição de classes e/ou aulas, poderá recorrer no prazo de 2 (dois) dias úteis à 

Secretaria Municipal de Educação, recurso este que não terá efeito suspensivo.  

Art. 25. Sempre que durante o ano houver necessidade de remanejamento de classes e 

aulas em razão de supressão das mesmas, será garantida a jornada de trabalho do professor 

efetivo, recaindo possível redução de jornada ou dispensa sobre o contratado por prazo 

determinado.    

§ 1º. Ocorrendo a situação prevista no caput deste artigo, o professor efetivo poderá ser 

transferido para outra unidade que o comporte.  

§ 2º. Em qualquer hipótese de reorganização da rede municipal de ensino, os interesses 

dos educandos serão observados, minimizando os prejuízos pedagógicos que poderão vir 

a causar e evitando a realocação de grande contingente de docentes. 

Art. 26. Os casos não contemplados no presente Decreto serão resolvidos pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Iracemápolis aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

PORTARIA Nº 099/2022 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022. 

“Dispõe sobre exoneração de servidor efetivo em razão de aposentadoria” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município de Iracemápolis; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar o (a) Servidor (a) Público Municipal SILMARA APARECIDA 

DELLARIVA, Matrícula 559, do cargo de provimento efetivo (Professor I – Ensino 

Fundamental), a partir de 30/11/2022. 

Parágrafo único. A exoneração de que trata este artigo se dá em razão da Lei 103/2019 

que trata de aposentadoria do (a) servidor (a). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

Iracemápolis, ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 11/2022 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, torna público para conhecimento de 

interessados que, no dia e hora especificados, nas dependências do Paço Municipal, à Rua 

Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-047, Telefone 

(19) 3456-9200, realizará a TOMADA DE PREÇO 11/2022, objetivando a contratação 

de empresa especializada para execução de obra de reforma e ampliação predial no Prédio 

Santo Rossetti, localizado na Rua Benedito Buck, 15, Jardim Iracema, com fornecimento 

de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, no município de Iracemápolis/SP. 

A tomada de preços será no dia 22 de dezembro de 2022 às 09h:00min horas (horário de 

Brasília). O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta 

e retirada no site: www.iracemapolis.sp.gov.br/licitacoes. Outras informações e 

questionamentos somente pelo e-mail licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br e 

compras@iracemapolis.sp.gov.br Iracemápolis/SP, 01 de dezembro de 2022. 

AVISO DE ABERTURA DE CHAMAMENTO - 06/2022 

 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, torna público para conhecimento de 

interessados que, no dia e hora especificados, nas dependências da Coordenadoria da 

Cultura, à Rua Santo Rossetti, 23, Parque Dimas Cera Ometto, Iracemápolis/SP, CEP: 

13.495-000, Telefone (19) 3456-1187, realizará o Chamamento Público 06/2022, tendo 

como objeto o Credenciamento de Expositores para a Feira de Artesanato de Natal 2022. 

As inscrições ocorrerão conforme o seguinte:  

Início das inscrições 02/12/2022 

Prazo final das inscrições 08/12/2022 

Análise e avaliação dos formulários – equipe técnica 09/12/2022 

Divulgação da lista provisória com as inscrições deferidas 09/12/2022 

e indeferidas 

Confirmação de participação 09/12/2022 

Período do evento 10 a 23/12/2022 

O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta e retirada 

no site  www.iracemapolis.sp.gov.br/licitacoes. Outras informações e questionamentos 

somente pelo e-mail cultura@iracemapolis.sp.gov.br  

Iracemápolis/SP, 01 de dezembro de 2022. 
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