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DECRETO Nº 2.715, 

DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO E A FIXAÇÃO DE PRAZO 

DECADENCIAL PARA A REVISÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS DE ENQUADRAMENTO 

SALARIAL DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL 

PELA COMISSÃO DE REVISÃO.  

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito Municipal de Iguape (SP), no uso 

de suas atribuições legais. 

Considerando o disposto no art. 84, IV, VI, “a”, da Constituição Federal, 

especialmente a necessidade de regulamentar procedimento administrativo de 

enquadramento de empregados públicos do Magistério Público Municipal para evolução 

salarial pela via acadêmica e não acadêmica, previstas nos artigos 54 e 57 da Lei 

Complementar Municipal nº 31, de 02 de fevereiro de 2010, notadamente a comprovação 

da documentação de titulação acadêmica prevista no art. 55 da aludida legislação.      

Considerando que o estabelecimento de normas e procedimentos internos, 

além de reforçar a legalidade dos atos administrativos e torna-los mais transparentes, 

também dará mais segurança jurídica a todos os envolvidos.  

Considerando ainda que a Lei estadual 10.177, de 30 de dezembro de 1998, 

a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, 

dispõe que a Administração anulará seus atos inválidos, de ofício ou por provocação de 

pessoa interessada, salvo quando, ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua 

produção; ou da irregularidade não resultar qualquer prejuízo; ou ainda forem passíveis de 

convalidação. 
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Considerando que, à míngua de norma municipal, é forçoso reconhecer que 

o prazo decadencial para a Administração Pública Municipal rever seus próprios atos, 

quando eivados de vício de legalidade, é o estabelecido no inciso I do art. 10 da Lei 

estadual 10.177, de 30 de dezembro de 1998, em função do princípio do princípio 

constitucional do paralelismo das formas vigente nos Estados Federados;  

Considerando o art. 5º, § 5º da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade do ENADE; 

 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Compete à Comissão de Revisão, designada pela Portaria 119, de 26 de julho de 

2018, observadas as normas legais, rever todos os atos administrativos e especialmente os 

títulos comprobatórios dos enquadramentos e reenquadramentos dos servidores do 

Magistério Municipal de Iguape ocorridos nos últimos 10 (dez) anos, conforme previsto no 

inciso I do art. 10 da Lei estadual 10.177, de 30 de dezembro de 1998. 

Art. 2º - O procedimento de revisão dos atos administrativos citados no artigo anterior será 

deflagrado de ofício pelo Diretor do Departamento de Educação e deve observar se os atos 

administrativos investigados geraram evolução salarial sem observância do princípio da 

legalidade, notadamente as disposições contidas nos artigos 54 a 60, da Lei Complementar 

Municipal nº 31, de 02 de fevereiro de 2010, e atentando-se especialmente para 

averiguação dos seguintes requisitos: 

I – o quinquênio somente será acrescido ao salário no mês seguinte ao que o Professor de 

Educação Básica completar os 5 (cinco) anos, mediante requerimento; 

II – todos os títulos da evolução salarial pela via acadêmica deverão ter base em 

documentação completa, observando que a titulação de graduação deverá ser apresentada 

com integralização do ENADE no momento do requerimento; 

III – o enquadramento inicial do Professor de Educação Básica I será dado a partir do nível 

inicial, acrescendo-se 3 (três) níveis pela graduação em Licenciatura em Pedagogia ou 
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Normal Superior, conforme dispõe os incisos I e III do art. 55 da Lei Complementar nº 31, 

de 02 de fevereiro de 2010; 

IV – ao Professor de Educação Básica I que tiver concluído as graduações de Normal 

Superior e Licenciatura em Pedagogia, a outra graduação será contada como uma das três 

licenciaturas, conforme o inc. VII do art. 55 da Lei Complementar nº 31, de 02 de fevereiro 

de 2010; 

V – para a evolução salarial pela via não acadêmica, o servidor terá de cumprir os 

interstícios mínimos estabelecidos de 2 (dois) anos a partir da data de admissão no 

emprego público efetivo para cômputo dos cursos, de acordo com o art. 57 da Lei 

Complementar nº 31, de 02 de fevereiro de 2010, observando que: 

a) cursos concluídos e aprovações em concursos antes da data de admissão não serão 

computados; 

b) aos professores com dois empregos, os cursos concluídos após a data de admissão 

do segundo emprego serão contados simultaneamente para os dois empregos. 

VI – terão validade somente os cursos do fator de atualização e do componente de extensão 

universitário-cultural do fator aperfeiçoamento, que mantiverem relação direta com a área 

de docência do servidor e que sejam ministrados por instituições que tenham registro ou 

portaria nos órgãos oficiais da Educação do Brasil publicados na imprensa oficial, 

conforme dispõe o § 2º do art. 59 da Lei Complementar nº 31, de 02 de fevereiro de 2010. 

Parágrafo único – O servidor que apresentar documentação incompleta no momento do 

requerimento para reenquadramento sofrerá pena de indeferimento do pedido. 

Art. 3º - A Comissão de Revisão prevista no art. 1º deste Decreto apresentará o resultado 

de seus trabalhos, ainda que parcialmente, a partir de 30 de janeiro de 2019, em forma de 

relatório. 
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Art. 4° - Se detectadas irregularidades e necessidades de revisões nos procedimentos de 

enquadramento e reenquadramento de servidores do magistério municipal no prazo 

decadencial, serão deflagrados procedimentos administrativos, com respeito ao 

contraditório e a ampla defesa, pela própria Comissão de Revisão, sem prejuízo de 

eventual ajuizamento de medidas cabíveis.  

Art. 5º - Eventuais revisões dos enquadramentos e reenquadramentos não implicarão em 

devolução de valores percebidos pelos servidores municipais, a não ser que demonstrado 

no procedimento administrativo, sob o crivo do contraditório, a má-fé do beneficiário com 

o ato administrativo ilegal.   

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta das 

verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em sentido contrário. 

 
GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE 

 EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO  

  


