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DECRETO Nº 2.821, 

DE 14 DE AGOSTO DE 2020.  

 

DISPÕE SOBRE A EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS RELACIONADOS AO 

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO PARA 

ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

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

atribuições legais.  

Considerando a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, à luz do 

art. 85, II, da Lei Orgânica do Município, de dispor sobre a organização e funcionamento da 

Administração Pública Municipal; 

Considerando os artigos 37 a 43 da Lei Complementar Municipal 31, de 02 

de fevereiro de 2010, que dispõem sobre a lotação, classificação e atribuição de classes ou 

aulas dos docentes efetivos; 

Considerando que a ficha de frequência prestada entre 1º de julho do ano 

anterior até 30 de junho do corrente ano será utilizada tanto para o procedimento de 

contagem de tempo de serviço como para a classificação do docente; 

Considerando a necessidade administrativa de prazo mais extenso para 

análise e processamento das informações para o processo de classificação; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Os títulos descritos no art. 40 da Lei Complementar 31, de 02 de fevereiro de 2010, 

referentes à classificação, serão recebidos pelo Departamento Municipal de Educação, desde 
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que concluídos até 30 de junho do corrente ano, surtindo efeitos para fins de contagem e 

classificação. 

Parágrafo único – O prazo de entrega dos títulos encerrar-se-á no último dia útil do mês de 

agosto do corrente ano. 

Art. 2º - Os títulos concluídos após o prazo previsto no art. 1º deste Decreto contarão para o 

próximo procedimento de classificação. 

Art. 3º - Os títulos relacionados ao procedimento de classificação deverão ser protocolados 

separadamente dos títulos relacionados ao procedimento de enquadramento salarial. 

Art. 4º - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta das verbas 

consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições 

em sentido contrário.  

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE – ESTÂNCIA 

BALNEÁRIA, DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  

 

 

 


