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DECRETO No 2.944, 

DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE 

CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE 

CLASSES/AULAS PARA O QUADRO EFETIVO 

E CONTRATADO DO MAGISTÉRIO 

MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.  

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape – Estância Turística, no 

uso de suas atribuições legais com fundamento no disposto no art. 38 da Lei 

Complementar n.º 31, de 2 de fevereiro de 2010. 

Considerando a necessidade de estabelecer normas e procedimentos que 

assegurem a legalidade e transparência do processo de Classificação e Atribuição de 

Classe/Aulas para docentes efetivos; 

Considerando a necessidade de se estabelecer critérios que normatizem a 

escolha/atribuição de classes/aulas e turnos aos docentes da Rede Municipal; 

Considerando o dever e o compromisso da Administração Pública 

Municipal em assegurar o total provimento da regência de classes e aulas na Rede 

Municipal de Ensino, inclusive pela otimização de recursos docentes; 

Considerando o art. 10 da Lei Complementar n.º 31, de 2 de fevereiro de 

2010, que dispõe sobre a lotação e a unidades de exercício dos docentes efetivos; 

Considerando o art. 31 da Lei Complementar n.º 31, de 2 de fevereiro de 

2010, que trata do Processo de Remoção de docentes; 
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Considerando os quesitos do Memorial de Cálculo para Indicadores da 

Educação extraído do Manual IEG-M 2021, que destacam a continuidade do professor na 

mesma Unidade Escolar; 

D E C R E T A 

Art. 1º - O processo de classificação e atribuição de escola/classes/aulas aos docentes da 

Rede Municipal de Ensino que atuam nas Escolas Municipais de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, observada a Lei Complementar nº 31, de 2 de fevereiro de 2010, com 

as alterações da Lei Complementar nº 131, de 24 de novembro de 2021, ocorrerá com as 

diretrizes contidas neste Decreto. 

Art. 2º - Terão direito de participar do processo inicial de classificação e atribuição, 

respeitada a ordem da classificação geral, os docentes efetivos em exercício de regência, os 

nomeados e designados para exercer funções comissionadas nas unidades escolares e no 

Departamento de Educação Municipal, além dos afastados em licenças previstas em lei. 

Parágrafo único - Os docentes efetivos readaptados, conforme nova redação disposta no § 

1º do artigo 36 da Lei Complementar nº 31/2010, terão seu local de trabalho designado a 

critério da Administração Pública Municipal e, por estarem exercendo funções de natureza 

burocrática, não participarão do processo de classificação e atribuição, respeitado o direito 

de ver sua pontuação reconsiderada em caso de retorno ao exercício da docência. 

DA CLASSIFICAÇÃO DE DOCENTES EFETIVOS 

Art. 3º - A Classificação Geral será emitida em lista pelo Departamento de Educação 

Municipal, seguindo os prazos estipulados no Decreto Municipal nº 2.821/2020, que trata 

da entrega de títulos para classificação. 

Art. 4º - Os critérios para Classificação serão: 

I - tempo de serviço prestado ao Magistério Público Municipal de Iguape mediante 

nomeação por Concurso de Provas e Títulos, com frequência prestada entre 1º de julho de 

2020 até 30 de junho d de 2021, computando 1 (um) ponto por dia de efetivo exercício; 
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II - tempo de serviço prestado ao Magistério Público Municipal de Iguape em contrato 

temporário antes da efetivação, em caráter eventual, computando 0,1 (um décimo) ponto 

por dia de efetivo exercício;  

III - aos Cursos de Especialização de 180 (cento e oitenta) horas, serão atribuídos de 2,5 

(dois e meio) pontos por curso, limitados a 25 (vinte e cinco) pontos neste item; 

IV - aos Cursos de Especialização de 360 (trezentos e sessenta horas), serão atribuídos 5,0 

(cinco) pontos por curso, limitados a 50 (cinquenta) pontos neste item; 

V - aos cursos de Nível Superior afins à área da Educação, serão atribuídos 10 (dez) pontos 

por graduação;  

VI - aos cursos de pós-graduação lato sensu serão atribuídos 20 (vinte) pontos, limitados 

em 2 (dois) certificados; 

VII - aos cursos de mestrado serão atribuídos 50 (cinquenta) pontos; 

VIII - aos cursos de doutorado serão atribuídos 100 (cem) pontos;     

§ 1º - Todos os cursos de que trata o presente artigo somente terão validade se mantiverem 

relação direta com a área de docência do servidor e aplicados por instituições reconhecidas 

pelos órgãos oficiais da Educação do Brasil ou avalizados por Universidades nacionais 

públicas ou promovidos pelo Departamento de Educação Municipal. 

§ 2º - A pontuação decorrente dos cursos citados neste artigo deverá ser apresentada por 

apenas uma vez. 

§ 3º - A pontuação dos cursos de especialização e capacitação será contada para ambos os 

cargos, desde que a data de conclusão do curso seja após o ingresso no segundo cargo. 

§ 4º - É vedado considerar declaração que não traga anexada a carga horária e o conteúdo 

programático (histórico escolar, com integralização do ENADE, para cursos concluídos 

com obrigatoriedade do Exame após 2004), devidamente registrado ou com portaria nos 

órgãos oficiais da Educação no Brasil com publicação no Diário Oficial. 
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DA ATRIBUIÇÃO DE DOCENTES EFETIVOS 

Art. 5º - Será objeto de atribuição para composição da jornada de trabalho do docente 

efetivo: 

I - classes de Educação Infantil e do Ciclo I do Ensino Fundamental – campo de atuação 

relativo ao cargo docente de Professor de Educação Básica I; e 

II - aulas de Ensino Fundamental – campo de atuação relativo ao cargo docente de 

Professor de Educação Básica II, nas disciplinas de Arte, Educação Física e Língua 

Inglesa. 

Art. 6º - A atribuição de classes dos docentes efetivos far-se-á por meio do sistema de Sede 

na Unidade Escolar, a qual o docente ficará classificado. 

Parágrafo único - A mudança de Sede só ocorrerá no processo de Remoção, quando houver 

classe em Unidade Escolar diversa, com publicação do ato administrativo. 

Art. 7º - Após a publicação da Classificação Geral, o processo de atribuição de 

escola/classes/aulas dar-se-á da seguinte forma: 

I - Fase 1 - Atribuição do docente efetivo para sua unidade escolar sede; 

II - Fase 2 - Definição dos afastamentos de funções para Suporte Pedagógico; 

III - Fase 3 – Atribuição pelo Gestor Escolar das classes na unidade, compatibilizando os 

acúmulos; 

IV - Fase 4 - Atribuição no Departamento de Educação dos docentes efetivos que não 

foram atendidos na Fase 3, utilizando o saldo de classes enviado pelos Gestores Escolares. 

V - Fase 5 - Atribuição no Departamento de Educação das classes do saldo remanescente 

da Fase 4 e de afastamentos para Suporte Pedagógico ou em licenças previstas em lei para 

atribuição do docente efetivo que optar por lecionar em unidade escolar diversa da sua sede 

de atribuição na Fase 1. 
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VI - Fase 6 - Atribuição das classes e aulas remanescentes a ingressantes de Processo 

Seletivo vigente, conforme previsto nos artigos 11 e 12 deste Decreto. 

§ 1º - Na impossibilidade de compatibilização de horários no âmbito da unidade escolar 

sede, o interessado poderá solicitar alteração de atribuição e remanejamento de escola 

junto ao Departamento de Educação Municipal. 

§ 2º - Caberá ao Diretor do Departamento de Educação, ouvida a Comissão de Atribuição, 

a análise e deferimento da solicitação de alteração de atribuição. 

§ 3º - O remanejamento deferido pelo Departamento de Educação terá efeito até o final do 

ano letivo, ficando mantida a escola sede do docente. 

§ 4º - A atribuição das aulas do Professor de Educação Básica II será diretamente no 

Departamento de Educação, pela especificidade de horário e locais de trabalho. 

§ 5º - A unidade escolar onde o Professor de Educação Básica II detiver o maior número de 

aulas atribuídas é considerada a sua escola de controle. 

§ 6º - O docente efetivo que optar por lecionar em classe de afastamento manterá sua sede 

na unidade escolar atribuída na Fase 1. 

§ 7º - O docente efetivo afastado que retornar antes do final do ano letivo será 

automaticamente alocado ao final da classificação, com atribuição conforme determinação 

do Departamento de Educação Municipal. 

§ 8º - Não existe remanejamento para classe de afastamento dentro da mesma Unidade 

Escolar. 

§ 9º - O docente efetivo que optar por lecionar em classe de afastamento não terá sua classe 

atribuída a outro docente efetivo. 

§ 10 - Fica dispensado de participar da Fase 3 em diante o docente afastado em função 

comissionada ou em licenças previstas em lei nas unidades escolares do Departamento de 

Educação Municipal. 
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Art. 8º - Cabe ao Diretor e Vice-Diretor de Escola organizar os horários de sua Unidade 

Escolar de forma a fazer cumprir o disposto neste Decreto, após consultar os interesses e 

opções de horário dos docentes. 

Art. 9º - O docente efetivo que atuou no ano corrente em função comissionada de Professor 

Coordenador e Vice-Diretor, nomeados por portaria do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, poderá ser reconduzido em continuidade dos trabalhos para o ano letivo 

seguinte, desde que a sua avaliação de desempenho anual tenha sido considerada 

satisfatória, cumprindo o disposto no § 6º do artigo 11 da Lei Complementar nº 31, de 2 de 

fevereiro de 2010. 

§ 1º - A avaliação de que trata o “caput” deste artigo será realizada por comissão composta 

pelo Gestor da Unidade Escolar e por representante designado pelo Departamento de 

Educação Municipal. 

§ 2º - A não recondução do docente efetivo na função comissionada implicará 

obrigatoriamente na sua participação no processo inicial de atribuição de classes e aulas. 

Art. 10 - Serão atribuídos pela Comissão de Atribuição conforme perfil, especialidade e 

excepcionalidade da situação: 

I - os projetos de Alfabetização e outros emanados do Departamento de Educação 

Municipal com características especiais. 

II - as Salas de Recursos Multifuncionais, aulas de Professor Auxiliar para alunos público-

alvo da Educação Especial com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e/ou com 

deficiência física e limitações na locomoção, alimentação e higienização, e, Professor de 

Atendimento Pedagógico Domiciliar em conformidade com os requisitos das Resoluções 

(normas) Municipais e da Legislação Federal pertinente à Educação Especial e Inclusiva, 

tendo como exigência mínima, a conclusão da pós-graduação (especialização) em 

“Educação Especial” ou “Educação Especial e Inclusiva”, conforme critérios descritos no 

edital de abertura de inscrição do Processo Seletivo Simplificado vigente. 

Parágrafo único: Os projetos, classes ou aulas, previstos nos incisos I e II, devido à 
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transitoriedade, serão atribuídos aos professores efetivos somente se não contemplados 

com classes atribuídas, e desde que atendam às exigências. 

DA ATRIBUIÇÃO DE DOCENTES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS 

Art. 11 - Para os docentes contratados temporários, ingressantes por Processo Seletivo 

Simplificado, a classificação final será feita em ordem decrescente da somatória de pontos 

obtidos conforme critérios descritos no Edital do certame em que aprovado. 

§ 1º - Os candidatos classificados que não entregarem a documentação completa e exigida 

para contratação no prazo da convocação serão desclassificados automaticamente. 

§ 2º - Os candidatos convocados que declinarem nas chamadas de Atribuição de 

Classe/Aula perderão o vínculo contratual e serão automaticamente dispensados. 

§ 3º - Se o convocado não puder comparecer à chamada, se fazer representar por 

procurador, portando instrumento de mandato, instruído com cópia da cédula de 

identidade. 

§ 4º - Os docentes contratados temporariamente a que não forem atribuídas classes/aulas 

serão dispensados, com rompimento do vínculo contratual, caso não sejam reaproveitados 

em projetos emanados pelo Departamento de Educação Municipal. 

§ 5º - O candidato que for atribuído em uma modalidade de ensino automaticamente estará 

excluído da lista de classificação de outras modalidades. 

Art. 12 – A classificação e atribuição de Professores de Educação Básica (PEB) Eventuais 

seguirão as seguintes normas: 

I – obedecerá a classificação obtida no processo seletivo de ingresso; 

II - o PEB I Eventual será lotado no Departamento de Educação de Iguape e ficará à 

disposição em Unidade Escolar a ser atribuída; 

III - o PEB I Eventual será contratado com a carga horária de 25 horas semanais, sem a 

necessidade de cumprimento de HTPC e HTPL, com o salário fixo da carga horária, 
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proporcional ao Piso Nacional vigente; 

IV - o PEB II Eventual, nas disciplinas de Educação Física, Arte e Língua Inglesa, será 

contratado por recebimento em hora-aula. 

§ 1º - Não havendo ausência a ser substituída na Unidade Escolar de sua atribuição, deverá 

atender substituição em outra Unidade Escolar solicitante. 

§ 2º - Ultrapassando-se a carga horária semanal estipulada, o pagamento será em horas-

aulas complementares. 

DO ACÚMULO DE CARGO 

Art. 13 - A acumulação de dois cargos, de duas funções docentes, ou ainda, de um cargo de 

Suporte Pedagógico com cargo ou função docente, poderá ser exercido, desde que: 

I - a somatória das cargas horárias dos cargos ou funções não exceder o limite de 64 

(sessenta e quatro) horas semanais, em cargos separados; 

II - os cargos sejam de natureza acumuláveis, conforme preceito constitucional; 

III - haja compatibilidade de horários, consideradas também as Horas de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC), integrantes de sua carga horária, a natureza constitucional 

dos cargos, devendo considerar a distância e o intervalo de uma escola a outra conforme 

art. 18 da Lei Municipal Complementar nº 31/2010; 

IV - Seja, previamente, publicado ato decisório favorável à acumulação, nos termos da 

legislação específica; 

V - Os docentes com acumulação de cargo público deverão apresentar declaração, 

conforme o art. 37, XVI, a, b, da CF de 1988, no ato do processo de atribuição. 

§ 1º - No ato da atribuição deverá ser assinado termo de responsabilidade sobre a 

acumulação de cargo público. 

§ 2º - Em caso de acúmulo legal feito após este processo de atribuição, a declaração de 
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acumulação deverá ser entregue até o primeiro dia de aula do ano letivo. 

§ 3º - A não entrega da declaração implicará na extinção do vínculo contratual ou 

demissão, observado o devido processo legal. 

§ 4º - A responsabilidade pela legitimidade da situação funcional do docente, em regime de 

acumulação, é também do Gestor da Unidade Escolar, a partir da declaração homologada 

pelo Diretor do Departamento de Educação Municipal. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14 - Os docentes na disciplina de Educação Física deverão apresentar comprovante de 

regularização expedido pelo Conselho Regional de Educação Física no ato da atribuição de 

aula, a fim de atender o disposto no art. 1º da Lei Federal nº 9.696, de 1 de setembro de 

1998. 

Art. 15 - Fica vedada a desistência da atribuição efetivada nos termos deste decreto. 

Art. 16 - As excepcionalidades e os recursos interpostos serão analisados e decididos pelo 

Diretor do Departamento de Educação Municipal, ouvida a Comissão de Atribuição. 

Art. 17 - As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta das 

verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 18 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em sentido contrário. 

 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO DE IGUAPE – 09 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  

  


