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LEI Nº 032/2007, DE 10 DE ABRIL DE 2.007. 
 

“Dispõe sobre a possibilidade de afastamento de docente titular 
de cargo do Quadro do Magistério Municipal de Iporanga para 
trabalhar em classes e/ou aulas em caráter de interinidade ou 
substituição". 

 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, Prefeito do Município de Iporanga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais; FAZ SABER que a Câmara Municipal de Iporanga aprovou e ele 
promulga e sanciona a presente Lei; 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 

Artigo 1º - Esta Lei Complementar dispõe sobre a possibilidade de afastamento de docente 
titular de cargo do Quadro do Magistério Municipal de Iporanga – Professor de Educação Infantil e 
Professor do Ensino Fundamental – I e II – para regência de classes e/ou aulas em caráter de 
interinidade ou substituição a outro docente titular de cargo afastado por quaisquer motivos por 
período igual ou superior a 90 (noventa) dias. 

 
Artigo 2º - O regime jurídico dos membros do magistério beneficiados pela presente Lei é o 

mesmo dos demais servidores do Município, observadas as disposições da Lei Municipal nº 082/2005, 
Estatuto do Magistério Municipal de Iporanga. 

 
 
 

CAPITULO II 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

Artigo 3º - A concessão do afastamento previsto nesta Lei Complementar ter por finalidade 
privilegiar o(s) titular(es) de cargo(s) docente(s) que presta(m) serviços educacionais em unidade(s) 
escolar(es) do Município de Iporanga, possibilitando que, mesmo por tempo determinado, trabalhe(m) 
em local mais próximo a(s) sua(s) residência(s). 

 
§ 1º - O fato de um docente ser contemplado por esta Lei Complementar não lhe dá o 

direito de “titularidade” ou “efetividade” sobre a classe e/ou aulas a ele atribuídas, mesmo se estiver 
substituindo cargo vago. 

 
§ 2º - A(s) classe(s) vagas somente serão oferecidas aos docentes titulares de cargo 

interessados por ocasião da Remoção, ao final do ano letivo. 

 
§ 3º - Somente após o período de Remoção é que essa(s) classe(s) e/ou aulas poderão ser 

oferecidas para ingresso ou substituição. 

 
Artigo 4º - Este afastamento visa valorizar o profissional efetivo da Educação, garantindo-

lhe bem estar e condições de bem desenvolver seu trabalho, objetivando dessa forma o mais amplo 
desenvolvimento do educando e a conseqüente melhoria da qualidade do ensino no município. 
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CAPITULO III 
 

FORMAS E CRITÉRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOCENTE 
 
 

SEÇÃO I 
 

APLICABILIDADE, INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO 
 
 

Artigo 5º - Esta Lei Complementar se aplica a Professores de Educação Infantil e Professores 
do Ensino Fundamental I e II do Departamento Municipal de Educação de Iporanga. 

 
§ 1º - Professores de Educação Infantil poderão assumir classes do Ensino Fundamental – I e 

II e vice-versa, desde que subscreva termo concordando com a reformulação do vínculo empregatício e 
com a possível variação salarial decorrente dessa mudança. 

 
§ 2º - Professores de Educação Infantil e Professores do Ensino Fundamental – I somente 

poderão requerer aulas vagas ou em substituição de disciplinas do Ensino Fundamental – II (5º a 8º 
séries) se tiverem habilitação especifica na(s) disciplina(s) pretendidas(s). 

 
Artigo 6º - A inscrição de professores titulares de cargo para participarem das atribuições, 

em substituição ou em cargo vago, das classes e/ou aulas vagas em decorrência de afastamento de 
qualquer ordem por período igual ou maior que 90 (noventa) dias, exoneração, demissão, remoção, 
readaptação, aposentadoria, falecimento ou desistência de classes e/ou aulas é automática e, no 
caso de haver mais de um docente interessado, obedecerá à classificação geral de acordo com o ANEXO 
I expedido pelo Departamento Municipal de Educação de Iporanga no final de cada ano letivo. 

 
Artigo 7º - O Departamento Municipal de Educação de Iporanga expedirá Edital de 

Convocação sempre que ocorrer afastamento de docente titular de cargo ou vacância de classe(s) e/ou 
aulas com, no mínimo, 03 (três) dias de antecedência. 

 
Artigo 8º - Por ocasião de vacância de classe ou aulas motivadas por exoneração, 

demissão, remoção, readaptação, aposentadoria, falecimento ou desistência de professor e/ou 
afastamento de docente titular do cargo do Magistério por problemas de saúde por 90 (noventa) dias 
ou mais, licença gestante, nomeação em cargo de confiança, afastamento pela Lei Municipal 
17/2001, Artº 17-“A”, de 01/10/2001 (interesses particulares) ou afastamento pelos Artigos 99º, 
100º e 101º, Seção II da Lei Municipal nº 082/2005 (Coordenação de Área e Atividades), o docente 
efetivo, após a expedição do Edital de Convocação poderá requerer afastamento da classe em que é 
titular de cargo para assumir a docência da classe e/ou aulas em caráter interino ou de substituição.  
 

Artigo 9º - No caso do(s) interessado(s) não requerer(em) a(s) classe(s) e/ou aulas ou não 
atender(em) à convocação expedida pelo Departamento Municipal de Educação de Iporanga, a(s) 
mesma(s) será(ao) oferecida(s) aos demais professores de acordo com a ordem de classificação na 
Escala Geral de Titulares de Cargo, elaborada de acordo com o ANEXO I. 

 
 

 
SEÇÃO II 

 
ASPÉCTOS GERAIS 

 
Artigo 10º - A atribuição de classe e/ou aulas ao titular de cargo nos termos desta Lei 

complementar far-se-á somente uma vez ao ano, sendo que a designação deverá se efetuar por período 
fechado, com duração mínima de 90 (noventa) dias corridos e no máximo até a data-limite de 30 de 
dezembro do ano da atribuição, somente podendo haver cessação em data anterior ao do termino do 
período se a mesma ocorrer por retorno do docente titular de cargo substituindo ou por proposta do 
Diretor do Departamento Municipal de Educação, ouvida a Comissão prevista nos Artigos 39º ao 45º, 
Capitulo VI, Seção II, Processo Disciplinar da Lei Municipal nº 082/2005, Estatuto do Magistério 
Municipal de Iporanga e assegurada ao docente ampla defesa e contraditório. 
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§ 1º - Excepcionalmente, em caso de afastamento(s) de docente(s) motivado(s) por 
licença(s) para tratamento de saúde junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, sem tempo 
determinado, a classe e/ou aulas poderá(ao) ser oferecida(s) ao(s) interessado(s) que, sabedores da 
situação, firmarão termo de compromisso junto ao Departamento Municipal de Educação e 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Iporanga aceitando a substituição por 
tempo indeterminado, podendo, caso o docente substituído retorne ao trabalho, participar de outra 
atribuição no mesmo ano letivo, de acordo com esta Lei Complementar. 

 
§ 2º - Em caso da cessação da substituição por retorno do docente titular de cargo e posterior 

concessão de licença “com retroação” ou outra licença para tratamento de saúde por qualquer período 
do mesmo docente, a mesma poderá ser atribuída ao docente dispensado, desde que o mesmo 
demonstre interesse na continuidade. 
 

Artigo 11º - Ao final da designação o docente titular de cargo atendido por esta Lei 
Complementar retornará à situação de origem, com a mesma carga horária e proventos anteriores ao 
afastamento. 

 
Artigo 12º - Quando se tratar de substituição de Professor do Ensino Fundamental – II, 

deverá ser atribuída ao requerente a carga horária total do docente substituído, não devendo ser 
permitida, em nenhuma hipótese, a quebra do bloco de aulas de quaisquer disciplinas. 

 
Artigo 13º - O disposto nesta Lei Complementar aplica-se aos docentes titulares de cargo 

desde a Fase I da Atribuição de Classes e/ou Aulas do Departamento Municipal de Educação de Iporanga 
até o dia 30 (trinta) de setembro de cada ano, após o que não mais poderá ser aplicada. 

 
Artigo 14º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos à 20/12/2006, revogando as disposições em contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Iporanga, em 10 de Abril de 2007. 
 

 
 

 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro competente e publicada por Editais, na data supra. 

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga 
 

 
 
 
 

VÂNIA NEIDE ARAÚJO MAGALHÃES 
Dir. Dep. Administração e Finanças 
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