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DECRETO Nº 1736, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

Que dispõe sobre atribuições de aulas no ensino municipal, nos termos da Lei 
877/98 (dispõe sobre o estatuto do magistério), e dá providências. 
 
APARECIDO DE SOUZA VIANA, Prefeito Municipal Interino  de Turmalina, 
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, etc........ 
 
  DECRETA O SEGUINTE: 
 
  Artigo 1º- Compete ao Diretor da Escola ou Coordenadoria da 

Unidade Escolar do Município, a elaboração da contagem de pontos por tempo de 
serviço de cada professor da rede de Ensino Municipal com data base em 30/11/17, 
para efetuar a classificação dos professores, efetuado pelo Funcionário da Secretaria 
da Escola Municipal a contagem  do tempo. 

  Artigo 2º- Os professores da rede Municipal de Ensino, efetivos, 

estáveis e/ou contratado, professores do estado afastado junto a escola municipal, 
dar-se-a por campo de atuação/disciplina e por situação funcional e também por 
tempo de serviço e por titulo, tudo por dia trabalhado em sala de aula ou por curso 
correlato a escola, inclui a licença gestante e licença premio, abonadas e exercendo 
funções administrativas junto ao setor de Educação do Município. 
  a)- Na unidade escolar 0,001 por dia até o Maximo   de 10 pontos; 
  b)- Na função 0,005 por dia até Maximo  de 50 pontos; 
  c)- No magistério publico municipal de Turmalina, 0.002 por dia até o 
Maximo  de 20 pontos; 
  d)- Cursos com 120 (cento e vinte) horas ou mais destinado a:- 
Educação Infantil e Ensino Fundamental Ciclo I, realizado pelo MEC, pela Secretaria 
da Educação Estadual e/ou Municipal 01 ponto; 
  e)- Poderá ser somado cursos, para totalizar os 120 horas pontos nos 
últimos 05 anos 
  f)- A classificação do corpo docente, será com base na contagem de 
tempo de serviço  estabelecido no presente Decreto. 
  g)- A atribuição de classes, aulas, disciplina, etc,  caberá ao Diretor (a) 
de Escola e Coordenador (a) responsável pelo setor.  

 
  Artigo 3º- Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação. 

    

    
Prefeitura Municipal de Turmalina, 14 de Dezembro de 2017. 

 
 
                                         APARECIDO DE SOUZA VIANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 



Registrado no Livro de Decretos nº 009, pág. e, em seguida publicado no 
Saguão do Paço Municipal nos termos do artigo 100 da LOM, na data supra e 
no lugar de costume 
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