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Lei Complementar N.o 02, de 24 de novembro de 2008. 

"DISPÕE SOBRE :MODIFICAÇÕES DA LEI 
COMPLEMENTAR 0112007, DE 28/12/2007, QUE 
DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA E 
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 10 - Revoga o Artigo 32, da Lei Complementar nO 00112007 seus 
incisos e parágrafos. 

Artigo 20 
- O Artigo 77 passa a ter a seguinte redação: 

Os profissionais de ensino do mesmo campo de atuação serão classificados 
observada a seguinte ordem de preferência: 

I - quanto à situação funcional: 
a. Titulares de cargo do Sistema Estadual de Ensino, afastados no Convênio 

Municipalização junto ao Município, conforme Convênio de Parceria Estado/Município; 
b. Titulares de cargo do Sistema Municipal de Ensino, providos mediante 

concurso de provas e títulos, correspondentes às classes e/ou aulas a serem atribuídas; 
c. Demais titulares de cargo do Sistema Municipal de Ensino, que por ventura 

estejam adidos, correspondentes às classes a serem atribuídas; 
11 - quanto ao tempo de serviço: 
a) Os que contarem maior tempo de serviço no cargo ou função-atividade 

como docentes no campo de atuação referente às classes e/ou aulas a serem atribuídas; 
b) Os que contarem maior tempo de serviço no Magistério oficial no 

campo de atuação referente às classes e/ou aulas a serem atribuídas. 
111 - quanto aos títulos: 

,--.~ 

a. graduação, quando além do exigido para o emprego; 
b. pós-graduação, em nível de especialização (lato sensu) correspondentes 

ao campo de atuação relativo às classes e/ou aulas a serem atribuídas; 
c. diplomas de Mestre e Doutor, correspondentes ao campo de atuação 

relativo às classes e/ou aulas a serem atribuídas; 
d. cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão cultural na área 

específica de educação, com carga horária mínima de 30 (trinta) horas, realizados nos últimos 
05 (cinco) anos. e. 

§ 10 - Para apuração do tempo de serviço constante na alínea "a" do Inciso 11 
não serão levados em conta os seguintes afastamentos e ausências: gala, nojo, licença 

1v1profilática, licença gestante, acidente de trabalho, serviço obrigatório por lei, doação de 
sangue e as faltas abonadas. 

Av. Paschoal Guzzo, W 1065 - FONE (17)36371123 - FAX 36371146 - CEP:15355-000 

CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br 




Prefeitura 9'v1unicipa{áe ÇJuzo{ânáia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃO PAULO 

§ 2° - O tempo de serviço a ser apurado na alínea "b" do inciso Ir deverá ser 
expresso em certidão expedida pelo órgão competente discriminando todos os afastamentos, 
faltas e licenças, exceto: licença gestante, férias, gala, nojo, licença profilática, serviço 
obrigatório por lei, doação de sangue, abonadas e acidente de trabalho. 

§ 3° - O Departamento Municipal de Educação expedirá normas 
complementares necessárias ao cumprimento deste artigo, estabelecendo inclusive 
ponderações quanto ao tempo de serviço e valores dos títulos. 

§ 4° - Os docentes do Sistema Estadual de Ensino, afastados junto ao Sistema 
Municipal de Ensino por força da Municipalização continuarão subordinados ao Estatuto do 
Magistério Público Estadual. 

Artigo 3° - Acrescenta parágrafo único ao artigo 101, da Lei Complementar nO 
001/2007. 

Parágrafo único - O cargo de Diretor de Escola, constante no padrão IV 
criado pela Lei 663/95 passará a ser regido por essa Lei Complementar e deixará de pertencer 
à tutela geral da Prefeitura Municipal. 

Artigo 4°. - Esta Lei~·a em~'gor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário em es ecial os incisos e parágrafos do Artigo 77 da Lei 
Complementar 01/2007, não alterado por esta L i. 
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Diretor Adm. e Financeiro 

Registrado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal 
Guzolândia, por afixação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 
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" Resp. Exp/ da Secretaria 
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