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LEI COMPLEMENTAR Nº. 55/2019, DE 10/06/2019. 

       AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

Altera a Lei Complementar 002/1998, para o fim de instituir 

forma de provimento derivado aos cargos efetivos que 

especifica. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROSANA, Estado de São 

Paulo. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei 

Complementar: 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. Lei Complementar Municipal reorganiza os cargos integrantes do Quadro do Magistério 

Municipal e o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público, instituído pela Lei 

Complementar Municipal 002/1998, para o fim de instituir forma de provimento 

derivado aos cargos efetivos denominados “Professor de Educação Básica I”. 

 

Art. 2º. O artigo 6º da Lei Complementar Municipal 002/1998 passa a vigorar acrescida do 

seguinte parágrafo único: 

 

Art. 6º (...) 

Parágrafo único: A classe docente de “Professor de Educação Básica I” compreende os 

cargos efetivos de “Professor de Educação Básica I - Substituto Efetivo” e “Professor de 

Educação Básica I - Efetivo”. 

 

Art. 3º. A “Seção I - Do Provimento e Requisitos”, do Título II da Lei Complementar Municipal 

002/1998 passa a vigorar acrescida do artigo 12-A, na seguinte conformidade: 

 

Art. 12-A. O provimento originário na classe docente de “Professor de Educação Básica 

I” dar-se-á exclusivamente no cargo de “Professor de Educação Básica I - Substituto 

Efetivo”. 

 

§ 1º. O acesso aos cargos de “Professor de Educação Básica I - Efetivo” dar-se-á 

mediante provimento derivado, na forma do artigo 12, inciso VII, da LCM 038/2014, 

exclusivamente aos ocupantes do cargo de “Professor de Educação Básica I - Substituto 

Efetivo”. 

 

§ 2º. Existindo vacância de cargos de “Professor de Educação Básica I - Efetivo”, a 

Secretaria de Educação publicará edital de classificação dos servidores elegíveis, que 

observará os critérios fixados no artigo 56 desta Lei Complementar, contra o qual caberá 

recurso de qualquer interessado no prazo de 05 (cinco) dias. 

 

§ 3º. O edital de classificação indicará a quantidade de cargos vagos e as respectivas 

unidades de lotação. 
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§ 4º. São elegíveis, para os fins do parágrafo anterior, os servidores efetivos ocupantes do 

cargo de “Professor de Educação Básica I - Substituto Efetivo”, devidamente aprovados 

no estágio probatório e que tenham permanecido em efetivo exercício nos três anos 

anteriores à abertura da vaga. 

 

§ 5º. Transcorrido o prazo a que alude o § 2º, ato do Secretário de Educação promoverá 

os servidores aptos, até o limite de vagas. 

 

Art. 4º. O artigo 56 da Lei Complementar Municipal 002/1998 passa a vigorar acrescido dos §§ 

1º e 2º, na seguinte conformidade: 

 

Art. 56 (...) 

 

§ 1º: na atribuição de classes e aulas aos docentes titulares do cargo efetivo “Professor de 

Educação Básica I - Efetivo” será preponderante o critério previsto no inciso III, alínea 

“a”, desde artigo (tempo de serviço no cargo), de modo que nenhum docente com mais 

tempo de exercício no cargo seja preterido pelos professores promovidos nos termos do 

artigo 12-A desta Lei. 

 

§ 2º. Para fins de pontuação para atribuição de classes e aulas, o período de exercício no 

cargo efetivo “Professos de Educação Básica I - Substituto Efetivo” apenas será 

considerado para o critério previsto no inciso III, alínea “b”, desde artigo, vedada a sua 

cumulação com o critério da alínea “a” do mesmo inciso. 

 

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 

 

 

Rosana - SP, aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2019. 

 

 

 

SILVIO GABRIEL 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Publicada e Registrada nesta Secretaria em data supra. 

 

       ELISA CARLA BOSQUÊ 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 


