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PORTARIA N° 006/2022, DE 27/01/2022. 

 

 

Altera as Portarias 003/2022 e 004/2022, que 

disciplinas o cronograma de atribuição de 

turmas, classes e aulas. 

 

 

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE ROSANA, Estado de São 

Paulo, no exercício das competências que lhe são 

conferidas pelo artigo 14, inciso I, da Lei 

Municipal 1.519/2017, e com base no artigo 7º do 

Decreto Municipal 3.379/2021, expede a 

seguinte: 

 

 

PORTARIA: 

 

 

Art. 1º. A portaria 003/2022 passa a vigorar acrescida do artigo 2º-A, na 

seguinte conformidade: 

 

“Art. 2º-A. Os professores que, por qualquer motivo, estiver afastado do 

exercício de seu cargo por mais de quinze dias será vetado concorrer as 

aulas remanescentes.” 

 

Art. 2º. A portaria 004/2022 passa a vigorar acrescida do artigo 3º-A, na 

seguinte conformidade: 

 

“Art. 3º-A. Os professores que, por qualquer motivo, estiver afastado do 

exercício de seu cargo por mais de quinze dias será vetado concorrer as 

aulas remanescentes.” 

 

 

Art. 3º. O artigo 37 da portaria 003/2022 passa a vigorar acrescida do 

Parágrafo Único, na seguinte conformidade: 
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“Parágrafo Único. Os professores que estiverem afastado por licença 

médica ou atestado, deverão formalizar a sua constituição de jornada junto a 

sua sede encaminhando os documentos comprobatórios com antecedência.” 

 

 

Art. 4º. O artigo 22 da portaria 004/2022 passa a vigorar acrescida do 

Parágrafo Único, na seguinte conformidade: 

 

“Parágrafo Único. Os professores que estiverem afastado por licença 

médica ou atestado, deverão formalizar a sua constituição de jornada junto a 

sua sede encaminhando os documentos comprobatórios com antecedência.” 

 

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

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

 

 

Rosana - SP, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2022. 

 

 
RICARDO DE LUCENA FREIRE 

Secretário de Educação 

 

Publicada e Registrada nesta Secretaria em data supra. 
 


