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Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei n.o

065/11, desta data, 0 qual Fixa 0 numero de vagas nas classes de Promo<;:ao do

Quadro de Professores Publicos Municipais para 0 ana de 2011, para aprecia<;:aosob

Regime de Urgencia.

A Lei Municipal n.o 3.920/89, que criou 0 Plano de Carreira do Magisterio

Publico Municipal, preve no seu art. 5°, a linha horizontal de promo<;:oes em cinco

classes designadas pelas letras "A, B, C, 0 e E". No seu art. 6°, a referida Lei

estabelece que cada c1asse contara com um numero determinado de vagas, fixadas

anualmente em Lei.

Para efetiva<;:ao das promo<;:oes, faz-se necessaria a cria<;:aode vagas,

para 0 periodo de Avalia<;:ao do ana de 2011. Cabe ao executivo municipal a cria<;:ao

de vagas para 0 periodo.

Salientamos, que os custos financeiros para contemplar estas

promo<;:oes,estao previstos no or<;:amentode 2011.



Fixa 0 numero de vagas nas classes de
Promo~iio do Quadro de Professores Publicos
Municipais para 0 ana de 2011.

Art. 1° Sao fixadas, dentro do Quadro de Cargos do Magisterio Publico
Municipal dezoito (18) vag as para a Classe B, trinta (30) vagas para a Classe C, trinta
(30) vagas para a Cla$se D e doze (12) vagas para a Classe E da linha horizontal de
promo<;oes para 0 ana de 2011.

Art. 2° 0 enquadramento promocional sera feito de acordo com a Lei
Municipal nO 3920/89, regulamentada pelo Decreto Executivo nO 032/00, dentro dos
criterios de merecimento e antigCtidade.

Art. 3° Os professores promovidos neste perfodo, receberao sua
promo<;ao a contar de 1° de maio de 2011.



Fixa 0 ntJmero de vagas nas classes de
Promo~iio do Quadro de Professores PtJblicos
Municipais para 0 ana de 2011.

Art. 1° Sao fixadas, dentro do Quadro de Cargos do Magisterio Publico
Municipal dezoito (18) vagas para a Classe B, trinta (30) vagas para a Classe C, trinta
(30) vagas para a Cla~se D e doze (12) vagas para a Classe E da Iinha horizontal de
promo90es para 0 ana de 2011.

Art. 2° 0 enquadramento promocional sera feito de acordo com a Lei
Municipal nO 3920/89, regulamentada pelo Decreto Executivo nO 032/00, dentro dos
criterios de merecimento e antiguidade.

Art. 3° Os professores promovidos neste perfodo, receberao sua
Promo9ao a contar de 1° de maio de 2011.


