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de 17 de outubro de 2017 "' 

(Regulamenta o Processo de Permuta dos Dirigentes de Creche da Rede Municipal de Ensino de Rio Claro) 

O Secretário Municipal da Educação, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 10.743 de 
02/02/2017, com o objetivo de estabelecer normas e procedimentos que assegurem a legalidade e a 
transparência do Processo de Permuta do ano de 2017 dos Dirigentes de Creche atuando nas Unidades 
Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Rio Claro e · 

CONSIDERANDO o estabelecido na Lei Complementar nll 024, de 15 de outubro de 2007, Estatuto do 
Magistério Público Municipal do Município de Rio Claro, que em seu Artigo 49 estabelece que a vacância do 
cargo decorrerá de exoneração, demissão ou aposentadoria; 

CONSIDERANDO o estabelecido na Lei Complementar n2 090, de 22 de dezembro de 2014, que dispõe 
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Municipais de Rio Claro, que em seu 
Artigo 39 estabelece que "o cargo de Dirigente de Creche, em regime de extinção na vacância, fica 
equiparado ao Diretor de Escola para fins de remuneração e progressão na carreira"; 

CONSIDERANDO que o Artigo 39 da Lei supracitada estabelece que o cargo de Dirigente de Creche se 
encontra em extinção na vacância, e que se houver vaga em alguma Unidade Educacional Municipal de 
Educação Infantil Etapa I (Creche), o cargo de Dirigente de Creche nela anteriormente existente estará 
extinto, podendo apenas ser preenchido por Diretor de Escola, conforme legislação em vigor; 

CONSIDERANDO que o artigo 76 da Lei Complementar nº 024, de 15 de outubro de 2007, estabelece 
termos e condições para o Processo de Permuta; 

CONSIDERANDO Par ""cer da Procuradoria Geral do Município datado de 20 de setembro de 2017. 

RESOLVE: 

Artigo 12- Os Dirige tes de Creche, cargo em extinção, exercerão suas atividades junto a Unidade 
Educacional Municip .. de Educação Infantil Etapa I (Creche). 

Artigo 22 ~ É vedada a ·emoção dos Dirigentes de Creche para cargos vagos de Diretor de Escola de Unidade 
Educacional em razã do que estabelecem o Artigo 49 da Lei Complementar nº 024, de 15 de outubro de 
2007, e também; o a go 39 da Lei Complementar nº 090, de 22 de dezembro de 2014. 

Artigo 32- Em razão l ) disposto na legislação municipal pertinente, somente é autorizada a permuta; nos 
termos dos artigos 7 e 76 da Lei Complementar n!! 024, de 15 de outubro de 2007; desde que realizada 
entre os ocupantes o cargo de Dirigente de Creche, cargo em extinção na vacância, para atuar nas 
Unidades Educaciona , Municipais de Educação Infantil- Etapa I (Creche). 

Artigo 4!!- As inscriçõ s para o Processo de Permuta serão feitas em um único requerimento assinado pelos 
dois interessados e protocolado na Secretaria Municipal da Educação no período de 24 de outubro a 01 de 
novembro de 2017. 

Artigo 5!!- Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

Rio Claro, 17 de outubro de 2017. 
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