
Prefeitura Municipal de Rio Claro 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO SM E 009 
de 31 de agosto de 2015 

(Regulament a o Processo de Permuta dos docentes e especialistas particip;:mtes do Programa de Ação 
de Parceria Educacional Estado-Município para atendimento do Ensino Fundamental) 

A Secretária Municipal da Educação, 110 uso de sua!> atril.Juiçõe!. legats confenr..!i:ls pelo Decr·'to 8b04 de 
27/01/2009, com o objetivo de estabelecer normas e procecllmentos que asst!gurem a l e~aliclade e <1 

transparência do Processo de Permuta do ano de 2015 úo~ docentes e espectalislas conven1ar..lo!> e 

CONSIDERANDO u estabelecido no Termo de Convênio entre a Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo e o Município de Rio Claro em o,ua Clausulcl Quarta inctso 111, alínea c que compete ao mllniCIJ io 
"repor pessoi:ll doct>nte, tern ico e admlnlstra l ivo no ~ 1 a~os dC' licença €' vacá11Wt 1.10 cargo dJ lllnç.1o 
ou quando llOUver necessidade de arnpltaçao do quadm P !.. l expamão dd Rt d( l~wlar M 1111c píll d l• 
forma a a ss~g urnr a perletta execução do obj~to wnveni.1do ' ; 

CONSIDERANDO o estabelecido na Lei Munlcipaln9 362S de 28 de dezemiJto ue 2005 qu criJ ,,.. t1xa 
cargos de professo t e especialista de educação 11as esco las rnunlclpalizJdas e que em Sl·U anigo 2<:! 
reserva parte destes cargos a professores e especralistas t itulares de cargo da Secretaria stadual di! 
Educação em virtude da Parcena Estndo- MU1tlcfplo. 

CONSIDERANDO que o artigo 3º da Lei supraci tadd estabelece que os cargos reservallos fiquem 
dlsponlvets pêH'a a Hec.le MLJnlclpal de 1.-nsino a part1r da v.lcâiiCtd dos mesrnoo,; 

RESOLVE: 

Artigo 12- Os professores e especialistas tl tulMes ue cargo da SecretMta (stadual d,. Edtr(ilçãu 
conveniados Jllllto a Secretaria Municipa l da ~ducação exercerão suas at ividades junto a Unidvdl! 
Educacional em que atuilvam no momento <..la asstnaluré1 tJo Termo de Conve 111 0 em ju lho de 2005 e 
suas prorrogi.lçôes 

Artigo 22. FIC'a veúacla a ren1oção dos professo tPs P P5fH.'!C:Inll stas tltulaJes d~ cargo dt~ Seut•l<1ri.1 
Estadual da Educélção co••ventados para cargos vago~ de ultra Unidade [dLtc~o~cional rnuntCif ditldd,l t-!11 
razão do que estabelecem a Clausula Quarta, illct ~o 111, alrnea <.: do Terrm> c.Je Co 11vênlo e l ambr>nt o 
artigo 3V da Lei Municipal n2 3625 de 28 de deLernbto de 2005 

Parágrafo único • Flca também ve~ada a re'no~ao pcHa ca rgos vagos de Unidade Educacional do 
mun1dpio considerando que a Lei Municipal nº 3625 de 28 de dezemi.Ho tle 2005 cria, fixa e re•,ervêl 
vagas aos titu lares de cargo da Secretaria Estatlual da Educação somente nas U11idades EdlJCét~ .. ionlli'i 
municipalizadas 

Artigo 3V- Em vista do exposto nos arttgos an:enortts !)0rllf'f1le ~er.t dlHorlzaôcJ o Per111util lestl que 
realizada entre os proprios professores e especialista!. ritu lares de cargo da Secre taria l ~ liJdU.l l d11 
educação atuanclo nas Unidades EducJclona ts munlcipallzndas 

Artigo 42. A$. rnscrições pc~ra o Processo de Permuta serão feitas em um único requerimento a;slnad 1 

pelos dois interessados e protocolado na SecretJno.J Muntelpdl tia Educação no penedo de 08 a 18 dv 
setembro th• 2015. 

Artigo 5º- Est<~ resolução entrara e111 vigor a partir ua da td de ~~~a putJIIt...lçio licando lf.VIJJ!alla r 
1\e!ooluçiio ~M[ 011 ue 20 tle agostCJ <.J~ 2014. 

Rlo Cla ro,31 de agosto de 2015. 
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Heloisa Maria Cunlia do Carmo 
Secretária Municipdl de Educação 


