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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 

 

                       Susta a Ordem Interna SEED nº. 007, de 7 de 
novembro de 2017, da Secretaria de Educação 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ aprova e eu promulgo do seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

 Art. 1º. Nos termos do inciso XX do artigo 9º da Lei Orgânica do Município de 

Taubaté ficam sustados os efeitos da ORDEM INTERNA SEED nº. 007, de 7 de 

novembro de 2017 da Secretaria de Educação, que regulamenta o Processo Anual 

de Atribuição de Classes e Aulas aos docentes da Rede de Ensino do Município de 

Taubaté, para o ano letivo de 2018, por exorbitar o poder regulamentar, ao contrariar 

o artigo 56 da Lei Complementar nº. 180, de 21 de dezembro de 2007.  

 
 Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
  Câmara Municipal de Taubaté, 24 de novembro  de 2017.  
 
 
     Vereadora Loreny  - PPS 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

       A Prefeitura Municipal de Taubaté ao expedir a Ordem Interna nº. 007, de 

7 de novembro de 2017, exorbitou o poder regulamentar, inovando a ordem jurídica 

ao estabelecer critérios e mecanismos não previstos na Lei Complementar nº. 180 

de 2007, afrontando a legislação municipal e a Constituição Federal, conforme 

passamos a esclarecer abaixo: 
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           I- DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM INTERNA SEED Nº. 007 DE 2017 

 

           A Prefeitura Municipal de Taubaté por intermédio da Secretaria de 

Educação fez publicar a ORDEM INTERNA SEED nº. 007, de 07 de novembro de 

2017 a fim de regulamentar o Processo Anual de Atribuição de Classes e Aulas aos 

docentes da Rede de Ensino o Município de Taubaté, para o ano letivo de 2018, 

cuja ementa tem como fundamento o disposto no artigo 56 da Lei Complementar nº. 

180, de 21 de dezembro de 2007.  

 

           

   II – DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS 

 

  A Lei Complementar nº. 180, de 21 de dezembro de 2007, que dispõe 

sobre o Estatuto do Magistério Público do Município de Taubaté e contém as normas 

regulamentadoras da relação funcional do pessoal do quadro do magistério com a 

administração pública municipal, ao tratar do processo de atribuição de classes e/ou 

aulas, tem a seguinte redação: 

 

Art. 56. O órgão superior municipal de educação ficará encarregado de regulamentar, 

anualmente, o processo de atribuição de classes e/ou aulas aos docentes do quadro do 

magistério público municipal. (grifo nosso) 

 

 

  III – DOS LIMITES DO PODER DE REGULAMENTAR 

 

                                                CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Seção II –  

Das atribuições do Presidente da República (por simetria, aos 

Prefeitos Municipais) 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (EC nº. 23/99 e EC nº. 
32/2001): 
 
I... 
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IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução; (grifo nosso) 

 

                     O Poder regulamentar é um dos poderes administrativos e consiste na 

atribuição, conferida ao Chefe do Poder Executivo da entidade federativa, de expedir 

regulamentos, objetivando propiciar a fiel execução da lei. Segundo nos ensina 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro[1]: 

 
É uma das formas pelas quais se expressa a função normativa do 

Poder Executivo pode ser definido como o que cabe ao chefe do Poder 

Executivo da União, dos Estados e dos Municípios, de editar normas 

complementares à lei, para fiel execução. 

 

Muitas vezes, é uma ideia que parece confusa porque se regulamenta 

o que está em lei. No entanto, trata-se de um esclarecimento, 

explicitação que a lei requer, prescinde. Em sentido material, o 

resultado do poder regulamentar é considerado lei. 

 

O poder regulamentar, porém, não se confunde com a função 

legislativa. Sua semelhança está na produção de atos gerais e 

abstratos; diferem, todavia, porque o legislativo pode inovar a ordem 

jurídica, o que não pode acontecer, regra geral, no poder regulamentar, 

por respeito ao princípio da separação dos poderes.    
[1] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

 

                            Portanto, conforme o disposto no art. 56 da Lei Complementar nº. 

180/2007, o órgão superior municipal de educação ficará encarregado de 

regulamentar o processo de atribuição de classes e/ou aulas, no estrito limite da lei, 

não lhe cabendo inovar a ordem jurídica para estabelecer critérios ou mecanismos 

outros não previstos na referida lei.  

 

      O exagero, o excesso, ou a inovação no ato de regulamentar tem 

como consequência a geração de um ato ilegal, que provoca o vício nocivo da 

insegurança jurídica. 

 

                          No ordenamento jurídico vigente não se admite, como regra, a 

existência de atos ilegais, já que o Estado de Direito, ou Estado da Legalidade, 

vincula a todos, Administração Pública e Particulares.  
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               Na lição de MAURO NOCOLAU JUNIOR, eminente Juiz de Direito 

Titular da 48ª Vara Cível do TJRJ, temos que: “As pedras fundamentais em que se 

assenta toda organização política do Estado Democrático de Direito são a dignidade 

humana e o respeito aos direitos individuais e sociais dos cidadãos, conforme 

destacado no preâmbulo e no artigo primeiro de nossa Carta Magna”    

     

     A segurança jurídica, espécie do gênero do direito fundamental, 

ocupa lugar de destaque no ordenamento jurídico atual, tanto que o direito adquirido, 

a coisa julgada e o ato jurídico perfeito são postulados máximos de cumprimento 

inclusive, pela legislação infraconstitucional.  

  

 

IV – A ORDEM INTERNA SEED Nº 007/2017 E A QUEBRA DA SEGURANÇA 

JURÍDICA – AFRONTA A DISPOSITIVOS DA LCP. 180/2007 

 

 

                      Ao editar a ORDEM INTERNA SEED nº. 007/2017, a Secretaria 

de Educação do Município de Taubaté extrapolou na sua função de regulamentar o 

processo de atribuição de Classes e Aulas aos docentes da Rede de Ensino, 

provocando insegurança jurídica na relação funcional do pessoal do quadro do 

magistério com a administração pública municipal, a saber: 

ÍTEM I 

 

Artigo da Ordem 

Interna 

Assunto Artigo afrontado da 

Lcp. nº. 180/2007 

11 e 12 Classificação por lista que não leva em 

consideração a Sede do Professor 

 

47 e 47-A 

 
                      Para o processo inicial de atribuição de classes/aulas, os docentes precisam, 

necessariamente, ser classificados de acordo com a disciplina do concurso e por sede. A 

atribuição em listagem única, além de não ter amparo legal por ferir o vínculo do professor com a 

unidade sede, torna sem efeito os conceitos de remoção do professor previsto no artigo 53 do 

Estatuto do Magistério, Lei Complementar nº. 180 de 2007.  

 

  A Lei Complementar nº. 180/2007 foi elaborada com base em normas e orientações 

emanadas do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação, com vistas a garantir a 

valorização dos profissionais do magistério e, consequentemente, a melhorar a qualidade da 

educação.  

 

  A Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE nº. 05/2010, que fixa as 

diretrizes nacionais para os planos de carreira dos profissionais do magistério, reafirma a 

necessidade de vincular o professor a uma escola sede para que o mesmo possa ir conhecendo mais 
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detalhadamente a realidade da clientela e, consequentemente, ter maior embasamento para a 

adoção de medidas concretas com o intuito de melhorar a qualidade do ensino.  

 

           Assim, além de afrontar os artigos 47 e 47-A do Estatuto do Magistério, a atribuição de 

classes/aulas nos termos estabelecidos pela Ordem Interna nº. 007/2017 contradiz também as 

orientações do Conselho Nacional de Educação.  

 

Lei Complementar nº. 180/2007: 

 

Art. 47. Os servidores do magistério público municipal, quando 

convocados para ingresso em cargo público, terão direito a escolher a 

unidade escolar para sua lotação, sempre observada a ordem de 

classificação no respectivo concurso público e o número de vagas. (grifo 

nosso) 

 

Parágrafo único. Os docentes que, nos anos subseqüentes, não 

conseguirem completar a jornada de trabalho após o processo inicial de 

atribuição de classe e/ou aulas, na escola de lotação, deverão completá-

la em outra unidade escolar. 

 

 Art. 47-A. Ao ingressarem, os titulares de cargo de Professor de 

Educação Infantil Substituto, de Professor I Substituto e de Professor III 

Substituto serão lotados junto à Secretaria de Educação como unidade 

sede. (incluído pela Lei Complementar nº 270, de 7 de dezembro de 

2011) (grifo nosso) 

 
           ORDEM INTERNA SEED nº. 007/2017 

 

Art. 11. Quanto à atual situação funcional, os docentes serão classificados em listas 

distintas, compostas por: 

 

I- docentes titulares de cargo, tendo preferência o estatutário; 

II- docentes considerados estáveis reintegrados por meio de ordem judicial; 

III- docentes conveniados, afastados junto à Rede de Ensino do Município de Taubaté. 

 

Parágrafo único. A lista de docentes cuja situação funcional corresponde àquela 

prevista no inciso I tem preferência sobre a lista prevista no item II e assim 

sucessivamente.  

 

Art. 12. Em cada lista de habilitação funcional os docentes serão classificados segundo 

a sua licenciatura, no campo de atuação da disciplina, objeto do concurso de que é 

titular. 
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ÍTEM II  

Artigo da Ordem 

Interna 

Assunto Artigo afrontado da 

Lcp. nº. 180/2007 

 

23 

Critérios do processo de remoção  

53, 54, 55 

 

 

                              A Ordem Interna SEED 007/2017 ao tratar da remoção não regulamenta os 

dispositivos do Estatuto do Magistério, mas cria novas regras inovando o referido processo de 

remoção, afrontando os artigos 53, 54 e 55 da Lei Complementar nº. 180/2007, provocando 

insegurança jurídica no processo de atribuição de aula: 

Lei Complementar nº. 180/2007: 

 

Art. 53. Remoção é a movimentação do ocupante de cargo do quadro do magistério 

público municipal de uma para outra unidade de ensino, sem que se modifique sua 

situação funcional.  

 

§ 1º A remoção dar-se-á:  

I – ex officio, quando atribuídas classes e/ou aulas ao docente em situação de 

excedente em unidade escolar diversa da qual estava lotado; (grifo nosso) 

II – a pedido, por concurso de títulos.  

 

§ 2º As inscrições para remoção dar-se-ão em prazo e período definidos pelo órgão 

superior municipal de educação. (grifo nosso) 

 

 Art. 54. O concurso de remoção deverá sempre preceder ao de ingresso para 

provimento de igual classe de cargo.  

 

Art. 55. Os critérios para classificação dos candidatos à remoção serão estabelecidos 

através de regulamentação expedida pelo órgão superior municipal de educação, com 

os mesmos itens do art. 57 desta Lei Complementar. 

   

     

 

                                      ORDEM INTERNA SEED Nº. 007/2017: 
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 Art. 23. A remoção poderá ocorrer ex officio em decorrência deste processo de 

atribuição, em razão de segmentação ou implantação de unidades de turno único, ou a 

critério da Secretaria de Educação, mediante justificativa.  

 

§ 1º. As atribuições de classes e/ou aulas que acarretem a remoção de docentes serão 

realizadas pela Secretaria de Educação, observados primeiramente, o atendimento aos 

docentes para composição de jornada inicial.  

 

§ 2ª. Quando da vacância de classes e/ou aulas no decorrer do ano, serão as mesmas 

oferecidas aos docentes da Rede Municipal de Ensino, conforme ordem de 

classificação, podendo nesta ocasião, ser o docente removido, a critério da Secretaria 

de Educação, sendo as aulas restantes oferecidas aos docentes eventualmente 

declarados adidos.  

§ 3º. A remoção dar-se-á sempre pela jornada de trabalho deferida, podendo haver 

ampliação de acordo com a disponibilidade de classes e/ou aulas, a critério da 

Secretaria de Educação.  

 

ÍTEM III 

Artigo da Ordem 

Interna 

 

Assunto 

Artigo afrontado da 

CF/88 e 

Lcp. nº. 180/2007 

 

 

25 

 

Deferimento da jornada com base no critério de 

comprometimento do docente 

CF/88 – Art. 41, III 

Lcp. 180/2007 

Art. 69 – Dos direitos 

dos profissionais da 

educação 

 

 

                             O artigo 25 da Ordem interna SEED Nº. 007/2017 subverte a ordem jurídica, uma 

vez que de forma equivocada transforma algo que é legalmente disposto como DIREITO do professor 

(inciso VII da Lcp. 180/2007), em critério de avaliação não previsto em lei complementar, afrontando a 

Constituição Federal. 

                                          

                                               ORDEM INTERNA SEED Nº. 007/2017 

 

Art. 25. A Primeira Etapa da Atribuição será feita pela Secretaria de Educação, em local 

definido no cronograma anexo. 
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§1º. Serão atribuídas classes e aulas livres do componente curricular do cargo docente, 

até o limite de sua jornada atual deferida pela Secretaria de Educação, de acordo com 

sua classificação e a disponibilidade na Rede. 

 

§ 2º. O deferimento da jornada atual será feito com base no critério de 

comprometimento do docente com a eficácia do aprendizado do aluno e com a 

participação nas atividades educacionais e no processo de planejamento, execução e 

avaliação das atividades escolares, no período de 1º/01/2015 a 30/06/2017, na 

seguinte conformidade: 

 

I- Comprometimento superior a 75%: deferimento de atribuição de jornada completa 

na primeira etapa se a jornada atual for completa ou deferimento de ampliação na 

segunda etapa se a jornada atual for inicial de acordo com a disponibilidade de classes 

e/ou aulas na Rede.  

 

  

 

II- Comprometimento igual ou inferior a 75%: deferimento de atribuição de jornada 

inicial na primeira etapa e deferimento de atribuição de carga suplementar na terceira 

etapa se a jornada atual for completa, de acordo com a disponibilidade de classes e/ou 

aulas na Rede até o limite da carga horária atual, vedada a ampliação.  

                                

                                                    CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público.                                (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

§ 1º O servidor público estável só perderá o 
cargo:                           (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 

I - em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado;                                (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
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II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa;                               (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, 
na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.  (grifo 
nosso)          

  

Lei Complementar nº. 180/2007: 

DOS DIREITOS 

 

 Art. 69. Além dos previstos na Lei Complementar nº 1, de 1990, constituem direitos 

dos profissionais da educação:  

 

I – ter acesso a informações educacionais, bibliografia, material didático e outros 

instrumentos, bem como contar com assessoria pedagógica que auxilie e estimule a 

melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus conhecimentos; 

 

 II – ter assegurada a oportunidade de freqüentar cursos de formação, atualização e 

especialização profissional em conformidade com o disposto no art. 67 da LDB;  

 

III – dispor, no ambiente de trabalho, de instalações e material técnico-pedagógico 

suficientes e adequados para exercer com eficiência e eficácia suas funções;  

 

IV – ter igualdade de tratamento no plano administrativo-pedagógico, 

independentemente do vínculo funcional; 

 V – integrar o Conselho Municipal de Educação; 

 

 VI – receber remuneração de acordo com o disposto nesta Lei Complementar;  

 

VII – participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades, 

bem como dos conselhos de escola e outros colegiados; 

 

VIII – ter liberdade de expressão, manifestação e organização, em todos os níveis, 

especialmente na unidade escolar;  
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IX – reunir-se, na unidade escolar, para tratar de assuntos de interesse da categoria e 

da educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares;  

 

X – ter acesso à formação sistemática e permanente através do órgão superior 

municipal de educação ou outras instituições e órgãos oficiais;  

 

XI – receber, através dos serviços especializados de educação, assistência ao exercício 

profissional.  

                         

 

            Desta feita, o artigo 25 da Ordem Interna nº. 007/2017 além de não encontrar 

amparo em nosso ordenamento jurídico, não fornece nenhuma informação acerca deste processo de 

avaliação de “comprometimento”, ou seja, nem ao menos estabelece regras claras: 

 

-Quais mecanismos e instrumentos concretos de avaliação foram aplicados? 

-Quando foram realizadas as avaliações? 

-Foram pontuais ou de forma contínua? 

-Quem (ou qual comissão) estabeleceu critérios para mensurar as avaliações? 

 

ÍTEM IV      

Artigo da Ordem 

Interna 

Assunto Artigo afrontado da 

Lcp. nº. 180/2007 

44 Limitação da Jornada de Trabalho 26, 26-A, 27, 31 

 

                         Da análise comparativa do artigo 44 da Ordem Interna com os artigos 26, 26-A, 27 e 

31, não resta dúvida de que houve inovação por parte da Secretaria de Educação, e não a 

regulamentação dos artigos do Estatuto do Magistério que tratam da Jornada de Trabalho, 

provocando a consequente insegurança jurídica na relação funcional do pessoal do quadro do 

magistério com a administração pública municipal.  

 

  Nos termos do artigo 27 da Lcp. 180/2007, o docente poderá optar por alteração ou 

manutenção de sua jornada semanal de trabalho, na forma e condições estabelecidas pelo órgão 

superior municipal de educação. Por forma e condições estabelecidas pelo órgão superior entendem-

se os aspectos operacionais do processo (datas, formulários, mecanismos, etc) e não a criação 

(inovação) de critérios não previstos no texto legal, em ofensa ao artigo 84, IV da Constituição 
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Federal. Caso contrário, o próprio texto da referida lei complementar já teria estabelecido em seu 

escopo as diretrizes para o estabelecimento de critérios claros e objetivos.  

 

  Também, o disposto pelo Estatuto do Magistério em relação à carga suplementar não 

foi estabelecido em relação à jornada de trabalho. Havendo disponibilidade de classes/aulas livres 

para a manutenção ou ampliação de jornada, compete exclusivamente ao docente a opção, 

independente de quaisquer critérios.  

 

  A Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE nº. 05/2010. que fixa as 

diretrizes nacionais para os planos de carreira dos profissionais do magistério, estabelece que os 

PLANOS DE CARREIRA precisam prever a valorização do professor por dedicação exclusiva. Assim, 

ficar “a critério da Secretaria de Educação” a atribuição de jornada completa aos docentes caminha 

na direção oposta ao que orienta o CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.  

 

 

                                               ORDEM INTERNA SEED Nº. 007/2017 

 

Art. 44. A critério da Secretaria de Educação, a jornada de trabalho do docente poderá ser 

limitada à jornada inicial na Primeira Etapa de Atribuição, de acordo com o interesse 

público, ou a pedido do servidor, no momento de inscrição e desde que respeitados os 

limites previstos na Lei Complementar nº. 180, de 21 de dezembro de 2007.  

 

                                         Lei Complementar nº. 180/2007: 

 

Art. 26. A jornada semanal de trabalho dos docentes para todas as modalidades de 

ensino será composta por:  

 

I - jornada inicial: vinte horas-aula de trabalho em sala de aula com alunos e quatro 

horas-atividade das quais duas serão cumpridas na unidade escolar e duas em local de 

livre escolha;  

 

II - jornada completa: quarenta horas-aula de trabalho em sala de aula com alunos e 

oito horas-atividade das quais quatro serão cumpridas na unidade escolar e quatro em 

local de livre escolha.  

Art. 26-A. A jornada de trabalho do Professor de Educação Infantil Substituto, do 

Professor I Substituto e do Professor III Substituto será composta de dez horas aulas de 
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trabalho em sala de aula com alunos e duas horas atividade, sendo uma a ser cumprida 

em local de livre escolha. 

 

 Parágrafo único. Ao Professor de Educação Infantil Substituto, Professor I Substituto e 

Professor III Substituto não se aplica o disposto no art. 27. (incluído pela Lei 

Complementar nº 270, de 7 de dezembro de 2011)  

 

Art. 27. O docente poderá, anualmente, optar por alteração ou manutenção de sua 

jornada semanal de trabalho, na forma e condições estabelecidas pelo órgão superior 

municipal de educação. 

 

§ 1º A jornada de trabalho docente somente poderá ser ampliada com classes e/ou 

aulas livres do componente curricular específico do cargo a que se refere. 

 § 2º O docente fará jus à percepção dos vencimentos correspondentes às horas da 

jornada semanal de sua opção, após efetiva assunção de seu exercício.  

§ 3º A redução da jornada semanal de trabalho, a pedido do servidor, será efetivada 

no início do ano letivo seguinte. 

 

Art. 31. A carga horária de trabalho do docente em jornada inicial poderá ser ampliada 

a título de carga suplementar, por opção do professor, de acordo com a 

disponibilidade e a critério da Administração, em conformidade com regulamento a 

ser estabelecido anualmente pelo órgão superior municipal de educação. 

  

ÍTEM V 

 

Artigo da Ordem 

Interna 

 

 

Assunto 

Artigo afrontado da 

Lcp. nº. 1/1990 

Estatuto do Servidor 

Público Municipal 

47, § único Não admissão de recurso referente às 

atribuições de classes e/ou aulas 

propriamente ditas. 

 

243,244,245 e 246 

 

  O artigo 47 da Ordem Interna nº. 007/2017 não encontra amparo legal em nosso 

ordenamento jurídico, pois o direito de petição e interposição de recursos é assegurado ao servidor 

público municipal em defesa de direito ou de interesse legítimo, conforme disposto na Lei 

Complementar nº. 1 de 4 de dezembro de 1990 – Estatuto do Servidor Público Municipal.  
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                                                  ORDEM INTERNA SEED Nº. 007/2017 

 

Art. 47. Caberá recurso, que deverá ser apresentado preferencialmente em 

formulário próprio aprovado pela Secretaria de Educação, nos 2 (dois) dias úteis 

seguintes à data das respectivas divulgações. 

Parágrafo único. Não serão admitidos recursos: 

I- ... 

III- referentes às atribuições de classes e/ou aulas propriamente ditas.  

 

                                   Lei Complementar nº. 1, de 4 de dezembro de 1990.  

 

ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

 

                        DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 

 Art. 243. É assegurado ao servidor requerer aos Poderes Públicos em defesa de direito 

ou de interesse legítimo. (grifo nosso) 

 

Art. 244. O requerimento será dirigido a autoridade competente para decidi-lo e 

encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o 

requerente. 

 

 Art. 245. Cabe pedido de reconsideração a autoridade que houver expedido o ato ou 

proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.  

Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos 

anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 

(trinta) dias. 

 

                                  Art. 246. Caberá recurso: 

                                  I - do indeferimento do pedido de reconsideração 

                                  II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.  

    § 1º O recurso será dirigido a autoridade imediatamente superior a que tiver expedido 

o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, as demais 

autoridades.  
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    § 2º O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver 

imediatamente subordinado o requerente. 

 

             Assim sendo, tendo em vista as ilegalidades contidas na ORDEM 

INTERNA nº. 007/2017, que exorbitou o poder regulamentar, e da consequente 

insegurança jurídica que afetará a relação funcional do pessoal do quadro do 

magistério com a administração pública municipal, prejudicando direitos legalmente 

adquiridos pelos Professores contidos no Estatuto do Magistério Público do 

Município de Taubaté, encaminhamos a presente propositura à apreciação dos 

Nobres Pares. 

 

    Vereadora Loreny - PPS 

 

mailto:camarataubate@camarataubate.sp.gov.br

