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Dispõe sobre critérios para atribuição ao docente 

titular de cargo com JSTD constituída na unidade 

sede, de classes disponíveis para atribuição para todo 

o ano letivo, atendendo situações específicas, 

compondo neste momento sua JSTD e mantendo o 

cargo na respectiva sede de exercício de origem, nos 

termos do Decreto nº 11.976 de 04 de dezembro de 

2019. 

  

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando a 

necessidade de estabelecer critérios para a atribuição ao docente titular de cargo com JSTD constituída na 

unidade sede, de classes disponíveis para atribuição para todo o ano letivo, atendendo situações 

específicas, compondo neste momento sua JSTD e mantendo o cargo na respectiva sede de exercício de 

origem, nos termos do inciso IV do parágrafo 2º do artigo 10 do Decreto nº 11.976 de 04 de dezembro de 

2019 que dispõe sobre o processo de atribuição de classes/aulas do pessoal docente do Quadro do 

Magistério do Município de Lins, expede a seguinte Instrução: 

 

1. As situações específicas de que trata a presente instrução referem-se exclusivamente 

à disponibilidade de classes livres ou em substituição para todo o ano letivo, e que 

poderão ser atribuídas ao docente titular de cargo com JSTD constituída na unidade 

sede, desde que não interfiram em atribuições de classes/aulas já definidas; 

2. A excepcionalidade da atribuição a que se refere o item anterior tem caráter 

provisório, enquanto perdurar a possiblidade da atribuição, a condição de classe livre 

e a vigência da substituição, não se caracterizando, portanto, a remoção prevista em 

legislação específica; 

3. A possiblidade da atribuição dependerá exclusivamente da supremacia da 

necessidade da Unidade Escolar na garantia das aulas a serem ofertadas, 

 
 



dependendo,  no entanto, no ato da atribuição, de autorização da Secretária 

Municipal de Educação; 

 

4. Caso o docente titular de cargo da classe oferecida em substituição retorne à unidade 

sede, durante o ano letivo, e em havendo a incompatibilidade de horários, o docente 

titular de cargo em situação de acúmulo deverá optar por um dos cargos, nos termos 

dos §§ 2º e 3º do artigo 66 da Lei Complementar nº 97/1992. 

 

5. Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

Lins, 04 de dezembro de 2019. 

 

Assinado no original 
Profª Denise Jorge Magnoler 

Secretária Municipal de Educação 


