
IRONI JOSÉ SEBBEN, Prefeito Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 
 
 

           Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 
 
 
                LEI MUNICIPAL Nº 1.438.13, de 04 de fevereiro de 2013. 
 
 

 
Autoriza permuta entre professores 
da Rede Municipal de Ensino de 
Almirante Tamandaré do Sul, e da 
outras providências. 
 
  

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
realizar permuta entre professores da Rede Municipal de Ensino de 
Almirante Tamandaré do Sul, com professores lotados em  Redes de 
Ensino de outros Municípios e da Rede Estadual.  
 

Art. 2º - O pedido de permuta deverá ser encaminhado pelo 
professor interessado em formulário próprio à Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Lazer de Almirante Tamandaré do Sul. 

 
Art. 3º - A permuta somente será autorizada após análise 

criteriosa do Departamento de Pessoal e da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Lazer, resguardado os direitos de deferimento ou 
indeferimento ao Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer de 
Almirante Tamandaré do sul. 

 
Art. 4º - Os permutantes deverão pertencer ao mesmo nível e 

grau de ensino e se encontrarem disponibilizados para o exercício efetivo 
de funções docentes (sala de aula), bem como para áreas administrativas. 



Parágrafo Único: As permutas realizadas não trarão nenhum 
ônus para o Município de Almirante Tamandaré do Sul 

 
Art. 5º - As permutas terão validade de um ano, podendo ser 

renovadas a qualquer tempo. 
 
Art. 6º - A permuta poderá ser cessada a qualquer tempo, 

caso ocorra necessidade de retorno do professor à sua lotação de origem. 
  
Art. 7º - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer 

reserva-se o direito de cancelar a permuta e requerer o retorno imediato 
do seu professor permutado, em caso de comprovada inaptidão 
profissional do professor, com ele permutado, facultando o mesmo 
direito ao outro município. 

 
  Art. 8º - Fica revogada a Lei Municipal nº 1.213.11. 
 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
   
 
 

Gabinete do Prefeito, 04 de fevereiro de 2013. 
 
 
 

Ironi José Sebben 
Prefeito Municipal  
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