
 
 
DOM 03/06/2003 P.175 
 
EMENDA 01 AO PROJETO DE LEI 611/02 
Acrescente-se os artigos que seguem, renumerando-se os subsequentes: 
Art. 5º - O artigo 35 e parágrafos da Lei n.o 11.434, de 12 de novembro de 1993, a partir 
de 60 (sessenta) dias da vigência desta lei, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 35 - A Jornada Básica do Professor corresponde a 18 (dezoito) horas-aula e 2 (duas) 
horas - atividade semanais, perfazendo 120 (cento e vinte) horas-aula mensais. 
§ 1º - O Professor Adjunto cumprirá a Jornada Básica do Professor prioritariamente com as 
aulas que lhe foram atribuídas na unidade escolar, inclusive em caráter eventual. 
§ 2º - Havendo aulas remanescentes da Jornada Básica do Professor não atribuídas, o 
Professor Adjunto deverá cumpri-las com atividades direcionadas ao aluno, especialmente 
aquelas que visem assegurar a eficiência do processo pedagógico. 
§ 3º - Em caso de readaptação funcional, temporária ou permanente, nos termos da 
legislação vigente, os ocupantes dos cargos de Professor perceberão sua remuneração de 
acordo com a Jornada a que estiverem submetidos no momento do evento, na seguinte 
conformidade: 
| - Professor Titular: 
a) Jornada Básica 
b) Jornada Especial Ampliada e Jornada Especial Integral 
II - Professor Adjunto: 
a) Jornada Básica 
b) Jornada Especial Ampliada e Jornada Especial Integral 
§ 4º - Aplica-se o disposto no inciso I do parágrafo anterior ao Professor de Bandas e 
Fanfarras em restrição de função temporária ou permanente." 
Art. 6º - O § 2º do artigo 51, inciso VII do artigo 73, artigo 74, incisos do artigo75 e artigo 
76, todos da lei 11.434, de 12 de novembro de 1993, ficam com seus efeitos revistos em 
função da alteração da Jornada Básica do Professor Adjunto, na forma do artigo 5º desta 
lei. 
Art. 7º - A Secretaria Municipal de Educação estabelecerá módulo para o exercício dos 
Professores Adjuntos, do Quadro do Magistério Municipal, que vise à permanência destes 
Profissionais de Educação na unidade escolar em que já se encontrem exercendo suas 
funções, de forma a levá-los a participar plenamente do respectivo projeto político-
pedagógico, atendidas as necessidades de regência de aulas. 
Parágrafo único - O remanejamento do Professor Adjunto de uma unidade escolar para 
outra dar-se-á: 
I - por situação de excedência ao módulo vigente; 
II - para regência de aulas em número superior ao atribuído na escola atual e desde que 
haja previsão de substituição. 
CLAUDIO FONSECA 
PC do B" 
 

 
Epl0611-2002-1CFonseca 


	EMENDA 01 AO PROJETO DE LEI 611/02 

