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A presente proposta pretende alterar a redação dos §§ 1 ° e 2° do art. 63 da Lei 11.434, de 12 de 
novembro de 2003, vez que a redação vigente excetua aos titulares de cargos da Classe I 
(professores adjuntos) a substituição de cargos da Classe III (diretor de escola, assistente de 
diretor de escola, coordenador pedagógico, assistente técnico educacional e supervisor de ensino) 
e, portanto, veda-lhes a possibilidades de receber a remuneração correspondente em casos de 
impedimentos legais ou temporários dos titulares da mencionada classe, o que fere direito 
garantido no Estatuto do Magistério. 
 
Registre-se que a Lei 11.229/92 - Estatuto do Magistério Público Municipal, definiu e deu 
garantias aos docentes estáveis, dispondo no Capítulo I do Título VII, o seguinte: 
 
"Art. 91 - Aos docentes, titulares de cargos criados pela Lei n° 8694, de 31 de março de 1978, 
considerados estáveis no Serviço Público Municipal, por força do artigo 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, são concedidas as seguintes garantias: 
 
VIII - Afastamentos na hipótese dos incisos I a V do artigo 50 desta Lei;" (grifamos) 
 
Já o art. 50 da referida Lei assim dispõe: 
 
"Art. 50 - Os profissionais do Ensino efetivos poderão ser afastados de seus cargos, por 
autorização do Prefeito, e por tempo determinado, para: 
 
I - Prestar serviços técnico-educacionais; 
 
II - Titularizar, em situação de acúmulo lícito remunerado de cargos, um cargo em comissão, ou 
exercer, em substituição, transitoriamente, um cargo vago ou nos impedimentos legais e 
temporários de seu titular, desde que comprovada a incompatibilidade de horário;" 
 
Trata-se de, com a medida, dar tratamento isonômico aos profissionais da educação conforme já 
lhes garantia a Carta Magna e o Estatuto do Magistério: ao professor estável será legítimo 
titularizar, em situação de acúmulo lícito remunerado, e ainda ser convocado para prestar serviços 
em jornada de 40 horas, bem como concorrer ao cargo de Assistente de Diretor. 
Tendo em vista que a propositura fará justiça e contribuirá para o aprimoramento e dinamismo 
dos profissionais da educação, conto com o apoio dos nobres pares. 


