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“Altera o Decreto 3535/2006.” 

   
 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito do Município de São 

Sebastião, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII, da 
Lei Orgânica do Município de São Sebastião,  

 
 

D E C R E T A: 
 
 

Artigo 1º  Em atenção ao disposto no artigo 3º da Lei 11274/2006 que 
alterou o artigo 32 da Lei nº 9394/1996, o Artigo 5º do Decreto nº 3535/2006, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Artigo 5º - A Atribuição de Aulas da Educação de Jovens e Adultos far-se-á conforme 
segue: 
 

I. Em razão da semestralidade do curso, as atribuições realizar-se-ão em dois 
momentos: um precedente ao primeiro semestre e o outro, no início do segundo 
semestre, caso haja redução ou aumento no número de classes e ou aulas. 

 
II. No caso de professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano, poderão ser 

atribuídas até 50% (cinqüenta por cento) do total de aulas de cada disciplina do 
curso, em qualquer desses momentos, para constituição de jornada de trabalho 
dos titulares do cargo, observado o arredondamento de cálculos sempre para a 
menor quantidade. 

 
III. As aulas de Educação de Jovens e Adultos independente da quantidade, não 

comporão cargo vago para Remoção e nova Atribuição. 
 

IV. No caso do professor de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, a classe será 
atribuída apenas no processo de remanejamento ou carga suplementar.” 

 
  Artigo 2º  A fim de estimular a diminuição do índice de absenteísmo na rede 

municipal de ensino de São Sebastião, o artigo 13 do Decreto 3535/2006, fica acrescido 
de um parágrafo, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Artigo 13 - O Professor perderá a Carga Suplementar por displicência profissional ou 
ausências que causem prejuízos pedagógicos. 
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 §1º - Os prejuízos pedagógicos deverão ser comprovados mediante relatórios da 
equipe técnico pedagógicas. 
 
 §2º - O docente que faltar, por motivo justificado ou injustificado, exceto no gozo 
de licença prêmio, durante 15 dias sucessivos ou 30 dias interpolados, perderá as aulas 
da classe ou classes, se estas integrarem a carga suplementar do titular de cargo ou a 
carga horária do servidor.” 
 

Artigo 3º - Nos termos do definido pelo Artigo 3º da LC 094/2008, o Artigo 19 do 
Decreto 3535/2006, que confere a classificação geral dos professores da Rede 
Municipal de Ensino de São Sebastião, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Artigo 19 – A Classificação Geral será realizada entre as respectivas áreas de 
docência conforme segue: 
 

I. Professores Lotados na Educação Básica I, englobando os Profissionais de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, EJA – Educação de 
Jovens e Adultos, e Educação Especial; 

 
II. Professores Lotados na Educação Básica I, com Lotação na Secretaria 

Municipal de Educação englobando os Profissionais de Educação Infantil e, 
Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano; 

 
III. Professores de Educação Física; 

 
IV. Professores lotados em classes do Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano, 

separados por disciplinas.” 
 

  Artigo 4º - Fica revogado o Artigo 32 do Decreto 3535/2006. 
 
  Artigo5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos ao dia 30 de junho de 2010. 
São Sebastião,    23     de novembro de 2010. 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra. 
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