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RESOLKAO N°. 4, DE 30 DE JULHO DE 2007.

PAULO VICENTINO, Diretor-Superintendente do Institute de
Previdencia Municipal de Mogi das Cruzes- IPREM, no use das atribuicoes que the
confere o art. 58, IX, da Lei Complementar no. 35, de 5 de julho de 2.005, visando
disciplinar a aplicacao da Lei Federal n° 11.301/2006,

RESOLVE:
Art. 1° Para os efeitos no disposto no § 5°, do artigo 40 da Constituicao
Federal/1988, sae funciies de magisterio as exercidas por profissionais do magisterio e
especialistas em educacao no desempenho de atividades educativas, quando exercidas
em estabelecimento de educacAo basica em seus diversos niveis e modalidades,
incluidas, alem do exercicio da docencia, as de direcAo de unidades escolares e as de
coordenacao e assessoramento pedagogic°, definidas nesta resolucao.
Art. 2° Para efeitos de aplicacao desta ResolucAo, consideram-se como
estabelecimentos de educacao basica, os seguintes:
I — Escolas Municipais;
II — Centros de Convivencia Infantil Integrado, e
III — Centro de Convivencia Infantil Municipal.
Art. 3° Consideram-se como funcOes de magisterio, para fins de
aplicacao da Lei Federal n° 11.301/2006, as seguintes atividades, desde que exercidas
nos locais definidos no artigo 2° desta Resolucao:
I - Diretor de Unidade Escolar;
II - Vice-Diretor de Unidade Escolar; e
III — Coordenador Pedagogico.
Paragrafo unico. Para fins de aplicacao deste artigo, sera° consideradas
as atividades exercidas apenas pelos servidores municipais que ocuparem os cargos de
Profissional do Magisterio e Pedagogo.
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Art. 4° Os servidores que se enquadram nos termos desta Resolucao
poderao ser beneficiados, mediante requerimento, pelo abono de permanencia previsto
no § 14, do artigo 5°, da Lei Complementar n° 35/05.

Art. 5° No caso de decisao contraria do Supremo Tribunal Federal, na
ADIN 3772, os beneficios concedidos corn base nesta resolucao sera() revertidos, se
assim determinar o respectivo acOrdAo.

Art. 6° Esta Resoluck) entrara ern vigor na data de sua publicacao.

Mogi das Cruzes, 30 de julho de 2007.
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