
28 - CARREIRA DO MAGISTÉRIO – REDUÇÃO DE JORNADA. 
I - Nos termos do art. 111 da Lei Complementar 16/94, o ocupante de cargo de magistério, em efetiva 
regência de classe, tem direito subjetivo à redução de 1/5 da sua carga horária ao completar 15 anos 
de efetivo exercício na função de magistério ou de 1/4 da sua carga horária ao completar 20 anos de 
efetivo exercício na função de magistério ou ao atingir 50 anos, desde que, neste último caso, conte 
com no mínimo 15 anos de docência. A referida redução dar-se-á sem a redução de vencimentos e 
vantagens adquiridas. 
II-  Entende-se como funções do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.301/2006 e da Lei Complementar 
Estadual nº 138/2006, as atividades exercidas por professores, quando desenvolvidas em estabelecimento 
de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, 
as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 
III - Nos termos do art. 23, § 14 da Lei Complementar 61/2001, os profissionais do magistério público 
estadual, quando solicitarem, e observada a oportunidade e conveniência da Administração, podem 
ter sua carga horária reduzida a menos de 200 horas, com a redução proporcional dos vencimentos.
Verbete alterado em apreciação ao processo nº 010.000.00956/2011-2, Parecer Normativo nº 021/2013, 
na 103ª R.E. de 25.04.13.

51 - REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – LEI 4.009/98. 
I – Os servidores públicos, de quaisquer categorias, fazem jus à redução de carga horária prevista na 
Lei 4.009/98, desde que comprovem a existência de relação de paternidade ou maternidade 
(biológica, por adoção ou determinada por processo judicial), aliada à guarda ou situação fática de 
dependência direta entre o filho menor ou maior e o servidor, bem como a presença de deficiência, 
temporária ou permanente, do descendente, conforme conceituado na lei federal Nº 13.146/2015. 
II - Para comprovação da relação de maternidade ou paternidade biológica é imprescindível a apresentação 
de certidão de nascimento ou carteira de identidade da pessoa com deficiência; e nos demais casos, 
o termo de guarda.
III - A redução de jornada também deverá ser deferida durante o período de estágio de convivência, 
previsto na Lei (Federal) n.º 8.069, 13 de julho de 1990, do servidor público adotante de pessoa com 
deficiência, assim como às hipóteses de guarda legal e tutela.
IV - Caberá ao Estado, através da Perícia Médica Oficial, apurar a existência da deficiência e aferir, 
através do relatório social e psicológico, a relação de dependência direta entre o servidor e o filho, 
além das hipóteses de guarda legal e tutela. 
V - A concessão da redução de carga horária tem validade de dois anos, podendo, no entanto, ser 
renovada sucessivamente, por prazo idêntico, enquanto se mantiver a condição de deficiência do(a) 
descendente do(a) beneficiário(a), nos termos do artigo 3º da Lei 4.009/98. 
VI – Nos casos em que ficar caracterizada a irreversibilidade do quadro de saúde do(a) descendente 
do(a) beneficiário(a), fica dispensada a apresentação de documentação médica comprobatória 
atualizada, sendo suficiente, para tanto, a documentação acostada no processo inicial de concessão. 
A contrário senso, quando reversível a deficiência, necessário que, no ato da renovação, seja realizada 
nova perícia e apresentado relatório social e psicológico atualizado, conforme inciso IV acima.
(Verbete alterado em apreciação dos processos 020.260.01526/2016-2; 018.000.10569/2016-1; 
010.000.01462/2016-7; 020.260.04273/2016-4; 018.000.01721/2020-5; Parecer Normativo nº 005/2010, 
e Ata da 192ª R.O. de 08.10.2020)
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INSTRUÇÃO:
Documentos Necessários:

a)  Laudo médico do profissional que acompanha o dependente

b)  Laudo da Perícia Médica Oficial

c)  Certidão de Tempo de Serviço

d)  Relatório Social da Perícia Medica realizada por Assistente Social da Secretaria de Estado da Administração

e)  Certidão de Nascimento ou RG. do (a) Filho (a).
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