
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PL 0139/2017 
De acordo com o artigo 96 da Lei 14.660, a quantidade de unidades escolares do 

Sistema Municipal de Ensino é critério basilar da fixação e exercício dos Profissionais da 
Educação Municipal em suas respectivas unidades, distribuídas atualmente entre as 13 (treze) 
Diretorias Regionais de Educação. 

Desde a determinação do número atual de cargos de supervisor escolar em 2007, 
houve um considerável aumento no número de unidades na Rede Municipal, hoje com mais de 
3570 unidades. Esse número de unidades já implica numa média de 12 unidades a serem 
supervisionadas por supervisor, entretanto há na Cidade de São Paulo mais de 2.000 unidades 
escolares de educação infantil da rede privada. 

Dessas, todas as que só atuam na educação infantil também o trabalho de supervisão 
escolar por parte do sistema municipal, ou seja, são escolas supervisionadas por esses 336 
supervisores, limite atual de cargos. Devendo ainda ser considerado o necessário crescimento 
do número de unidades necessárias para absorver a demanda atual de mais de 60.000 
crianças nas creches e centros de educação infantil e matrícula obrigatória para todas as 
crianças em idade pré escolar, o que, por óbvio, amplia a necessidade de contratação desse 
profissional da educação. 

Sobretudo, há que se relevar o fato que em 2007 ao ser sancionada a Lei 14.660, 
esses 336 profissionais supervisionavam 2.067 unidades educacionais da Rede municipal, ao 
passo que hoje, o número de unidades da Rede Municipal ultrapassou 3.570 Unidades. 

Assim, autorizar o Poder Executivo Municipal a criar outros novos 96 cargos de 
Supervisor Escolar, traz novamente o equilíbrio entre o número de supervisores, que totalizam 
com tal criação 432 cargos, e as unidades da rede e particular sob sua supervisão. 

Pelo exposto, fica claro o interesse e a necessidade real da medida autorizativa ora 
proposta. 
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