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JUSTIFICATIVA - PL 0313/2019 
Trata-se de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo à instituir novo critério a ser 

observado no sistema de pontos da Evolução Funcional Por Merecimento dos Servidores do 
Quadro de Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino. 

A presente propositura objetiva estimular a permanência de educadores e do quadro de 
apoio durante o máximo de tempo possível em uma mesma unidade de ensino. 

Por outro lado, também objetiva beneficiar aqueles que sejam lotados em unidades 
localizadas em áreas com baixo índice de desenvolvimento humano, tendo em vista que por 
estas serem mais vulneráveis, dificultam a criação de vínculos entre funcionários, alunos e 
ambiente escolar, dificultando, por sua vez, que esse índice aumente. 

Principalmente nas unidades educacionais localizadas nos extremos e periferias da 
Capital a permanência de servidores por mais de 01 (um) ano é baixíssima, tendo em vista a 
distância que muitas vezes os profissionais da educação precisam enfrentar para chegar ao 
local de trabalho, e o fato de que os profissionais também se sentem ameaçados em trabalhar 
nesses locais. 

Dessa forma, no jargão dos educadores, as respectivas unidades tronam-se "escolas 
de passagem", onde o servidor fica por um período de tempo curto, e, assim que consegue, 
solicita remoção de unidade. 

A necessidade de profissionais atuarem com constância em áreas vulnerais não 
precisa ser demonstrada aqui, pois é fato notório que os locais periféricos necessitam de 
especial atenção do Poder Público, principalmente nos equipamentos de educação, vez que a 
educação sempre foi e será a maior fonte de transformações. Entretanto, também se mostra 
justo que o Estado incentive e de certa forma até recompense os servidores dispostos a 
trabalhar em condições e ambientes mais desfavorecidos. 

A situação das escolas em locais de baixo IDH é precária, e torna-se ainda pior pela 
falta de profissionais. Cumpre destacar que o artigo 60 da Lei nº 14.660/19 criou a Gratificação 
por Local de Trabalho, "com o objetivo de remunerar os Profissionais de Educação que tenham 
exercício em unidades cujas condições de trabalho sofram interferências da conjuntura 
socioambiental." E que até o presente momento, tal direito não foi regulamentado. 

Há que se destacar, ainda, a Meta 04 do Plano Municipal de Educação da Cidade de 
São Paulo, aprovado em 2015 por esta Casa Legislativa, que prevê como estratégia para 
melhoria de nossa educação estabelecer na rede municipal de ensino mecanismos de 
incentivo à permanência dos professores e equipe técnica nas unidades educacionais, 
garantindo o desenvolvimento e a continuidade do trabalho pedagógico coletivo. 

Assim, o presente projeto visa beneficiar os profissionais de educação de nosso 
município, incentivando-os a permanecer nas instituições de ensino das regiões mais 
necessitadas de nossa Capital. 

Ante a relevância da matéria, esperamos a colaboração do Egrégio Plenário para que 
este projeto seja aprovado. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 79-80 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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