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JUSTIFICATIVA - PL 0343/2015 
A presente propositura tem por objetivo alterar a redação do §2° do artigo 33 da Lei 

Municipal n° 14.660/07, bem como, do inciso VI do § 5° e, ainda, o acréscimo do inciso VII, 
ambos do mesmo parágrafo e artigo do referido diploma legal municipal, para o fim de propiciar 
no caso de mudança em cargos de carreira diversa do mesmo quadro em razão de concurso 
público de acesso, não haver a necessidade de reinicio de computo de tempo para efeito do 
cumprimento do estágio probatório, considerando, assim, o tempo já computado no cargo 
anterior e, ainda, acrescer no inciso VI, do §5°, do artigo 33 da lei supra referida, os 
afastamentos em que o servidor estiver prestando serviço em cargos de comissão nos órgãos 
da Rede Municipal e da Câmara Municipal de São Paulo e, por fim, no mesmo artigo, parágrafo 
da legislação mencionada, acrescer o inciso VII, "licença maternidade", considerando nos dois 
últimos casos citados, afastamentos de efetivo exercício, não tendo por conseguinte o condão 
de suspender a contagem do período de efetivo exercício para fins de comprovação do estágio 
probatório. Tais alterações têm por escopo não penalizar os Profissionais de Educação, mas 
sim, beneficiá-los, nas hipóteses aventadas, em especial no caso de "licença maternidade", um 
direito garantido constitucionalmente, que não pode ser olvidado, mas sim, garantido em todas 
as situações como sendo de efetivo exercício, inclusive na comprovação do estagio probatório, 
de tal sorte, a garantir a qualquer momento outro direito fundamental o "direito à vida", não o 
postergando para outra oportunidade, só com a finalidade de não suspender a contagem do 
estágio probatório, que irá proporcionar a estabilidade no cargo público. 

Diante do exposto, solicitamos aos Nobres Pares a aprovação do presente projeto de 
lei. 
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