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JUSTIFICATIVA - PL 0443/2019 
O Projeto de Lei ora apresentado tem por objetivo alterar o artigo 96 da Lei nº 14.660 

de 26 de dezembro de 2007, para que o quadro de lotação de servidores dentro de uma 
unidade educacional não seja mais fixado por ato do Secretário Municipal de Educação, e sim, 
por Lei específica para cada um dos cargos do Quadro dos Profissionais de Educação. 

A necessidade de que tal propositura prospere e seja implementada reside no fato de 
que: na legislação atual é grande a discricionariedade exercida pela Secretaria Municipal de 
Educação em relação a quantidade de cargos dentro de uma mesma unidade de ensino, algo 
que não deveria e não necessita ser de tamanha conveniência da Administração. 

Desse modo, a quantidade de servidores dentro de uma única unidade pode tornar-se 
uma política própria da gestão que se encontra no comando do Executivo Municipal, algo que 
representa um verdadeiro perigo, vez que a atividade do Estado na educação é uma de suas 
funções de maior importância na sociedade, e a atual disposição legal facilita a ocorrência de 
um "sucateamento" da estrutura ao longo do tempo. 

Nessa ótica, o quadro da estrutura de cargos dentro de uma unidade de educação na 
cidade de São Paulo não pode ser de tão fácil alteração, ao contrário, deve ser 
progressivamente aumentado e consolidado. 

Assim, mostra-se necessária que Lei aparada por análise mais criteriosa acerca da 
dinâmica que permeia a rede de ensino municipal, ampla e democraticamente debatida defina 
os critérios e o número de funcionários que atuarão dentro de uma unidade de Educação da 
rede pública de ensino da Capital. 

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

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2019, p. 106 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

