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JUSTIFICATIVA - PL 0528/2018 
“Este projeto de lei tem por objetivo precípuo a valorização e incentivo aos profissionais 

da Educação e outros empregados das Atividades Meio que trabalham nos Centros de 
Educação Infantil - CEI's, da Rede Parceira Indireta - RPI e Creches da Rede Parceira 
Particular - RPP, ambas organizações da sociedade civil, através da criação de um Plano de 
Carreira, o estabelecimento de um novo patamar para o vencimento padrão para os cargos 
constante no artigo 13 da Portaria 4548 de 19 de maio de 2017 além de estabelecer benefícios 
adicionais por tempo de serviço, como o biênio e quinquênio, o adicional por capacitação 
profissional e a sexta parte. 

Ocorre que a legislação nas três esferas de governo que trata do atendimento de 
crianças na faixa etária de zero a três anos, particularmente a Portaria 4548 de 19 de maio de 
2017 da Secretaria Municipal da Educação, impõe as mesmas obrigações para essas 
organizações parceiras que aquelas impostas para as CEI's de administração direta, 
particularmente no que se refere aos cuidados e zelo dos profissionais da educação e demais 
trabalhadores para com as crianças que desses equipamentos se utilizam. 

É importante ainda informar aos nossos pares vereadores que os servidores da rede 
direta tem uma carga horária de 6 horas diárias enquanto da rede indireta, 8 horas. 

Considerando ainda, o eterno déficit de vagas em creches no município de São Paulo, 
as exigências legais de se erradicar esse grave problema social, inclusive com atuação forte do 
Ministério Público nesse sentido e mais ainda a histórica falta de recursos para se construir 
próprios (prédios/edificações) do município e as altas despesas de custeio de mão-de-obra, 
cada vez mais a tendência é de aumentar a oferta do número de vagas nas creches, para as 
crianças de zero a três anos, através de parcerias com as organizações da sociedade civil. 

Nesse sentido se impõe que através desta lei possamos também valorizar o 
profissional que tem a responsabilidade de cumprir esse importante desafio para o município 
de São Paulo com uma possibilidade de melhoria em sua remuneração culminando com uma 
aposentadoria justa ao final de sua carreira. Assim, pedimos o apoio e voto a todos os 
vereadores ao nosso projeto de lei. 

IMPACTO FINANCEIRO 

O presente projeto de lei trará um acréscimo no repasse financeiro da Secretaria 
Municipal da Educação para os Centros de Educação Infantil - CEI's, porém, os recursos para 
cobertura dessa verba adicional serão provenientes das dotações orçamentárias próprias ou 
suplementadas vindas de fundos específicos, das transferências regulares recebidas da União 
e Estado, do próprio orçamento municipal na obrigatoriedade constitucional dos 25% a ser 
investidos na Educação e ainda pelos recursos advindos de economias com as concessões e 
vendas de ativos de propriedade do município, já aprovados na Câmara. 

Ao tempo da tramitação deste projeto de lei, o acréscimo desse repasse será 
quantificado bem como a definição de sua contrapartida para cobertura do mesmo com o 
detalhamento das devidas dotações orçamentárias.” 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2018, p. 125 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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