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JUSTIFICATIVA - PL 0643/2019 

Trata-se de projeto de lei que altera o inciso III do artigo 12 da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007, dando-lhe nova redação, e dá outras providências autorizando o Poder 
Executivo a instituir novo critério a ser observado no cumprimento e sistema de apontamento 
de horário de trabalho a ser exercido pela equipe gestora. 

Por se tratarem de profissionais de Educação da carreira do Magistério, Municipal, 
entende-se como importante o cumprimento da mesma base de jornada para todos os 
profissionais que compõem, ou seja, professor, coordenador pedagógico, diretor de escola e 
supervisor escolar. 

Tendo como base que as horas de trabalho dos docentes são calculadas como horas-
aula, faz-se necessária a adequação dos outros profissionais da carreira, deixando de ser 
horas - relógio e passando a ser computada em horas-aula composta, portanto de J-40 a todos 
os profissionais atribuídos em JEIF e equipe gestora. 

Tal projeto é de extrema importância, uma vez que a equipe gestora tem atribuída ao 
seu cargo responsabilidades funcionais relacionadas à função pedagógica, bem como 
atribuições sobre o patrimônio das unidades educacionais, o que torna tais funções muito 
desgastantes. 

Desse modo, os Gestores são os impulsionadores e garantidores da supervisão de 
qualidade e resolução da aplicabilidade da dinâmica escolar. Sendo o elo entre os professores, 
comunidade e governo. Com a jornada de trabalho sendo computada em horas-relógio e 
pertencendo à carreira do Magistério, existe uma clara desvalorização de profissionais de 
carreira e este projeto visa promover a isonomia. 

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 04/10/2019, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


