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PARECER nº 321/2017  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 422/2016. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que 
"autoriza o Poder Executivo a fixar o cumprimento da jornada de trabalho dos docentes em um 
único estabelecimento educacional nos termos da estratégia 4.2, da Meta 4, do Plano 
Municipal de Educação, Lei 16.271 de 17 de setembro de 2015 e Meta 17.3 do Plano Nacional 
de Educação, Lei 13.005 de 25 de Junho de 2014 e dá outras providências." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "considerando-se que o 
trânsito caótico de uma metrópole como São Paulo, em que um percurso de um ponto a outro 
da cidade não é possível ser concluído em menos de 1 hora; e [...] que muitos professores se 
deslocam pelo menos para duas escolas em um único dia para complementar suas horas de 
aula semanal, [...] resta evidente que a dedicação exclusiva em um único local de trabalho 
promove maior envolvimento e comprometimento do professor com a comunidade escolar, bem 
como, com os projetos ali desenvolvidos, propiciando sua continuidade e, como consequência, 
melhores resultados." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto. 

Nos termos do projeto, autoriza-se o executivo municipal a determinar que a jornada de 
trabalho dos professores da Rede Municipal de Ensino realize-se em uma única Escola. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração é FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 19/04/2017 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (PSDB) - Vice-Presidente 

Andre Santos (PRB) 

Alfredinho - (PT) 

Antonio Donato - (PT) 

Fernando Holiday - (Democratas) 

Quito Formiga - (PSDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/04/2017, p. 77 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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