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PARECER Nº 795/2005 DA COMISSÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 423/03. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Antonio Goulart, o 
presente projeto altera a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 63 da Lei nº 
11.434, de 12 de novembro de 1.993, que trata da Organização dos Quadros dos 
Profissionais de Educação da Prefeitura do Município. 
Esta Comissão, a fim de se manifestar sobre esse projeto de lei solicitou o envio, ao 
Executivo, de um ofício contendo pedido de informações sobre o assunto, e esse 
relator analisando o posicionamento da Secretaria de Educação, entende como bem 
dito na justificativa do referido a folha de nº 03 do Vereador “Trata-se de, com a 
medida, dar tratamento isonômico aos profissionais da educação conforme já lhes 
garantia a Carta Magna e o Estatuto do Magistério: ao professor estável será 
legítimo titularizar, em situação de acúmulo lícito remunerado, e ainda ser 
convocado para prestar serviços em jornada de 40 horas, bem como concorrer ao 
cargo de Assistente de Diretor. 
Note-se que é gritante a falta de igualdade, alicerce máximo da nossa sociedade, o 
Professor Adjunto participa de concurso e tem que ter as mesmas qualificações na 
conquista de sua estabilidade, assim não justifica-se tamanha injustiça, e tendo em 
vista o propósito maior que é o da justiça e igualdade. 
Favorável, pelo exposto, o parecer. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 24/08/05. 
Agnaldo Timóteo - Presidente 
João Antonio – Relator 
Atílio Francisco 
Carlos Giannazi 
 
VOTO EM SEPARADO DO VEREADOR TIÃO FARIAS AO PARECER DO RELATOR DA 
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 423/03. 
Trata o presente de Projeto de Lei de autoria do nobre vereador Antônio Goulart 
que altera a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 63, da Lei 11.434, de 12 de 
novembro de 1993, que organiza o quadro de profissionais de educação da 
Prefeitura do Município de São Paulo. 
Em resumo, o Projeto revoga a vedação da substituição dos cargos de Assistente 
Técnico Educacional, Assistente de Diretor de Escola, Diretor de Escola, 
Coordenador Pedagógico e Supervisor Escolar, pelos integrantes da Classe I da 
carreira do Magistério Municipal, no caso: Professor Adjunto de Educação Infantil, 
Professor Adjunto de Ensino Fundamental I, Professor Adjunto de Educação 
Fundamental II e Professor Adjunto de Ensino Médio. 
A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se, às fls. 43, pela legalidade da 
propositura. 
A pedido da Nobre Vereadora Claudete Alves, foi enviado ofício ao Executivo, 
indagando-o sobre a viabilidade operacional do referido projeto e, em ofício de 19 
de julho de 2004 (ATL nº 467/04), a Chefia do Executivo encaminhou as 
manifestações das Secretarias Municipais de Gestão Pública e Educação.  
A Secretaria de Gestão Pública, às fls. 53 e 54, informou que o projeto padece de 
insanável vício de iniciativa, por tratar de matéria relativa a servidores públicos 
municipais, violando o disposto no artigo 37, § 2º, inciso III, da Lei Orgânica do 
Município. Quanto a outros aspectos, a mencionada secretaria informa que “pouco 
pode dizer sobre o mérito da proposta, em razão da especificidade nela contida, 
sugerindo a oitiva da Secretaria Municipal de Educação que com muito mais 
propriedade poderá opinar”. 
A Secretaria de Educação, por sua vez, através da Secretária Maria Aparecida 
Perez, manifestou-se contrariamente (veto) ao Projeto de Lei, pelos motivos 
expostos às fls. 48 a 51, e que são, em resumo, os seguintes: 
1 a função precípua do Professor Adjunto é a regência de aulas em substituição ao 
Professor Titular, atribuição essa possibilitada pela lotação daquele em uma 
Coordenadoria de Educação, o que permite seu remanejamento de uma unidade 
escolar para outra, atendendo às necessidades de regência de classe/aulas; e, 
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2 haveria grande prejuízo para o processo pedagógico caso as atribuições do 
Professor Adjunto fossem expandidas para permitir a estes, a substituição nos 
impedimentos legais e temporários dos titulares dos cargos de Assistente Técnico 
Educacional, Assistente de Diretor de Escola, Diretor de Escola, Coordenador 
Pedagógico e Supervisor Escolar. 
O Nobre Vereador João Antonio, Relator da matéria na Comissão de Administração 
Pública, manifesta-se favoravelmente ao projeto, em que pese os argumentos 
apresentados pelo corpo técnico das Secretarias de Gestão Pública e da Educação – 
argumentos elaborados e apresentados ainda durante a administração anterior. 
Afirma o Vereador João Antonio que o projeto visa dar tratamento isonômico aos 
profissionais de educação pois na situação atual é gritante essa falta de igualdade. 
Em que pese os argumentos apresentados pelo Nobre Vereador João Antônio, 
entendo que assiste razão aos representantes do Poder Executivo e o Projeto de Lei 
nº 0423/03 não deverá ser aprovado pelos Nobres pares desta Casa de Leis, pelos 
seguintes motivos: 
1 ao ampliar a possibilidade de também o Professor Adjunto vir a substituir os 
cargos elencados no “caput” do artigo 63, da Lei 11.434, de 12/11/1993, isto 
resulta em interferência na competência privativa do Chefe do Executivo, previsto 
no artigo 37, § 2º da Lei Orgânica do Município, incisos II e III; 
2 o princípio da igualdade, aplicável à Administração Pública, estabelecido no artigo 
5º da Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei. Ensina 
Diógenes Gasparini, ao tratar do princípio da igualdade que: “(...) Todos, portanto, 
têm o direito de receber da Administração Pública o mesmo tratamento, se iguais. 
Se iguais nada pode discriminá-los. (...) 
Todavia, diz Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso, cit., p. 33) que o princípio da 
igualdade não deve ser entendido em termos tão absolutos de modo a se converter 
em obstáculo do bom e eficaz desempenho da atividade administrativa. 
A Administração Pública, é evidente, pode impor condições ou fazer exigências, 
conforme a hipótese, para a admissão de alguém na fruição de um serviço público 
(superação de período de carência), para a nomeação de alguém com o fito de 
titularizar um cargo público (estatura mínima para ser policial militar).” – (Diógenes 
Gasparini, Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 4ª edição, 1995) 
Assim, ao haver previsão legal de que o Professor Adjunto não pode substituir os 
titulares dos cargos já referidos, esta não viola nenhum preceito constitucional ou 
legal pois trata de modo igual os iguais e de modo diverso os diferentes. 
Portanto, não há nenhuma injustiça a ser sanada pelo Projeto de Lei e, em sentido 
contrário, a sua aprovação é que poderá causar injustiças por tratar de modo igual 
os que são diferentes, legalmente diferentes. 
Deste modo, manifesto-me contrariamente ao parecer do Relator, o Nobre do 
Vereador João Antonio, e, por conseqüência, pela não aprovação do Projeto de Lei 
nº 423/03. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 24/08/05. 
Tião Farias 
Juscelino Gadelha 
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