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PARECER Nº 1043/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 187/2016 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que "autoriza o 
Poder Executivo a considerar como horas de formação, 10% (dez por cento) do total de horas 
da jornada de trabalho semanal dos profissionais de educação referidos no inciso II do art. 6° 
da Lei 14.660/2007, e dá outras providências". 

Os profissionais de educação referidos no inciso II do art. 6° da Lei 14.660/2007, que 
reorganiza o Quadro dos Profissionais de Educação com as respectivas carreiras, são os 
pertencentes à Classe dos Gestores Educacionais, quais sejam, Coordenador Pedagógico, 
Diretor de Escola e Supervisor Escolar. Além destes, o presente Projeto também trata dos 
Assistentes de Diretor de Escola, cargo de livre provimento em comissão pelo Prefeito, 
mediante indicação do Diretor de Escola (conforme Tabela A, Anexo I, da Lei 14.660/2007) e 
que, para fins de vencimento, possuem remuneração básica equivalente à de Coordenador 
Pedagógico (conforme § 1° do art. 57, da Lei 14.660/2007). 

Além das horas de formação especificadas em seu art. 1°, o Projeto também prevê no 
Art. 2° que os profissionais de educação da Classe dos Gestores Educacionais e os 
Assistentes de Diretor de Escola deverão usufruir da mesma quantidade de dias durante o 
recesso escolar do mês de Julho, conforme escala própria. 

Na justificativa que acompanha a propositura, o nobre autor afirma que a Lei 
14.660/2017 já prevê horas de formação para os profissionais docentes, mas não para os 
profissionais de educação da Classe dos Gestores e para os Assistentes de Diretor de Escola. 
Portanto, ainda segundo o autor, com essa medida e com a extensão do recesso de Julho a 
esses profissionais, o objetivo do Projeto ora em tela é estabelecer isonomia entre docentes e 
gestores, ambos profissionais de educação. 

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

No âmbito de análise desta Comissão de Administração Pública, observamos que a 
iniciativa ora em comento, ainda que sugira aperfeiçoamento à Lei 14.660/2007, não propõe a 
criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e, portanto, é adequada para prosseguimento. Soma-se a isso o mérito de visar à 
valorização da formação de um número maior de profissionais de educação. Portanto, 
consignamos parecer favorável. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 16 de agosto de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (PSDB) - Vice-Presidente 

Patrícia Bezerra - (PSDB) - Relatora 

Antonio Donato - (PT) 

Alfredinho - (PT) 

Fernando Holiday - (Democratas) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/08/2017, p. 102  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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