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PARECER Nº 1181/2009 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0128-2006. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, estabelece que 
o artigo 1º da Lei nº 13.274 de 04 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art. 1º - Fica instituída a Gratificação por Desenvolvimento Educacional, a ser 
concedida aos servidores lotados, ativos e inativos, que estão ou tenham estado no 
tempo da aposentadoria em efetivo exercício nas escolas da rede municipal de ensino 
e nas sedes dos Núcleos de Ação Educativa (NAE), sempre no mês de dezembro de 
cada ano”. 
De acordo com a justificativa, objetiva-se estender a Gratificação por Desenvolvimento 
Educacional, criada pela Lei nº 13.274 de 04 de janeiro de 2002, aos servidores 
inativos. 
A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer pela legalidade da iniciativa. 
No âmbito da competência desta Comissão, foram solicitadas informações ao Executivo 
sobre a viabilidade da matéria. 
O Executivo posicionou-se contrariamente ao projeto em tela, argumentando que o 
mesmo contraria a Lei Orgânica do Município (vício de iniciativa), bem como contraria 
o princípio de cálculo e pagamento individual da gratificação aos servidores ativos, de 
acordo com o desempenho da unidade educacional, considerando-se também a 
freqüência de cada servidor e o resultado da sua avaliação de desempenho. A 
gratificação mencionada, instituída para promover a melhora do desempenho das 
unidades educacionais, não tem justificativa, de acordo com o Executivo, em ser 
estendida aos servidores inativos. 
Em que pese as alegações do Executivo, a gratificação criada foi uma conquista 
resultante da luta de muitos anos dessa categoria e que muitos responsáveis por ela já 
estão aposentados.A extensão da gratificação aos inativos fará justiça aos que muito 
contribuíram com a Rede Municipal de Ensino. 
A Comissão de Administração Pública manifesta-se favoravelmente a este projeto lei. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 14/10/09. 
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