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PARECER Nº 263/2013 DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE 
TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 
GASTRONOMIA; SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER; E DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 491/2012.  
O presente projeto de lei, de autoria do Executivo, dispõe sobre a remuneração dos 
empregos públicos e dos servidores da Fundação Paulistana de Educação e 
Tecnologia, bem como convalida a concessão de reajustes e de pagamentos de 
hora-atividade e determina a sua compensação, conforme especifica.  
De acordo com a propositura a  remuneração fixada pela Lei nº 13.865, de 1º de 
julho de 2004, para quadro de pessoal da Fundação Paulistana de Educação e 
Tecnologia, acrescida dos reajustes concedidos pelas Leis nº 14.115, de 21 de 
dezembro de 2005, nº 14.600, de 27 de novembro de 2007, nº 14.711, de 4 de 
abril de 2008, e nº 15.364, de 25 de março de 2011, fica readequada em 2,14% 
(dois inteiros e quatorze centésimos por cento).  
A Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia divulgará, mediante resolução do 
Diretor Geral, os novos valores dos salários e da hora-aula decorrentes dos 
reajustes.  
Além da remuneração fixada pela Lei nº 13.865, de 2004, aos ocupantes do 
emprego público de Professor de Ensino Técnico, do quadro de pessoal da Fundação 
Paulistana de Educação e Tecnologia, é devido um adicional por hora-atividade, 
destinado exclusivamente à remuneração do período de trabalho reservado a 
estudos, planejamento e avaliação.  
O adicional por hora-atividade corresponde a 5% (cinco por cento) do valor da 
hora-aula.  
Ficam convalidados os reajustes concedidos aos servidores da Fundação Paulistana 
de Educação e Tecnologia nos exercícios de 2005 a 2010, bem como o pagamento 
da hora-atividade no mesmo período.  
A Comissão de Constituição Justiça e Legislação Participativa posicionou-se pela 
Legalidade da iniciativa.  
A Comissão de Administração Pública, considerando o elevado interesse público de 
que se reveste a iniciativa, consigna voto favorável ao projeto.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes tendo em vista a importância da 
implementação de medidas, promovendo a valorização dos servidores da área 
educacional  e tecnológica manifestou-se favorável à aprovação do projeto.  
A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a 
opor à propositura, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Sala das Comissões Reunidas, em 03/04/2013.  
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