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PARECER CONJUNTO Nº 640/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES; E 
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO APRESENTADO 

AO PROJETO DE LEI Nº 187/16. 

Trata-se de substitutivo apresentado em Plenário ao projeto de lei nº 187/2016, de 
autoria do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que autoriza o Poder Executivo a considerar como 
horas formação, 10% (dez por cento) do total de horas da jornada semanal dos profissionais de 
educação referidos no inciso II do art. 6º da lei 14.660/2007, além de dar outras providências. 

O Substitutivo apresentado aprimora a proposta original e reúne condições para 
prosseguir em tramitação. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Ademais, consoante o disposto nos artigos 30, I, da Constituição Federal, compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, I, da Lei Orgânica Municipal. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841). 

De se ressaltar, ademais, que a capacidade de editar leis que estabeleçam regras 
dispondo sobre o quadro de funcionários da Administração local é inerente à própria existência 
dos Municípios como entes federativos. A respeito do assunto é possível mencionar, por 
exemplo, as lições do saudoso doutrinador Hely Lopes Meirelles: 

"As entidades estatais são livres para organizar seu pessoal para o melhor atendimento 
dos serviços a seu cargo. Devem, todavia, fazê-lo por lei. 

A competência para essa organização é da entidade estatal a que pertence o 
respectivo serviço. Sobre esta matéria, como já assinalamos, as competências são estanques 
e incomunicáveis. As normas estatutárias federais não se aplicam aos servidores estaduais ou 
municipais, nem as do Estado-membro se estendem aos funcionários dos Municípios. 

(...) 

Do exposto acima, conclui-se que o Município goza de total liberdade na organização 
de seu pessoal para o melhor atendimento dos serviços de sua competência (...). (Hely Lopes 
Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, 17ª edição, Editora Malheiros, pgs. 619/622). 

Relevante ter em vista, ainda, que se trata de lei tendente a proporcionar melhorias nas 
condições de trabalho dos servidores públicos, acarretando valorização do capital humano 
vinculado aos quadros do Município de São Paulo. Inequívoco, portanto, que a propositura vai 
ao encontro dos princípios que regem a administração pública municipal, dentre os quais o da 
valorização dos servidores públicos, conforme a redação expressa do artigo 81 da Lei Orgânica 
do Município: 

Art. 81 - A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios e diretrizes 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, unidade, 
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indivisibilidade e indisponibilidade do interesse público, descentralização, democratização, 
participação popular, transparência e valorização dos servidores públicos. (grifos nossos). 

Assim a propositura expressa o regular exercício da competência legislativa desta 
Casa para aprimorar o projeto, após sua apresentação pelo Poder Executivo. 

Ante o exposto, somos pela PELA LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem inegável o interesse público da 
proposta, razão pela qual se manifestam 

FAVORAVELMENTE ao Substitutivo. 

Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, ao Substitutivo. 

Sala das Comissões Reunidas, 08/05/2019. 
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