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PARECER Nº 1391/2009, CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 275/2009. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Donato, "Altera a Lei 14.660, 
de 26 de dezembro de 2007 e dá outras providências". A Lei Municipal nº 14.660/07 
trata da reorganização do Quadro dos Profissionais da Educação e da consolidação do 
Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal. A presente propositura prevê 
alterações em dispositivos do art. 84 da referida lei, no sentido de aumentar o prazo 
previsto para que seja comprovado o preenchimento de requisitos para transformação 
dos cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e de Diretor de Equipamento Social 
em cargos de Professor de Educação Infantil e Diretor de Escola, respectivamente, 
além de estipular que a capacitação dos profissionais da rede conveniada observará o 
mesmo regramento imposto à rede direta, podendo o Município utilizar recursos do 
FUNDEB para realização dessa capacitação. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura apresentando, porém, substitutivo para adequar a melhor 
técnica de elaboração legislativa.  
As Comissões Reunidas de Administração Pública, e de Educação, Cultura e Esportes, 
considerando os reflexos positivos da capacitação dos profissionais da educação no 
aperfeiçoamento da qualidade do ensino, sejam eles profissionais da rede direta ou da 
rede conveniada, bem como, o benefício decorrente da dilação do prazo previsto para 
a comprovação do preenchimento de requisitos para a transformação dos cargos 
pertinentes, posicionam-se FAVORAVELMENTE à aprovação do presente projeto, nos 
termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 
No âmbito de sua competência, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, de modo que o 
parecer é FAVORÁVEL ao projeto, nos termos do substitutivo apresentado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
Sala das Comissões Reunidas, em 11/11/09.     
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