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PARECER CONJUNTO Nº 2002/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E 
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 67/2017. 

 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Vereador Cláudio Fonseca, que "dispõe 
sobre a concessão de enquadramento por antiguidade para os professores comissionados da 
rede pública municipal de ensino da cidade de São Paulo." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "o objetivo desse 
Projeto de Lei é fazer justiça aos professores comissionados que prestam serviço ao ensino 
público municipal a mais de vinte e dois anos." Porque [...] "estes profissionais prestam os 
mesmos serviços que os efetivos, cumprem as mesmas jornadas, mas não tem direito à 
evolução e promoção, pois não estão inseridos na carreira do magistério." 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

Nos termos do projeto, autoriza-se o Poder Executivo a conceder o direito de 
enquadramento por antiguidade, uma única vez, aos profissionais de educação considerados 
estáveis por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e aos não 
estáveis, comissionados titulares de cargos criados pela Lei 8694, de 31 de Março de 1978, ou 
admitidos titulares de cargos criados pela Lei 9.160 de 3 de Dezembro de 1980, da seguinte 
maneira: 

I. Categoria 1 - enquadramento no QPE 18 aos 22 anos de magistério municipal, ao 
profissional de educação portador de habilitação para magistério correspondente ao ensino 
médio; 

II. Categoria 3 - enquadramento no QPE 21 aos 22 anos de magistério municipal, ao 
profissional de educação portador de habilitação profissional específica para o magistério, 
correspondente a licenciatura plena. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, em 14/12/2017. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/01/2018, p. 61 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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