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PARECER N° 517/2018 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 187/2016. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, autoriza o poder 
Executivo a considerar como horas de formação, 10% (dez por cento) do total de horas da 
jornada de trabalho semanal dos profissionais de educação referidos no inciso II do art. 6º da 
Lei 14.660/2007, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública manifestou parecer favorável. 

A propositura em tela tem por objetivo proporcionar melhorias nas condições de 
trabalho dos profissionais de educação da Classe dos Gestores e Assistentes de Diretor de 
escola. O projeto também prevê no art. 2º que os profissionais da Classe dos Gestores 
Educacionais gozem da mesma quantidade de dias de recesso escolar no mês de julho, 
conforme escala própria, reorganizando o quadro dos profissionais com as respectivas 
carreiras, conforme o inciso II do art. 6º da Lei nº 14.660/07. 

A concessão de horas de formação esta de acordo com o que consta no artigo 67, 
inciso V da Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), uma vez que os 
sistemas de ensino deverão promover a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-lhes, inclusive nos termos do estatuto e dos planos de carreira do magistério 
público período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. 

Diante do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes manifesta parecer 
favorável à propositura. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 02/05/2018. 
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