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PARECER 1286/2002 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 424/00  
Tendo por autor, o nobre Vereador Goulart, este projeto visa à criação do auxílio por 
serviços externos, no valor de 25% (vinte e cinco porcento) do padrão de vencimentos, 
destinado a diretores e supervisores de ensino da rede municipal de ensino, a fim de 
custear os serviços externos que tais servidores prestam à unidade onde exercem suas 
funções. 
No processo, há o parecer da douta Comissão de Constituição e Justiça - pela legalidade 
(fls. 7), mas com opinião da assessoria técnica pela inconstitucionalidade e ilegalidade (fls. 
5/6). Já a Comissão de Administração Pública apresentou apenas relatório (contrário ao 
projeto), pois não logrou alcançar maioria quer a favor quer contra a opinião do relator (fls. 
10).  
Já se nota, portanto, tratar-se de matéria polêmica e controversa. Em anos anteriores, a 
ex-Vereadora Ana Maria Quadros apresentou o P.L. 30/1997, que dispunha sobre a criação 
de verba de transporte para os supervisores escolares e diretores de escola da Prefeitura, 
que foi considerado ilegal e inconstitucional pela Comissão de Constituição e Justiça e não 
prosseguiu sua tramitação. 
Desse modo, ainda que possamos entender as preocupações do nobre Autor, explicitadas 
na Justificativa ao projeto (fls. 3), não concordamos com a aprovação da matéria, uma vez 
que os servidores que seriam beneficiados, caso o projeto seja aprovado, já recebem vale-
transporte em pecúnia e assim seriam duplamente beneficiados, sob o mesmo título, 
criando uma situação especial com relação aos demais servidores e funcionários das escolas 
da Rede Municipal de Ensino. Além de receberem, também, a gratificação de difícil acesso, 
após a Lei 11.035, de 11/07/91 
Desse modo, contrário ao projeto é o nosso parecer, por ferir a isonomia, diferenciando 
servidores, já que há outros, em outros setores da Administração que também exercem 
funções externas, como o Agente Vistor, o Engenheiro que vai verificar uma obra irregular, 
o Assistente Social que precisa se deslocar até uma favela etc..., mas que não seriam 
beneficiados pelo projeto. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 05/09/02. 
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