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PARECER N°1048/2014 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 798/2013. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, altera a Lei nº 8.989, 
de 29 de outubro de 1979, para definir as funções de magistério para efeitos do disposto no § 
5º, do artigo 40, da Constituição da República. A Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa exarou parecer de legalidade. A Comissão de Administração Pública 
emitiu parecer favorável. O projeto em pauta visa incluir na Lei nº 8.989/79 – Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de São Paulo – a definição da expressão "funções de 
magistério", conforme se constata no artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional para fins de aposentadoria dos profissionais de educação. O Projeto de Lei comete 
um equívoco redacional que deve ser sanado, qual seja, a data correta da Lei nº 8.989 é 29 de 
outubro de 1979 e não 21 de dezembro de 1990. A data 21 de dezembro de 1990 se refere à 
Lei nº 10.916/90 que alterou a Lei nº 8.989/79. Em face do exposto, a Comissão de Educação, 
Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e 
deve prosperar, eis que pretende adequar a Lei nº 8.989/79 ao disposto na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, sendo, portanto, favorável o nosso parecer ao substitutivo a 
seguir transcrito. 

 

SUBSTITUTIVO Nº           DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES AO PROJETO DE LEI Nº 798/13. 

Altera a Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979, para definir as funções de magistério 
para efeitos do disposto no § 5º, do artigo 40, da Constituição da República. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O art. 166 da Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979, na redação que lhe foi 
dada pela Lei nº 10.916, de 21 de dezembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único, com a seguinte redação: 

"Art. 166.. 

... 

Parágrafo Único. Para os efeitos de que trata este artigo, consideram-se funções de 
magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, incluídas, 
além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico, quando exercidos em estabelecimento de educação básica em 
seus diversos níveis e modalidades, e inclusive nos Centros Educacionais Unificados - CEUS." 
(NR) 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
a contar de sua publicação. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 27.08.2014. 

Reis - (PT) - Presidente 
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