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PARECER Nº 1225/2010 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI 128/06.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do n. Vereador Toninho Paiva, que altera a 
redação do artigo 1º. da Lei 13.274, de 04 de janeiro de 2002, e dá outras 
providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade.  
Esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, 
ressalta os nobres propósitos do autor e mostra-se de acordo com o teor da 
iniciativa, fundamentalmente em função da correção que se busca na melhoria da 
renda de profissionais da educação, sejam eles da ativa ou aposentados, através da 
concessão de valores adicionais a serem percebidos pelos trabalhadores da 
educação na rede pública municipal de ensino.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer.  
No entanto, considerando que a lei que se propõe alterar, a Lei 13.274, de 04 de 
janeiro de 2002, foi revogada na aprovação da Lei 14.938 de 30 de junho de 2009, 
a qual Institui o Prêmio de Desempenho Educacional; e que a legislação vigente 
não abrange os servidores públicos municipais da educação inativos; e que ainda se 
preserva a necessidade de propiciar a majoração dos valores das aposentadorias 
dos servidores públicos municipais da educação; propõe-se a criação de novo 
dispositivo, complementar à legislação vigente, na forma do substitutivo que segue.  
  
SUBSTITUTIVO N°                             DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES AO PL 128/06.  
Cria o Prêmio por Serviços Prestados à Educação Municipal, aos profissionais de 
educação, aposentados, da rede municipal de ensino, e dá outras providências.  
  
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:  
Art. 1º - Fica instituído o Prêmio por Serviços Prestados na rede municipal de 
ensino, a ser concedido, anualmente, a todos os profissionais de educação da rede 
municipal de ensino, aposentados, que estiveram na ativa, lotados em efetivo 
exercício nas unidades da Secretaria Municipal de Educação e delas foram para a 
aposentadoria.  
Art. 2º.  O Prêmio por Serviços Prestados à Educação Municipal terá  valor fixado, 
anualmente, mediante decreto específico, considerada a disponibilidade 
orçamentária e financeira.  
§1º O Prêmio por Serviços Prestados à Educação Municipal nunca será inferior ao 
valor estabelecido, anualmente, para o Prêmio de Desempenho Educacional 
definido pela Lei 14.930, de junho de 2009.  
§ 2º. Não existindo disponibilidade para pagamento do prêmio em valor superior ao 
fixado no exercício anterior, o valor do Prêmio por Serviços Prestados à Educação 
Municipal no ano de competência, observará, no mínimo, o fixado no exercício 
anterior.  
§ 3º. O Prêmio por Serviços Prestados à Educação Municipal será concedido no mês 
de janeiro do ano subseqüente ao da competência.  
§ 4º. A critério do Poder Executivo, considerando o processo negocial, na data-base 
da categoria, poderá ser concedida a antecipação de parte do valor do Prêmio por 
Serviços Prestados à Educação Municipal, no ano de competência, na forma que 
dispuser o regulamento.  
Art. 3º. O valor do prêmio será calculado e pago, individualmente, tomando como 
referência a jornada de trabalho cumprida pelo servidor nos últimos ato da 
concessão da aposentadoria, em conformidade às proporcionalidades descritas 
abaixo.  



I   - Jornada Básica do Professor - JB: 50% (cinqüenta por cento) do valor do 
prêmio;  
II  - Jornada Básica do Docente - JBD: 75% (setenta e cinco por cento) do valor do 
prêmio;  
III - Jornada Especial Integral de Formação - JEIF, Jornada Básica de 30 (trinta) 
horas de trabalho semanais – J-30, Jornada Básica do Gestor Educacional – JB40, 
Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais – J-40 e Jornada 
Básica de 40 (quarenta) horas semanais – JB40: 100% (cem por cento) do valor do 
prêmio.  
Art.4º O Prêmio por Serviços Prestados à Educação Municipal instituído por esta lei:  
I - não se incorpora aos proventos;  
II - não deve ser computado para efeito de cálculo do décimo terceiro salário;  
III - não constitui base de cálculo de contribuição previdenciária.  
Art.5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 13/10/2010.  
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