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PARECER Nº 1263/2018 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 187/2016 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, visa determinar 
que dez por cento da jornada de trabalho semanal dos Profissionais de Educação (Classe dos 
Gestores) e dos Assistentes de Diretor de Escola, referidos no Inciso II do Art. 6º, da Lei nº 
14.660 de 26 de Dezembro de 2007 - que dispõe sobre alterações das leis nº 11.229, de 26 de 
junho de 1992, nº 11.434, de 12 de novembro de 1993 e legislação subsequente, reorganiza o 
Quadro dos Profissionais de Educação, com as respectivas carreiras, criado pela Lei nº 11.434, 
de 1993, e consolida o Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal - passe a ser 
considerado como Horas de Formação e de Aperfeiçoamento - nos termos do inciso V, do 
artigo 67 da LDB -, que terão a mesma duração das demais horas que compõem a jornada a 
ser cumprida em local e horário de livre escolha. A propositura estipula também que os 
referidos servidores deverão gozar da mesma quantidade de dias do Recesso Escolar no mês 
de Julho, conforme escala própria. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Entretanto, a pedido do Vereador Autor, apresentamos o seguinte substitutivo, no 
intuito de aperfeiçoar a matéria: 

 

SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
AO PROJETO DE LEI Nº 187/2016 

Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei 14.660, de 26 de novembro de 2007 para 
considerar como horas de formação e aperfeiçoamento, 10% (dez por cento) das horas de 
trabalho semanal, dos Assistentes de Diretor de Escola e dos Profissionais da Classe dos 
Gestores referidos no inciso II do artigo 6º da lei 14.660/2007, e dá outras providências. 

Art. 1º. O artigo 12 da Lei 14.660, de 26 de novembro de 2007, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo: 

"§ 3º - A jornada básica do Gestor Educacional correspondendo a 40 (quarenta) horas 
de trabalho semanais, será distribuída em 36 (trinta e seis) horas de trabalho semanais e 04 
(quatro) horas de formação e aperfeiçoamento a ser cumprida em local de livre escolha." 

Art. 2º. Os Profissionais de Educação (Classe dos Gestores) e os Assistentes de 
Diretor de Escola, arrolados no Inciso II do Art. 6º da Lei nº 14.660, de 26 de Dezembro de 
2007, deverão gozar da mesma quantidade de dias do Recesso Escolar no mês de Julho, 
conforme escala própria. 

Art. 3º. O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua publicação. 

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 15/08/18. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/08/2018, p. 128 
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