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PARECER Nº81/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0798/13.  
Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do nobre Vereador Goulart, que altera a Lei nº 
8.989,de 21 de dezembro de 1990, para definir as funções de magistério para efeitos 
do disposto no § 5º, do art. 40, da Constituição da República.  
De acordo com a propositura, fica acrescido um parágrafo único ao art. 166 da Lei nº 
8.989, de 21 de dezembro de 1990, que vigorará com a seguinte redação: “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.”  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer 
membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos.  
Ademais, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição Federal, 
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com 
idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica do Município.  
Cabe observar ainda que a propositura versa sobre serviços públicos, especificamente 
sobre o serviço de educação, matéria sobre a qual compete a esta Casa legislar, 
observando-se que a Lei Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa privativa ao 
Prefeito para apresentação de projetos de lei que versem sobre serviços públicos, 
como, aliás, não poderia deixar de ser, posto que tal previsão não encontrava respaldo 
na Constituição Federal.  
Sob o aspecto de fundo da proposta, deve ser consignado que ela vai ao encontro das 
determinações contidas na Constituição Federal no sentido de que constitui princípio do 
ensino a valorização dos profissionais da educação escolar (art. 206, inciso V), in 
verbis:  
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
(...)  
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas. (destacamos).  
Não bastasse, o projeto também está em consonância com o art. 67 da Lei Federal nº 
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que preconiza sobre a valorização 
dos profissionais de educação:  
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 
carreira do magistério público:  
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim;  
III - piso salarial profissional;  
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 
desempenho;  
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho;  
VI - condições adequadas de trabalho.  



§ 1o A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 
outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. 
(Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006)  
§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 201 da 
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por 
professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, 
quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade 
escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 
11.301, de 2006) (destacamos)  
A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
da Câmara nos termos do art. 40, § 3º, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.  
Pelo exposto somos,  
PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 12/02/2014.  
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