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PARECER Nº 1593/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0422/16. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que autoriza o 
Poder Executivo a fixar o cumprimento da jornada de trabalho dos docentes em um único 
estabelecimento educacional, nos termos da estratégia 4.2, da Meta 4, do Plano Municipal de 
Educação, Lei 16.271 de 17 de setembro de 2015 e Meta 17.3 do Plano Nacional de 
Educação, Lei 13.005 de 25 de Junho de 2014 e dá outras providências. 

Sob o ponto de vista legal, nada obsta a tramitação da presente proposta no tocante à 
matéria abordada, que é de interesse local e atrai a competência legislativa do Município, nos 
termos dos artigos 30, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, e 13, inciso I, 
da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

Ademais, a propositura visa à racionalidade do cumprimento da carga horária dos 
docentes, visando qualificar o ensino oferecido aos alunos. Tal objetivo busca dar concretude 
às regras legais inscritas nos arts. 89, caput, 90 e 92, da Lei Orgânica do Município, dirigidas 
tanto ao legislador quanto ao administrador. 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, IV, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 23.11.2016. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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