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PARECER Nº 727/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0076/09. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que objetiva 
inserir a alínea “d” ao inciso II, do art. 6º, da Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 
2007, que reorganiza o Quadro dos Profissionais de Educação, com as respectivas 
carreiras, criados pela Lei nº 11.434, de 12 de novembro de 1993, e consolida o 
Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal, no intuito de acrescentar o cargo de 
assessor pedagógico educacional na carreira do magistério municipal. 
Segundo a justificativa de fls. 4 e manifestação do autor da propositura às fls. 12, tal 
acréscimo ao diploma legal se revela necessário porquanto os profissionais docentes já 
desempenham a atribuição de assessoria pedagógica prevista no art. 4º da Portaria nº 
1.887, de 05 de março de 1993, da Secretaria da Educação, cujo teor regulamenta a 
situação funcional do profissional do ensino readaptado. 
Sob o ponto de vista jurídico, nada obsta o prosseguimento do projeto. 
Em se tratando do 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. 
No que concerne à matéria, a saber, criação de cargos públicos, ressalta-se que está 
inserida na competência legislativa do Município, segundo o artigo 13, incisos I e XIII, 
do respectivo diploma legal, na perspectiva de interesse local predominante, in verbis: 
Art. 13 - Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado 
no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
(...) 
XIII - criar, alterar, e extinguir cargos, funções e empregos públicos e fixar a 
remuneração da administração direta, autárquica e fundacional; 
A respeito do assunto, preleciona Hely Lopes Meirelles5: 
A competência do Município para organizar o serviço público e seu pessoal é 
consectário da autonomia administrativa de que dispõe (CF, art. 30, I). Atendidas as 
normas constitucionais aplicáveis ao servidor público (CF, arts. 37-41), bem como os 
preceitos das leis de caráter nacional e de sua lei orgânica, pode o Município elaborar o 
regime jurídico de seus servidores, segundo as conveniências locais. 
Dessa forma, se o que predomina são os interesses do Município, repercutindo a 
norma sobre necessidades imediatas da Comuna, como ocorre no presente caso, há 
que se reconhecer a competência legislativa da esfera municipal. 
Trata-se de matéria sujeita ao quórum de maioria absoluta para deliberação, nos 
termos do art. 40, § 3º, inciso IV, da Lei Orgânica Paulistana. 
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo proposto 
com a finalidade atender à melhor técnica de elaboração legislativa: 
 
SUBSTITUTIVO                                                        DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 
0076/09. 
Acrescenta alínea “d”, ao inciso II, do artigo 6º,  da Lei nº 14.660, de 26 de dezembro 
de 2007, e dá  outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º Os profissionais readaptados do Quadro do Magistério da rede pública 
municipal, resguardando os direitos constantes no cargo original, devem ser inseridos 



como demais profissionais gestores educacionais, no inciso II, do artigo 6º, da Lei nº 
14.660, de 26 de dezembro de 2007, em alínea própria. 
Art. 2º. O inciso II do artigo 6º da Lei nº 14.660 de 2007, passará a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 6º A carreira do Magistério Municipal, de que trata o art. 6º da Lei nº 11.229, de 
1992, e legislação subsequente, passa a ser configurada da seguinte forma: 
I – Classes dos Docentes: 
a) Professor de Educação Infantil; 
b) Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I; 
         c) Professor de Ensino Fundamental II e Médio; 
II – Classes dos Gestores Educacionais: 
         a) Coordenador Pedagógico; 
         b) Diretor de Escola; 
c) Supervisor Escolar; 
d) Assessor Pedagógico Educacional.” (NR) 
Art. 3º. O profissional readaptado, após adequação no cargo de assessor pedagógico 
educacional, manterá suas atribuições de acordo com a Portaria nº 1.887 de 05 de 
março de 1993, da Secretaria Municipal de Educação, sendo as atividades seguintes: 
I - colaborar no levantamento dos dados visando ao diagnóstico da Unidade 
Educacional; 
II - colaborar na elaboração do Projeto Pedagógico da Unidade Educacional;  
III - colaborar no desenvolvimento dos programas de currículo referentes à sua 
habilitação;  
IV - colaborar com os professores no desenvolvimento das atividades complementares 
da classe, correspondentes à sua área de atuação e/ou habilitação: orientando alunos 
em pesquisas, trabalhos em laboratórios e salas de leitura; responsabilizando-se pela 
execução de atividades a serem realizadas fora da escola, como excursões, visitas, 
sessões de teatro, cinema; 
V - colaborar na organização e preparação de materiais didáticos requeridos para o 
desenvolvimento das atividades curriculares;  
VI - colaborar nos eventos relacionados à vida social e cultural da escola e da 
comunidade: atividades artísticas, desportivas, solenidades cívicas, palestras 
educativas, formaturas, exposições, campanhas e promoções;  
VII - participar das decisões referentes ao agrupamento dos alunos;  
VIII - colaborar na elaboração de tabelas e quadros referentes aos resultados de 
alunos e classes; 
IX - levantar e organizar dados relativos à freqüência dos alunos; 
X - colaborar nas atividades da Associação de Pais e Mestres, Conselho de Escola, 
Conselho do CEI, Jornal Escolar, Grêmio; 
XI - colaborar no planejamento e execução das atividades de recuperação dos alunos; 
XII - levantar e organizar dados relativos a alunos a serem submetidos a recuperação; 
XIII - levantar e organizar ou colaborar no levantamento e organização de dados 
relativos ao ajustamento pessoal e social dos alunos, às suas aptidões e interesses e 
condições de saúde; 
XIV - colaborar na promoção de encontros com pais ou responsáveis pelos alunos; 
XV - colaborar na assistência aos alunos com rendimento insuficiente; 
XVI - participar, junto com o Coordenador Pedagógico e Professores, de identificação 
das necessidades e carências de ordem social, psicológica, material ou de saúde que 
interferem na aprendizagem do aluno, promovendo o seu encaminhamento aos setores 
especializados de assistência. 
Art. 4º A presente Lei realizará apenas a readequação para enquadramento da 
nomenclatura dos profissionais, isto em consonância com o artigo 37, § 2º, inciso III 
da Lei Orgânica do Município. 



Art. 5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 6º O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua publicação. 
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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