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PARECER Nº 1106/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 0002/12.  
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Chico 
Macena, que visa sustar os efeitos da Portaria 5.362, de 4 de novembro de 2011, 
da Secretaria Municipal de Educação.  
De acordo com a justificativa apresentada, a referida portaria “considera como 
passíveis de pontuação apenas os cursos promovidos pelos órgãos da Secretaria 
Municipal de Educação e por entidades sindicais representativas da educação no 
Município de São Paulo, o que limita de forma brutal o aproveitamento de cursos 
realizados pelos integrantes da Carreira do Magistério para fins de pontuação”.  
De fato, comparando os anexos da referida portaria com aqueles da portaria 
anterior, qual seja, a Portaria 4.617/2008, nota-se que, pela redação anterior, os 
cursos reconhecidos para fins de evolução funcional eram aqueles “promovidos, 
reconhecidos ou patrocinados pelo órgão técnico da SME” ou, ainda, “homologados 
por entidades sindicais representativas da educação no Município de São Paulo”. 
Pela redação atual, o curso deve ser promovido pelos órgãos da SME ou por 
entidades sindicais representativas da educação no Município de São Paulo.  
A propositura merece prosperar, na forma do substitutivo ao final sugerido.  
O art. 14, XIII, da Lei Orgânica do Município atribui à Câmara competência para 
sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar. A 
instrumentalização do ato de sustação se dá por intermédio de decreto legislativo, 
uma vez que, nos termos do art. 236 do Regimento Interno, esta é a proposição 
destinada a regular matéria que exceda os limites da economia interna do 
Legislativo.  
Assim, o decreto legislativo é o instrumento normativo utilizado para veicular a 
determinação de sustação do ato do Executivo tido como violador da competência 
legislativa desta Casa.  
Uma vez estabelecida a adequação do ato normativo veiculador da ordem de 
sustação, cabe definir, in concreto, se o ato do Executivo Municipal, 
consubstanciado na Portaria nº 5.362/2011, exorbitou os limites de sua 
competência, com a conseqüente usurpação das atribuições deste Legislativo.  
A evolução funcional dos integrantes do Quadro dos Profissionais de Educação 
encontra-se normatizada pela Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007 que 
reorganiza o Quadro dos Profissionais de Educação, com as respectivas carreiras, 
criado pela Lei nº 11.434/93 e consolida o Estatuto dos Profissionais da Educação 
Municipal.  
Esta lei, acerca da evolução funcional dos integrantes do Quadro dos Profissionais 
de Educação, estabelece, in verbis:  
Art. 35. A Evolução Funcional dos integrantes do Quadro dos Profissionais de 
Educação é a passagem de uma para outra referência de vencimentos 
imediatamente superior e será disciplinada em regulamento, observados os 
seguintes critérios:  
I – para os Docentes:  
...  
b) títulos: considerados o Certificado de Valoração Profissional, cursos de 
graduação, pós-graduação, especialização, e os promovidos, reconhecidos ou 
patrocinados pelo órgão técnico da Secretaria Municipal de Educação; (grifo nosso)  
Desta feita, vemos que a mencionada portaria restringiu indevidamente o disposto 
na Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007, extrapolando o poder regulamentar, 
na medida em que a alteração produzida pela Portaria 5362/2011, restringiu o 
universo de cursos aptos a possibilitar a evolução funcional dos integrantes da 
carreira do Magistério Municipal.  



E diferente não poderia ser já que a Portaria não é o instrumento correto para 
regular a matéria pois, em obediência ao princípio constitucional da legalidade, 
apenas a lei, em sentido estrito, é que pode criar ou restringir direitos.  
Nesse sentido a lição do doutrinador Celso Antonio Bandeira de Mello: “Tratando-se 
de atos subalternos e expedidos, portanto, por autoridades subalternas, por via 
deles o Executivo não pode exprimir poderes mais dilatados que os suscetíveis de 
expedição mediante regulamento”. E mais adiante: “Se o regulamento não pode 
criar direitos ou restrições à liberdade, propriedade e atividades dos indivíduos que 
já não estejam estabelecidos e restringidos na lei, menos ainda poderão fazê-lo 
instruções, portarias ou resoluções”. (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 
17ª edição, pág. 337).  
Ademais, para regrar matéria afeta à remuneração de servidores municipais, 
haveria de ser por meio de projeto de lei, cuja iniciativa é privativa do Chefe do 
Poder Executivo, consoante preceitua o art. 37, § 2º, II, da Lei Orgânica do 
Município e o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal.  
É cediço que o trâmite para a aprovação de um projeto de lei exige o debate da 
matéria por parlamentares, bem como obediência ao processo legislativo, muitas 
vezes com participação da sociedade, por meio de necessárias audiências públicas. 
Já a portaria é ato unilateral, simplesmente imposto por um órgão do Executivo, 
sem discussões prévias com os envolvidos.  
Ante todo o exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do SUBSTITUTIVO ao final 
sugerido, o qual visa suprimir os artigos 2º, 3º e 4º da proposta original vez que, 
nos termos do art. 14, XIII, da Lei Orgânica do Município, a competência do 
Legislativo em projetos de decreto legislativo dessa natureza limita-se a zelar pela 
preservação de sua competência legislativa, sustando os atos normativos do 
Executivo que exorbitem do poder regulamentar:  
SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
0002/12.  
Susta os efeitos, em todos os seus termos, da Portaria nº 5.362, de 04 de 
novembro de 2011, da Secretaria Municipal de Educação, que trata do 
estabelecimento dos procedimentos para o enquadramento por Evolução Funcional 
dos integrantes da carreira do Magistério, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo, D E C R E T A :  
Art. 1º Ficam sustados, em todos os seus termos, os efeitos da Portaria nº 5.362, 
de 04 de novembro de 2011, da Secretaria Municipal de Educação, que trata do 
estabelecimento dos procedimentos para o enquadramento por Evolução Funcional 
dos integrantes da carreira do Magistério.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as demais disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
08/08/2012.  
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