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PARECER Nº 1119/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0275/09. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Donato, que visa alterar a Lei 
nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007, a qual 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 
subseqüente, 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. 
A Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007, estabelece em seu art. 84 que os cargos 
de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil do Quadro dos Profissionais da Promoção 
Social, bem como os de Diretor de Equipamento Social titularizados por servidores 
lotados nos Centros de Educação Infantil da rede direta que foram transferidos da 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para a Secretaria 
Municipal da Educação, serão transformados, nos termos da Lei nº 13.574, de 2003, 
em cargos de Professor de Educação Infantil e Diretor de Escola, respectivamente, à 
medida que seus titulares comprovarem possuir a habilitação exigida e o 
preenchimento das exigências específicas para o provimento desses cargos. O 
parágrafo primeiro do citado art. 84, por sua vez, fixou prazo até 31 de dezembro de 
2011 para que ocorra a comprovação do preenchimento dos requisitos, possibilitando a 
transformação dos cargos. 
Objetiva a propositura estender o prazo previsto no art. 84 da citada lei nº 14.660, de 
26 de dezembro de 2007, para que os servidores públicos em questão possam 
preencher os requisitos legais necessários e transformar seus cargos. 
Sob o estrito aspecto da legalidade, o projeto reúne condições de prosseguir em sua 
tramitação. 
Com efeito, no 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 competência está embasada no artigo 13, incisos I e 
XIII, da Lei Orgânica, 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;” 
Oportunas, neste ponto, as lições de Hely Lopes Meirelles que em sua obra “Direito 
Municipal Brasileiro” (16ª edição. Malheiros: São Paulo, 2008, p. 607), consigna: 
“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. 
Não obstante, faz-se necessária a apresentação de um Substitutivo, a fim de adequar 
o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, na medida em que a Lei 



Complementar Federal nº 95/98 – que dispõe sobre a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das leis e estabelece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona – em seu art. 12, III, c, veda o aproveitamento do número 
de dispositivo vetado, como é o caso do § 5º do art. 84 da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007, que se objetiva alterar. 
Para ser aprovado o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º IV da Lei Orgânica. 
Ante o exposto, somos, PELA LEGALIDADE, na forma do Substitutivo que segue: 
 
SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 275/09 
 
Altera a redação do § 1º do art. 84 e acresce o § 6º ao mesmo dispositivo da Lei nº 
14.660, de 26 de dezembro de 2007, e dá outras providências.  
 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º O § 1º do art. 84 da Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 84 ..... 
§1º Aos titulares dos cargos mencionados neste artigo que não preencham os 
requisitos necessários, fica assegurada, até 31 de dezembro de 2013, a transformação 
de que trata o caput deste artigo, na medida em que preencherem os requisitos 
exigidos.”  
Art. 2º Fica acrescido ao art. 84 da Lei  nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007, o § 
6º, com a seguinte redação:  
“§ 6º As creches conveniadas com a Municipalidade terão até dezembro de 2013 para 
realizar a capacitação dos seus profissionais, na forma prevista para a rede direta, e os 
recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação, poderão ser utilizados na implementação 
da referida capacitação”  
Art. 3º As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
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