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PARECER Nº 2392/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0464/19. 

Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Cláudio Fonseca, que promove 
alteração na Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007, que reorganiza o Quadro dos 
Profissionais de Educação e consolida o Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal. 

Segundo a propositura, os profissionais de educação aprovados em concurso anterior 
à Lei nº 14.660/2007, para provimento do cargo de Auxiliar Técnico de Educação  Classe II, 
teriam o direito de realizar as atribuições previstas para o cargo e classe pelos quais foram 
aprovados. 

Esclarece a justificativa que, após o concurso realizado em consonância com a Lei nº 
11.434/93 e o Decreto nº 38.174/99, sobreveio a Lei 14.660/2007, que, em seu art. 82, 
reconfigurou os cargos da carreira e unificou as classes I e II, ignorando a opção que o servidor 
fez à época, baseado no edital do concurso. 

Sob o ponto de vista legal, nada obsta a tramitação da presente proposta. 

Inicialmente, a matéria abordada na propositura é de interesse local, o que 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. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato. (Curso de Direito Constitucional, 2ª ed., Salvador, Juspodivm, 2008, p. 841). 

No aspecto material, a proposta, ao dispor sobre a carreira de servidores municipais 
que atuam na educação, atende às diretrizes estabelecidas pela Constituição da República, 
que determina a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira (art. 206, inc. V). 

Por outro lado, a propositura visa à valorização dos servidores públicos municipais 
pertencentes a duas classes distintas de Auxiliar Técnico de Educação, criadas pela Lei nº 
11.434, de 12 de novembro de 1993: Classe I, da área de Inspeção Escolar, e Classe II, da 
área de Serviços Técnicos. Para os candidatos da Classe I, o Anexo I da referida Lei exigia 
formação escolar correspondente ao 1º grau completo ou equivalente e, para os cargos da 
Classe II, formação escolar correspondente ao 2º grau completo ou equivalente, além de, no 
mínimo, 6 (seis) anos de carreira. 

A justificativa prossegue, esclarecendo que os profissionais da Classe II, que prestaram 
concurso segundo as exigências do edital elaborado com base na Lei nº 11.434/93, foram 
prejudicados pela unificação dessas duas classes, promovida pela Lei nº 14.660/2007, sem 
que sequer lhes fosse oferecido o direito de optar pela transformação do cargo, diferentemente 
do que ocorreu com os titulares de cargos de Professor de Desenvolvimento Infantil, ferindo, 
assim, o princípio da isonomia entre o Quadro de Apoio e o Quadro do Magistério. 

Daí a pertinência da propositura, que visa corrigir essa quebra de isonomia e restaurar 
o respeito às regras do edital e aos planos de carreira desses servidores. 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. 
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Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do Substitutivo que segue, com 
vistas a: i) eliminar do projeto o art. 1º, que autoriza o Executivo a alterar a Lei Municipal nº 
14.660/2007, tendo em vista que o projeto já propõe a referida alteração no art. 2º, que passa a 
ser o art. 1º da propositura; ii) adaptar o texto às regras de técnica legislativa previstas na Lei 
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0464/19. 

Altera a Lei nº 14.660, de 26 de novembro de 2007, para dispor sobre o 
restabelecimento de funções aos investidos no cargo de Auxiliar Técnico de Educação  Classe 
II, aprovados em concurso público anterior à mencionada Lei. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O art. 82 da Lei nº 14.660, de 26 de novembro de 2007, com a redação dada 
pela Lei nº 14.715, de 8 de abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação, passando 
seu parágrafo único a ser o § 1º do citado dispositivo: 

Art. 82. ........................................................................................................... 

§ 1º ............................................................................................................ 

§ 2º Aos Profissionais da Educação aprovados em concurso para provimento do cargo 
de Auxiliar Técnico de Educação - Classe II, anteriormente à publicação desta Lei, fica 
assegurado o direito de exercerem as atribuições previstas para o cargo e classe em que 
aprovados. (NR) 

Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/12/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) - Relator 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) 

Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/12/2019, p. 111 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


