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"Autoria alterações na Lei nº 14.660, de 26 de novembro de 2007, para dispor sobre o 
restabelecimento das funções referentes à Classe II, aos investidos no cargo de Auxiliar 
Técnico de Educação - Classe II, realizado em 1.999, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Lei Municipal nº 14.660, de 26 de 
novembro de 2007, que dispõe sobre o Quadro dos Profissionais de Educação e respectivas 
carreiras e, consolida o Estatuto do Magistério Público do Município de São Paulo, para dispor 
sobre a garantia do direito dos Auxiliares Técnicos de Educação II de exercerem as funções 
previstas para a Classe II - Serviços Técnicos - estabelecidas no Edital de Concurso para o 
cargo de Auxiliar Técnico de Ensino - Classe II, realizado em 1999. 

Art. 2º A Lei Municipal nº 14.660, de 26 de novembro de 2007, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 82 - (...) 

§1º - (...) 

§ 2º - Aos Profissionais da Educação aprovados em concurso para provimento do 
cargo de Auxiliar Técnico de Educação - Classe II, anterior à publicação desta lei, fica 
assegurado o direito de realizarem as atribuições previstas para o cargo e classe pelos quais 
foram aprovados. (NR)" 

Art. 3º Esta lei será regulamentada pelo Executivo Municipal no prazo de 90 (noventa 
dias) após sua promulgação. 

Art. 4º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2019, p. 109 
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