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"Autoriza a aplicação da Lei Federal 11.738, de 16 de Julho de 2008, que implementa o
preconizado  na  alínea  "e"  do  inciso  III  do  caput  do  art.  60  do  Ato  das  Disposições
Constitucionais  Transitórias que visa a  instituição do piso salarial  profissional  nacional  dos
profissionais do magistério público da Educação Básica concernente às suas composições de
jornada, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  fixar  a  composição  da  Jornada  de
Trabalho J-30 dos Professores de Educação Infantil (PEI) e da Jornada Básica Docente (JBD)
dos  Professores  de  Educação  Infantil  e  Ensino  Fundamental  I  e  Professores  do  Ensino
Fundamental II e Médio, observando-se o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária
total para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

Art.  2º  -  A  composição  de  jornada  de  trabalho  referente  ao  terço  das  atividades
pedagógicas extra  agrupamento/classe/turma das jornadas J-30 e Jornada Básica Docente
(JBD)  obedecerá  a  proporção  referente  à  Jornada  Especial  Integral  de  Formação  (JEIF),
composta por 25 (vinte e cinco) horas aula, diretamente com os educandos,  e 15 (quinze)
horas aula atividade exclusiva das atividades correlatas, conforme artigo 15, inciso III, e artigo
17, in totum, da Lei Municipal 14.660, de 26 de dezembro de 2007.

Art. 3º - Os tempos referentes ao inteiro das jornadas de trabalho da J-30 e da JBD
serão, respectivamente, de 30 (trinta) horas/relógio e de 30 (trinta) horas/aula.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir do primeiro dia letivo do ano subsequente ao
de sua aprovação.

Art. 5º - Esta Lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 30 (trinta) dias de sua
publicação.

Art.  6º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  Lei  correrão  por  conta  das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 7º 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 25/10/2017, p. 101

Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br. 

http://www.camara.sp.gov.br/

