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PROJETO DE LEI 01-00822/2017 do Vereador Claudio Fonseca (PPS) 
"Autoriza alterações na Lei Municipal n° 14.660, de 26 de novembro de 2007, visando 

equiparar os critérios de enquadramento por evolução funcional dos integrantes do Quadro dos 
Profissionais de Educação. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Lei Municipal n° 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, a instituir o 
critério de tempo e títulos combinados no enquadramento por Evolução Funcional dos 
integrantes do quadro de apoio, na conformidade da presente Lei. 

Art. 2º - A presente lei altera a Lei Municipal n° 14.660, de 26 de novembro de 2007, 
que passa ter a seguinte redação: 

"Art. 35. ................... 

I - ........ 

a) ........ 

b) ....... 

c) ....... 

II - ........ 

a) ......... 

b) ........ 

c) ........ 

III - integrantes das carreiras do Quadro de Apoio à Educação: (Auxiliar Técnico de 
Educação e Agente Escolar) 

a) tempo de efetivo exercício na carreira, apurado na forma da legislação vigente e 
respeitados os mínimos progressivos estabelecidos no Anexo I, Tabela "A", integrante desta lei; 

b) títulos: considerados cursos reconhecidos ou patrocinados pelo órgão técnico da 
Secretaria Municipal de Educação; tempo na carreira, participação no Conselho de Escola, 
Associação de Pais e Mestres, atividades desenvolvidas com a comunidade e com alunos com 
deficiência; 

c) combinação dos critérios tempo e títulos; 

§ 1º...... 

§ 2º...... 

§ 3º..... 

§ 4º...... 

§ 5º...... 

§ 6º...... 



§ 7º......." 

Art. 3° - Adquiridos os pré-requisitos necessários, o profissional apresentará 
requerimento para o enquadramento por evolução Funcional. 

Parágrafo Único: O enquadramento deverá ocorrer no prazo máximo de 60 dias, a 
partir da data do protocolo do requerimento. 

Art. 4° - Fica o Poder Executivo obrigado a apresentar a regulamentação para a 
obtenção da Evolução Funcional pelas tabelas de títulos e de tempo e títulos combinados 
títulos, no prazo de 60 dias da publicação da presente lei. 

Art. 5° - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões. 

Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/12/2017, p. 93 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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