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Promovente:

Ver. TONINHO VESPOLI

Ementa:
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 96 DA LEI N° 14.660 DE 26 DE
DEZEMERO DE 2007, TENDO POR OBJETIVO FAZER COM QUE O
QUADRO DE LOTAÇÃO DE SERVIDORES DENTRO DE UMA
UNIDADE EDUCACIONAL NÃO MAIS SEJA FIXADO POR ATO DO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAS, SIM, POR LEI
ESPECÍFICA PARA CADA UM DOS CARGOS DO QUADRO DOS
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.

Observações:

Folha n°
4.
n° I- MM <

do orocT
de 20 M

DANIEL AIDAR DA ROSA
Técnico Administrativo
RF 11.440

CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
PL

PROJETO DE LEI N°

,
443/2019

“Dá nova redação ao art. 96 da Lei n° 14.660

de 26 de dezembro de 2007, e dá outras
providências. ”

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1° O art. 96 da Lei n° 14.660 de 26 de dezembro de 2007, passa viger a seguinte^

redação:

b
“Art. 96 As unidades da Secretaria Municipal de Educação terão Quadro ?
Io
de Lotação de Servidores fixado em legislação específica. (NR)”
Art. 2° Até que sejam formuladas as normas referentes ao artigo anterior, vigorarão os f
f-'»atos administrativos editados sob a anterior redação do art. 96 da Lei n. 14.660 de 26 deg
(
dezembro de 2007.
Art. 3° O Poder Executivo deverá adotar as medidas cabíveis para a devidar'.

regulamentação desta Lei.
Art. 4° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Sessões, 05 de Julho de 2019.
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SAO PAULO
JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado tem por objetivo alterar o artigo 96 da Lei n°
14.660 de 26 de dezembro de 2007, para que o quadro de lotação de servidores
dentro de uma unidade educacional não seja mais fixado por ato do Secretário
Municipal de Educação, e sim, por Lei específica para cada um dos cargos do
Quadro dos Profissionais de Educação.

A necessidade de que tal propositura prospere e seja implementada reside
no fato de que: na legislação atual é grande a discricionariedade exercida pela

Secretaria

Municipal de Educação em relação a quantidade de cargos dentro de

uma mesma unidade de

ensino, algo que não deveria e não necessita ser de

tamanha conveniência da Administração.
Desse modo, a quantidade de servidores dentro de uma única unidade pode

tornar-se uma política própria da gestão que se encontra no comando do Executivo

Municipal, algo que representa um verdadeiro perigo, vez que a atividade do Estado
na educação é uma de suas funções de maior importância na sociedade, e a atual

disposição legal facilita a ocorrência de um “sucateamento” da estrutura ao longo do

tempo.
Nessa ótica, o quadro da estrutura de cargos dentro de uma unidade de

educação na cidade de São Paulo não pode ser de tão fácil alteração, ao contrário,

deve ser progressivamente aumentado e consolidado.
Assim, mostra-se necessária que Lei aparada por análise mais criteriosa
acerca

da

dinâmica

que

permeia

a

rede de

ensino

municipal,

ampla

e

democraticamente debatida defina os critérios e o número de funcionários que

atuarão dentro de uma unidade de Educação da rede púbica de ensino da Capital.
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Ante a relevância da matéria, esperamos a colaboração do Egrégio Plenário

para que este projeto venha a ser aprovado.
Sala das Sessões, 05 de Julho de 2019.

TONINHO VESPOLI
Vereador
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