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Altera o artigo 138 e acresce o artigo 153-A na Lei

n° 8.989, de 29 de outubro de 1979 - Estatuto dos

Funcionários Públicos do Município, para dispor
sobre a licença aos servidores municipais para

comparecer às reuniões escolares bimestrais de
filhos ou criança ou adolescente sob sua guarda,

limitadas a 4 (quatro) vezes por ano.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
O

Art. 1o O artigo 138, da Lei n° 8.989, de 29 de outubro de 1979 - Estatuto dos Funcionários

I

Públicos do Município, fica acrescido do inciso VIII, com a seguinte redação:
0*

VIII - de um dia, para comparecer às reuniões escolares bimestrais de seus

ro
eo'-

filhos ou criança ou adolescente sob sua guarda, limitadas a 4 (quatro) vezes por

tn

ano.” (NR)

Art. 2o Fica acrescido o artigo 153-A à Lei n° 8.989, de 29 de outubro de 1979, com a
seguinte redação:
“Art. 153-A O funcionário estável poderá obter licença de um dia, para

comparecer às reuniões escolares bimestrais de seus filhós ou, criança ou

adolescente sob sua guarda, limitadas a 4 (quatro).vezes por ano.
§ 1o O pai ou responsável por mais de uma.criança.que frequentem turnos

diferentes só terá um dia abonado por bimestre.
§ 2o A licença só será concedida mediante comprovação expedida pela escola,
por meio de declaração de frequência.
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§ 3° Na folha de ponto deverá estar registrada a ausência do servidor, com a

descrição do motivo e da Lei que o institui.
§ 4o A licença será considerada, para todos os efeitos legais, como de efetivo

exercício, exceto para contagem de tempo de contribuição para aposentadoria e
disponibilidade. ” (NR)

Art. 3o As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,

TONINHO VÊSPOLI
Vereador
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JUSTIFICATIVA
A preocupação dos pais com a educação dos seus filhos exige a sua presença nas
reuniões bimestrais das escolas. No Município de São Paulo os servidores municipais não
têm a possibilidade de participar dessas reuniões sem incorrer em faltas injustificadas, que

causam descontos nos seus vencimentos e prejudicam a economia familiar. Por isso
proponho a concessão dessa licença aos servidores municipais.

As licenças serão concedidas mediante comprovação expedida pela escola, por meio
de declaração de frequência. O projeto ainda estipula que na folha de ponto deverá estar

registrada a ausência do servidor, com a descrição do motivo e da Lei que o instituiu.

Esta vitória é importante já que garante aos professores da rede a possibilidade de
acompanhar o rendimento dos filhos nas escolas. Pais poderão ausentar-se do trabalho
para participar de reunião escolar do filho.
Assim, pensando em dar aos servidores a oportunidade de acompanhar de perto a

educação de seus filhos, propomos o presente projeto de Lei e para isso contamos com o
voto favorável dos nobres Pares.

Sala das Sessões,

Vereador
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