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PARECER Nº 1551/2011 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 204/10  
O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Donato, “transforma os 
atuais cargos de Agente Escolar em Auxiliar Técnico de Educação I, e dá outras 
providências”. Nesse sentido, dispõe a iniciativa que a quantidade de cargos a ser 
transformada será acrescida ao número de cargos respectivos constantes do Anexo 
I, Tabela D, da lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007. A lei nº 14.660/07, 
dentre outras medidas, reorganizou o Quadro dos Profissionais de Educação e 
consolidou o Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal. O projeto dispõe 
ainda que os cargos transformados nos termos do artigo 1º do presente projeto 
serão enquadrados nas referências do Quadro de Profissionais de Educação, nos 
termos do Anexo I, Tabela D, da lei 14.660/07, sendo que a transformação de que 
trata o referido artigo garantirá aos ocupantes dos cargos a percepção dos padrões 
de vencimentos constantes do Anexo II, Tabela F, do Quadro de Apoio à Educação, 
da carreira de Auxiliar Técnico de Educação I, sendo-lhes garantida a equivalência 
de padrões e todos os direitos já adquiridos. Estabelece, também, que em 
decorrência da transformação prevista no citado artigo 1º, todo o tempo de 
exercício de cargo de Agente Escolar será considerado como de efetivo exercício, 
para todos os efeitos legais, no novo cargo de Auxiliar Técnico de Educação, nos 
termos do quanto previsto na lei 14.660/07. Estabelece ainda, dentre outras 
disposições, sobre prazos referentes à não-opção de migração para a situação 
precedente; para habilitação daqueles que não preencham os requisitos da 
carreira; e que a Administração poderá aproveitar os cargos da carreira de Agente 
de Apoio existentes na área da educação como cargos de Auxiliar Técnico de 
Educação I, desde que os ocupantes comprovem habilitação específica, a ser 
definida em regulamento. Justifica o autor, dentre outras alegações, que a medida 
se faz necessária, pois a função de Agente Escolar possui forte similaridade com as 
atribuições de Auxiliar Técnico de Educação I, sem, contudo, possuir os mesmos 
benefícios, situação que também ocorre com o cargo de Agente de Apoio em 
relação ao cargo de Auxiliar Técnico de Educação I. A Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela constitucionalidade e pela 
legalidade da proposta.  A iniciativa reveste-se de relevante interesse público e não 
foram encontrados óbices a um eventual parecer favorável da Comissão de 
Administração Pública. Sala da Comissão em 09.11.11.  
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