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PARECER CONJUNTO Nº 366/2016 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; E DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0343/2015. 

 

Trata-se de substitutivo apresentado em Plenário ao projeto de lei de autoria do nobre 
Vereador Antonio Donato, que dispõe sobre a alteração da redação do § 2°do artigo 33 da Lei 
Municipal n° 14.660/07, bem como do inciso VI do §5° e, ainda, o acréscimo do inciso VII 
ambos do mesmo parágrafo e artigo do referido diploma legal municipal. 

 

O substitutivo apresenta plenas condições de prosseguir, uma vez que aperfeiçoa a 
proposta original. 

 

Consoante se depreende da justificativa, a propositura tem por escopo "não penalizar 
os Profissionais de Educação, mas sim, beneficiá-los, nas hipóteses aventadas, em especial no 
caso de �licença maternidade�, um direito garantido constitucionalmente, que não pode ser 
olvidado, mas sim, garantido em todas as situações como sendo de efetivo exercício, inclusive 
na comprovação do estagio probatório, de tal sorte, a garantir a qualquer momento outro direito 
fundamental o �direito à vida�, não o postergando para outra oportunidade, só com a 
finalidade de não suspender a contagem do estágio probatório, que irá proporcionar a 
estabilidade no cargo público.". 

 

Sob o aspecto jurídico, o substitutivo pode prosseguir em tramitação, eis que encontra 
respaldo na competência legislativa desta Casa. 

 

No que tange ao aspecto subjetivo formal da propositura, ela suporta iniciativa de 
qualquer membro desta Casa, conforme o "caput" do artigo 37 da Lei Orgânica do Município. 

 

No aspecto material, a propositura encontra-se em consonância com a diretriz 
constitucional de valorização dos profissionais da educação (art. 206, V, da CF) e atende, 
igualmente ao disposto no art. 81 da Lei Orgânica do Município que elenca entre os princípios 
que devem nortear a administração pública a valorização dos servidores. 

 

Para ser aprovado o presente substitutivo depende de voto favorável da maioria 
absoluta dos membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, III, da Lei Orgânica do 
Município. 

 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 
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Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem inegável o interesse público da 
proposta, razão pela qual se manifestam 

 

FAVORAVELMENTE ao substitutivo. 

 

Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do projeto correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

 

FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 

 

Sala das Comissões Reunidas, 16/03/2016. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Ari Friedenbach 

Conte Lopes 

Arselino Tatto 

Sandra Tadeu 

Eduardo Tuma 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Quito Formiga 

Alessandro Guedes 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Reis 

Paulo Fiorilo 

Eliseu Gabriel 

Pr. Edemilson Chaves 

Valdecir Cabrabom 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Jonas Camisa Nova 

Atílio Francisco 

Ota 

Jair Tatto 

Ricardo Nunes 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/03/2016, p. 250 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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