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“Dispõe sobre a autorização da secretaria Municipal de Educação para unificar o 
atendimento da rede direta de educação através dos Centros Municipais de Educação Infantil - 
CEMEIS e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Educação unificará o atendimento prestado através 
dos Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIS da rede direta de educação; 

Art. 2º - Os cargos e Jornadas dos Professores de Educação Infantil - PEI e 
Professores de Educação Infantil e Fundamental I - PEIFs que atuam nos Centros de 
Educação Infantil -CEIs e nas Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEIs devem ser 
respeitadas e ambos poderão transitar de forma opcional nas jornadas bem como acumularem 
na própria unidade. 

Art. 3º - A faixa etária das crianças permitidas nas CEMEIs será de zero a 5 anos, 11 
meses e 29 dias. 

§1º As crianças de 4 e 5 anos estarão submetidas a jornada de 6 horas. 

§ 2º As crianças de zero a 3 anos estarão submetidas a jornada integral, sendo que por 
expressa opção dos pais poderão fazer a mesma jornada prevista no §1° deste artigo. 

Art. 4º - Os Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs serão dotados, no 
quadro de profissionais, além dos Professores de Educação Infantil e Professores de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I, da Classe dos Docentes, de Assistentes de Diretor de Escola e 
Coordenadores Pedagógicos. 

I - Cada unidade Centro Municipal de Educação Infantil - CEMEI terá, em sua equipe 
profissional 02 (dois) Coordenadores Pedagógicos e 02 (dois) Assistentes de Diretor de Escola, 
cujas atribuições serão especificadas nos termos da lei vigente. 

Art. 5º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

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

Às Comissões competentes.” 
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