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Apresentação  
 

As recentes mudanças apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação da 

Cidade de São Paulo trazem um momento importante para a Comunidade Escolar. 

 

Existem claras distinções ao momento e ao formato do Programa de Reorganização 
Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino 
– Mais Educação São Paulo, com os que culminaram nas reformas de 1955, 1981, 

1991, 1992 e 2007, apenas para citar alguns momentos intensos desde o 

surgimento da Rede Municipal de Educação.  

 

A divulgação das mudanças via Portal da Secretaria Municipal de Educação do 

Programa Mais Educação, as discussões realizadas via conferências e reuniões 

promovidas pelas Diretorias Regionais de Educação, por diversas Unidades 

Educacionais, onde a EMEF “Desembargador Theodomiro Dias” se destaca,  envolveu 

diretamente suas comunidades; o uso dos recursos transmidiáticos, gerando grupos 

de discussão em redes sociais, mostraram a necessidade do debate e envolvimento 

de todos.  

 

A necessidade de um novo Regimento Escolar, articulado com a Organização 

Administrativa Pedagógica das Escolas, as influências sobre a carreira do Magistério 

e o olhar sobre o aluno tornam essenciais o envolvimento real do Conselho de Escola, 

reafirmado como espaço soberano de decisão na Unidade Educacional. Sobretudo é 

propícia e necessária a ação integrada de todos os segmentos em um diálogo aberto 

e franco voltado a organização de uma Escola Pública, Ativa e Democrática. 

 

Esta publicação dá prosseguimento a iniciativa de subsidiar as discussões para a 

confecção do novo Regimento Escolar. É um compêndio das publicações oficiais e de 

legislações Municipais e Nacionais da Educação. Apesar de contemplar diversas 

modalidades tem um foco na orientação do Roteiro para elaboração dos Regimentos 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental, área de atuação de seus organizadores. 

Atualizações serão editadas na medida em que novos documentos e resoluções forem 

editadas pela Secretaria Municipal de Educação.  

 

O Educador é o profissional que em todos os momentos precisa atento estar e buscar 

compartilhar informações e experiências com os grupos sociais a sua volta.  

 

O material ora apresentado é mais um esforço nessa linha de trabalho 

 

 

 

 

 

 

Christian de Mello Sznick 
Assistente de Diretor de Escola  

Antigo Aluno da Rede Municipal (1985-1993) 
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Construindo um Regimento 
 

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo lança uma série de Decretos e 

Portarias para a denominada Reorganização Curricular e Administrativa. 

 

O decreto nº 54.453 ( 10/10/2013), com vigor imediato (v. art. 3º) trata das 

atribuições de todos os segmentos escolares. Salvo engano, a única grande alteração, 

antes apenas uma recomendação, é o contido no artigo 15, inciso IV, que delibera 

que o docente deve considerar as informações do Ideb. 

 

Como o restante do Decreto não trata de nenhuma outra substancial alteração ou 

orientação, recomendamos apenas a leitura sem grandes detalhes que chamam a 

atenção. 

 

A Portaria nº 5930 de 14/10/2013 vem, então, para alinhavar o contido ao 

Decreto nº 54.452 (10/10/2013). 

 

A leitura desta Portaria (5930/13) deve ser entendida amplamente pelos 

educadores, tanto para a elaboração do Regimento Escolar como, mais fortemente, 

atender as Políticas Públicas de implementação da Reorganização Escolar de que se 

trata a partir de 2014. 

 

Para tal esboçamos um pequeno arcabouço de anotações aos tópicos (que julgamos) 

principais para tal caminho de entendimento e aplicação. 

 

Não se pode furtar o esquecimento das metas, ora denominadas finalidades, em seu 

artigo 2º, com principal relevância aos incisos III ao VII, excetuando por ora o inc. VI, 

estes vinculados fortemente à ação docente e ao idealizado conceito estabelecido no 

inciso VIII, onde abarca a gestão de cunho democrático e o grande desafio para 

algumas escolas referentes à participação efetiva da família. 

 

Voltando aos incisos, o III demonstra a preocupação (grifo nosso) do governo em 

resolver a baixa classificação das escolas da cidade de São Paulo perante seus 

resultados no índice do IDEB. Embora os pronunciamentos iniciais da gestão (início de 

2013) pareciam não dar à devida importância, somente uma preocupação, a 

legislação vigente, “abre” o escopo legal com o mencionado índice. 

 

O inc. IV propõe ampla formação aos docentes, esboçada com mais ênfase no 

decorrer da Portaria. 

 

O VII, em relação à autonomia das escolas, e VIII, visando a democratização da gestão 

escolar, já eram metas anteriormente elencadas por governos passados, e as 

diferenciações aplicadas se darão ao primeiro (VII) em ralação aos novos programas 

do “Mais Educação” e seus procedimentos nos 16 artigos finais da Portaria (art. 21 

ao 36). 

 

Os art. 3º e 4º vão tratar basicamente de propostas e intenções do governo, também 

não diferentes, realizadas ou não, dos governos passados. Obviamente, a exemplo do 
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“Mais Educação” o documento trará novas articulações junto ao MEC, como 

exemplificado à alínea b do art. 4º, I. 

 

O art. 5º virá com a nova implementação que sofrerá maior impacto tanto no início 

da proposta, mas principalmente ao longo de sua empreitada, pois, ali tratará ao que 

nos interessa (EMEF) as novas divisões dos Ciclos.  O estudo mais apurado não é tão 

somente a premissa da divisão, mas o complexo criado dentro de cada Ciclo. Eles são 

singulares, complexos e se inter-relacionam. 

 

Os art. 6º ao 11 vão traçar o perfil de cada Ciclo, seu funcionamento, e, mais 

especificamente, será lançada a ideia no art. 7º, § 3º, aos denominados “Projetos”. 

Curiosamente o termo é redigido com o uso de aspas em todo o documento (ver art. 

8º, inc. IV; art. 9º e Parágrafo Único), até porque necessitará de mais conteúdo e 

novas orientações. 

 

O art. 12 traz a aplicação da estratégia da lição de casa, mas se furta da periodicidade 

(diária, semanal, ocasional, mensal etc). 

 

A partir do art. 13 até o 19 tratarão dos procedimentos de avaliação (interna e 

externa). Em termos de concepção não notaremos nada novo, mesmo que o Decreto 

anterior diga que há, salvo a periodicidade agora obrigatoriamente bimestral (art. 15).  

 

O diferencial que merece destaque é nos tipos de menção (conceito e notas 

numéricas) e nos períodos de reprovação, tanto ao final de cada Ciclo, como a cada 

ano do último Ciclo denominado Autoral (art. 15, §6º). O art. 16 trata da emissão, 

também bimestral, do “Boletim” com as notas e demais informações sobre os alunos. 

 

Embora seja um eixo no início do documento (art. 3º, inc. IV), o art.20 esgotará o 

assunto sobre a “Formação dos Educadores”. 

 

A partir do art. 21 começam as inter-relações dos projetos já existentes com o “Mais 

Educação” e suas possibilidades de composição.  Embora pudesse merecer uma 

Portaria especial, o legislador preferiu ocupar 16 artigos desta Portaria para explicar, 

definir, articular o devido projeto. Trata de sua formulação e composição. Sua relação 

de funcionamento e caminho à educação de tempo integral, ou também denominada, 

contra-turno. 

 

Apenas a título de informação, a Portaria nº 5929 (14/10/2013) estabelece a 

renomeação das turmas do ciclo II (do Fundamental de 8 anos) para a correlata 

imediata agora existindo apenas o Ensino Fundamental de 9 anos nos registros. 

Passando para a Portaria nº 5941 (15/10/2013), que embora bem extensa dada 

sua natureza (Regimento Escolar), não ocuparemos muito tempo, devido sua 

inflexibilidade no contido. 

 

O roteiro aqui proposto não esgota outras análises, ou seja, não descarta a leitura 

total da referida, nem tão pouco analisa todos os assuntos com a devida profundidade, 

mas tenta dar um panorama em assuntos chave. 

 

Apenas a título de legalidade, cabe ressaltar sua entrada em vigor já para o ano letivo 

de 2014 (art. 3º, §1º). 
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Tanto não esgotaremos o assunto que vamos saltar aqui, por interesse às EMEFs, 

assuntos referentes à Educação Infantil, CIEJA, CEU e Ensino Médio. 

 

Já em seu art. 5º o referido Regimento, não diferente necessariamente de outros 

propostos, já carrega em seu corpo, no inc. II, através dos Objetivos do Ensino Regular 

o “fortalecimento dos vínculos da família”, reforçando o contido na Portaria de 

Reorientação. 

 

Nota-se também uma atuação mais consistente para o Conselho de Escola, com 

atenção especial ao art. 17, inc. V, alínea a (sobre turnos e demanda), inc. XIII 

(aplicação de sanções), XIV (recursos financeiros). 

 

Remete o documento a APM como uma Instituição Auxiliar e o legislador preferiu 

ocupar ou oferecer pouco espaço para esta (apenas art. 24). 

 

Entre vários artigos, fazemos menção aqui para as alíneas a e b do art. 30, para 

delimitarmos como seria realizada a pesquisa sobre perfil sociocultural de nossos 

discentes e profissionais da educação para o PPP. 

 

Neste mesmo art., alínea c, talvez falte ressaltar que algumas Unidades mantem forte 

relação com instituições não necessariamente de suas regiões, devendo incluir no 

texto. 

 

O desafio será proposto na alínea d referente ao contido nas normas de convívio da 

unidade Educacional. 

 

Saltando para o art. 34 notamos o referido na Portaria nº 5929 sobre a introdução 

somente da nomenclatura Ensino Fundamental com duração de 9 anos. 

 

Em seu §2º aparece o desafio de composição do Trabalho Colaborativo de Autoria 

no Ciclo Autoral. 

 

Na seção II, aparentemente algumas questões ainda não são resolvidas pelo 

legislador, referente ao tempo da Avaliação Institucional. Prefere a informação aberta 

de “anualmente” (art. 40) sem deixar pistas se será uma avaliação processual ou 

terminal. Oferece pistas no art. 41 de sua utilidade. 

 

A partir do art. 42 atenção especial para Avaliação do processo de Aprendizagem. 

 

O art. 44 reforça o contido na Portaria de Reorientação sobre os resultados 

bimestrais e tratará das menções em Conceitos (P, S e NS) e notas numéricas (0; 

0,5; 1; 1,5.... 9; 9,5; 10). 

 

O art. 45 traz a menção sobre a periodicidade do lançamento dos conceitos/notas, 

mas esquece, talvez por lapso do legislador, do contido ao art. 16 da Portaria de 

Reorganização, que é o “Boletim”. Talvez seja proveitoso incluí-lo no texto deste artigo. 

 

O art. 53 trata do período de realização do Conselho de Classe e deixa a reserva de 

Portaria que trará suas diretrizes ainda. 
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Será necessário um amplo estudo para contemplarmos o contido neste Regimento e 

o contido em seu art. 57, §2º, quando vai tratar de Normas de Convívio e ECA. 

 

Alguns pequenos destaques que podem ganhar força às Normas, por exemplo, 

aparecem no art. 59, inc. VI e VII. 

 

O alvo da discussão, então, às referidas Normas se darão no art. 60. Aqui o legislador 

não indica, pois se trata de um documento de acordo com cada Unidade ou realidade.  

 

Também não sugere a introdução no próprio Regimento, podendo ser um anexo. O 

risco é ser um mero documento, como um simples manual altamente mutável, sem 

deliberação. Recomenda-se que seja ou contido ao Regimento ou identificado como 

sendo seu anexo. 

 

O art. 61, em seu inc. III, alínea c, prefere trazer a discussão do uso do aparelho de 

celular, mesmo já havendo legislação em vigor.  

 

Em relação à alínea e é necessária a inter-relação ao art. 69, § 1º, para se diferenciar 

“dano” de “ato infracional”. 

 

No art. 66 começará a delinear as sanções iniciais (Repreensão, Advertência Escrita 

e Suspenção). 

 

Dentro deste artigo atenção especial aos parágrafos nele contidos para 

procedimentos e possíveis exceções (§2º). 

 

O art. 69 fará o arcabouço de formalidades legais para não desconfigurar os preceitos 

das Normas. Ressaltamos aqui o §1º e suas implicações. 

 

O §2º não trata como sanção a transferência (compulsória), mas sim como medida 

de proteção ao educando ou terceiros. 

 

O Título IV, a partir, então, do art. 71 trata das questões vinculadas ao Calendário de 

Atividades, onde cabe a leitura “corrida”, pois já é de amplo conhecimento, portanto, 

mera formalidade. Somente uma especial atenção ao art. 75, pois as reuniões de pais 

bimestrais estarão agora condicionadas ao boletim. 

 

Dos art. 76 ao 78 trata da Matrícula, também sem alterações. 

 

Dos art. 79 ao 84 trata da reclassificação. A base legal para estes art. estão na 

Portaria 4688/ 06. 

 

Embora tal seção se trate de Reclassificação é necessário certo cuidado, pois o texto 

faz menção aos critérios de transferência. 

 

O Capítulo IV trata da Recuperação das Aprendizagens. O seu próprio texto é 

autoexplicativo, principalmente no que tange a responsabilidade docente frente a ela. 

 

Importante se faz a leitura detalhada do Cap. V para os cálculos referentes à 

Assiduidade discente. Passa pela responsabilidade compartilhada (gestão/corpo 
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docente) art. 87, 88 e 91, para a individual relacional (docente remete ao gestor; 

alguns casos remetem-se ao Conselho  de Escola¹ e/ou Conselho Tutelar²) art. 89, 

art. 91, Parágrafo Único¹ e art. 92². O Parágrafo Único deste art. repete orientações 

anteriores. 

 

A contabilização se dá no art. 90, separando para o inc. II do 1º ao 5º ano e no III do 

6º ao 9º ano. 

 

A legislação era de interpretação conflitante sobre apuração de frequência de alunos 

matriculados no decorrer do ano e o texto silencia a dúvida no § 1º. 

 

O Cap. VI trata das Compensações de Ausências e, acima de tudo, disciplina as ações 

em períodos e porcentagens a serem seguidas a risca. 

 

Da Promoção, Cap. VII, embora a atenção se poste aos finais de Ciclo e anos de 

retenção. A terminologia “desenvolvimento global” é ainda a moderadora (v. art. 97, § 

1º) para casos tanto de aluno Retido como Promovido. 

 

O Regimento “caminha” para seu fim a partir do art. 98 até 106 com orientações e 

responsabilidades gerais da Unidade no âmbito da certificação e disposições gerais e 

transitórias. 

 

Como podemos observar, as alterações primordiais (EMEF) se dão ao universo das 

sanções e da introdução efetiva do Ensino Fundamental de 9 anos, agora em três 

Ciclos e suas especificidades (tipicidade, diferentes menções, retenções ora em Ciclo, 

ora em ano). Alguns podem notar uma presença mais acentuada do Conselho de 

Escola, mais vinculado às decisões orçamentárias. O papel do diretor perante 

aplicação da sanção muda a figura do mesmo no cenário educacional, e indiretamente 

aos dos demais interlocutores. O texto traz orientações sobre alunos PNE, mas 

carece de maior atenção para elaboração de políticas inclusivas 

 

 

Rodrigo Machado Merli 
Diretor de Escola 
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LEIS 
 

Constituição Federal de 1988. Separata de Educação 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

Seção I 

DA EDUCAÇÃO 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006) 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006) 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados 

profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou 

adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa 

e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 

estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996) 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 

tecnológica.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996) 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 

2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 

idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio 

de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, 

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc11.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc11.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
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§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas 

e processos próprios de aprendizagem. 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará 

as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e médio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

59, de 2009) 

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino 

regular. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não 

é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a 

transferir. 

§ 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 

aplicados na forma do art. 213. 

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento 

das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia 

de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de 

educação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art3


 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

12 

§ 4º - Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde 

previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de 

contribuições sociais e outros recursos orçamentários. 

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a 

contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da 

lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (Vide Decreto nº 

6.003, de 2006) 

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do 

salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos 

matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 

dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em 

educação; 

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas 

atividades. 

§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de 

estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que 

demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos 

regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder 

Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 

§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio 

financeiro do Poder Público. 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 

com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração 

e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar 

a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 

esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

59, de 2009) 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D6003.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D6003.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

59, de 2009) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 – Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. 
 

 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

Da Educação 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social. 

TÍTULO II 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument


 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

15 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.  (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

TÍTULO III 

Do Direito à Educação e do Dever de Educar 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de 

idade;  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os 

que não os concluíram na idade própria;  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência 

na escola; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 

quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. 

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais 

próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 

(quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei nº 11.700, de 2008). 

Art. 5o  O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 

podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 

sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério 

Público, acionar o poder público para exigi-lo.   (Redação dada pela Lei nº 12.796, 

de 2013) 

§ 1o  O poder público, na esfera de sua competência federativa, 

deverá:  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem 

como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica;  (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013) 

II - fazer-lhes a chamada pública; 

III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 

§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em 

primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, 

contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as 

prioridades constitucionais e legais. 

§ 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem 

legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da 

Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial 

correspondente. 

§ 4º Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o 

oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de 

responsabilidade. 

§ 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder 

Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, 

independentemente da escolarização anterior. 

Art. 6o  É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 

educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade.  (Redação dada pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11700.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art208§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art208§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo 

sistema de ensino; 

II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público; 

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da 

Constituição Federal. 

TÍTULO IV 

Da Organização da Educação Nacional 

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, 

em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, 

articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, 

redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. 

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta 

Lei. 

Art. 9º A União incumbir-se-á de: (Regulamento) 

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios; 

II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema 

federal de ensino e o dos Territórios; 

III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento 

prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e 

supletiva; 

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental 

e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo 

a assegurar formação básica comum; 

V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 

 VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no 

ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; 

VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3860.htm
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 VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este 

nível de ensino; 

IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, 

os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu 

sistema de ensino. 

§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, 

com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. 

§ 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá acesso a 

todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos 

educacionais. 

§ 3º As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas aos 

Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação 

superior. 

 Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino; 

II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 

fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 

responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 

financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público; 

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com 

as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas 

ações e as dos seus Municípios; 

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, 

os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu 

sistema de ensino; 

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino 

médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta 

Lei; (Redação dada pela Lei nº 12.061, de 2009) 

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. (Incluído pela 

Lei nº 10.709, de 31.7.2003) 

Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes 

aos Estados e aos Municípios. 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm#art1art10vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm#art1art10vii
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I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos 

Estados; 

II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 

III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema 

de ensino; 

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 

ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 

quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 

Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. (Incluído pela 

Lei nº 10.709, de 31.7.2003) 

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao 

sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação 

básica. 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 

do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, 

os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação dada pela Lei nº 

12.013, de 2009) 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 

Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos 

que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual 

permitido em lei.(Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm#art2art11vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm#art2art11vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
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Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público. 

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: 

I - as instituições de ensino mantidas pela União; 

II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa 

privada; 

III - os órgãos federais de educação. 

Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal 

compreendem: 

I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público 

estadual e pelo Distrito Federal; 



 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

21 

II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal; 

III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela 

iniciativa privada; 

IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. 

Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, 

criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. 

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 

I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil 

mantidas pelo Poder Público municipal; 

II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa 

privada; 

III – os órgãos municipais de educação. 

Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas 

seguintes categorias administrativas: (Regulamento) 

I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e 

administradas pelo Poder Público; 

II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado. 

Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes 

categorias: (Regulamento) 

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e 

mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não 

apresentem as características dos incisos abaixo; 

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de 

pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas 

educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora 

representantes da comunidade; (Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009) 

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de 

pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação 

confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior; 

IV - filantrópicas, na forma da lei. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2207.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2207.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12020.htm#art1
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TÍTULO V 

Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino 

CAPÍTULO I 

Da Composição dos Níveis Escolares 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio; 

II - educação superior. 

CAPÍTULO II 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, 

com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 

recomendar. 

§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de 

transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como 

base as normas curriculares gerais. 

§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive 

climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso 

reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada 

de acordo com as seguintes regras comuns: 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um 

mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver; 

II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino 

fundamental, pode ser feita: 
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a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou 

fase anterior, na própria escola; 

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela 

escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita 

sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo 

sistema de ensino; 

III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o 

regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que 

preservada a seqüência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema 

de ensino; 

IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, 

com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas 

estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares; 

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência 

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 

período sobre os de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados 

pelas instituições de ensino em seus regimentos; 

VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no 

seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência 

mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação; 

VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, 

declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de 

cursos, com as especificações cabíveis. 

Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar 

relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as 

condições materiais do estabelecimento. 
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Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições 

disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para 

atendimento do disposto neste artigo. 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos.   (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, 

o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e 

natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. 

§ 2o  O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.(Redação dada 

pela Lei nº 12.287, de 2010) 

§ 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa 

ao aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído 

pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 

1º.12.2003) 

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, 

estiver obrigado à prática da educação física; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 

1º.12.2003) 

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; (Incluído 

pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, africana e européia. 

§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 

partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 

escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12287.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12287.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv07-03.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
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§ 6o  A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 

componente curricular de que trata o § 2o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 

11.769, de 2008) 

§ 7o  Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios 

da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos 

conteúdos obrigatórios.     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 

públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 

e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da 

África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 

negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 

resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes 

à história do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 

brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as 

seguintes diretrizes: 

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 

dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento; 

III - orientação para o trabalho; 

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-

formais. 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades 

da vida rural e de cada região, especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11769.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11769.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
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Seção II 

Da Educação Infantil 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade.   (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 

idade.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 31.  A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 

crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um 

mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;  (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno 

parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 

frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;  (Incluído pela Lei 

nº 12.796, de 2013) 

V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

Seção III 

Do Ensino Fundamental 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 

gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a 

formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 

2006) 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3
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II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em 

ciclos. 

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem 

adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do 

respectivo sistema de ensino. 

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem. 

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância 

utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

§ 5o  O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo 

que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 

no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático 

adequado.      (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007). 

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema 

transversal nos currículos do ensino fundamental.      (Incluído pela Lei nº 12.472, 

de 2011). 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 

formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural 

religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela 

Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 

definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a 

habilitação e admissão dos professores. 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 

denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso." 

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro 

horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o 

período de permanência na escola. 
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§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas 

de organização autorizadas nesta Lei. 

§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo 

integral, a critério dos sistemas de ensino. 

Seção IV 

Do Ensino Médio 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima 

de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste 

Capítulo e as seguintes diretrizes: 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade 

e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento e exercício da cidadania; 

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa 

dos estudantes; 

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 

disponibilidades da instituição. 

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em 

todas as séries do ensino médio. (Incluído pela Lei nº 11.684, de 2008) 

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 

organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm#art1
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II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

§ 3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao 

prosseguimento de estudos. 

Seção IV-A 

Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 36-A.  Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino médio, 

atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de 

profissões técnicas. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Parágrafo único.  A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 

habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de 

ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação 

profissional. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 36-B.  A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas 

seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

I - articulada com o ensino médio; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

II - subseqüente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino 

médio.(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Parágrafo único.  A educação profissional técnica de nível médio deverá 

observar: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

I - os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 

2008) 

II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; (Incluído 

pela Lei nº 11.741, de 2008) 

III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 

pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 36-C.  A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no 

inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de forma: (Incluído pela Lei 

nº 11.741, de 2008) 

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, 

sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica 

de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para 

cada aluno; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 
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II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 

cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo 

ocorrer: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 

intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto 

pedagógico unificado. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 36-D.  Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível 

médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento 

de estudos na educação superior. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Parágrafo único.  Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, 

nas formas articulada concomitante e subseqüente, quando estruturados e 

organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados 

de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de cada 

etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008) 

Seção V 

Da Educação de Jovens e Adultos 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

§ 3o  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 

com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008) 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 

de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
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I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 

anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Da Educação Profissional e Tecnológica 

(Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 39.  A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos 

da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e 

às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.(Redação dada pela Lei nº 

11.741, de 2008) 

§ 1o  Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados 

por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários 

formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído 

pela Lei nº 11.741, de 2008) 

§ 2o  A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes 

cursos: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (Incluído pela Lei 

nº 11.741, de 2008) 

II – de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei nº 11.741, 

de 2008) 

III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-

graduação. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

§ 3o  Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-

graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, 

de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o 

ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em 

instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. (Regulamento) 

Art. 41.  O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, 

inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação 

para prosseguimento ou conclusão de estudos.(Redação dada pela Lei nº 11.741, de 

2008) 
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Art. 42.  As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus 

cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada 

a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de 

escolaridade. (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008) 

CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição. 

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e 

programas: (Regulamento) 

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 

abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 

instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente; (Redação dada pela Lei nº 11.632, de 2007). 

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 

ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 
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III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 

cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 

diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições 

de ensino; 

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 

estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. 

Parágrafo único. Os resultados do processo seletivo referido no inciso II 

do caput deste artigo serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, 

sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva 

ordem de classificação, bem como do cronograma das chamadas para matrícula, 

de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do respectivo 

edital. (Incluído pela Lei nº 11.331, de 2006) 

Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino 

superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou 

especialização. (Regulamento) 

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o 

credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo 

renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação.(Regulamento) 

§ 1º Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente 

identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que 

poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em 

intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da 

autonomia, ou em descredenciamento. (Regulamento) 

§ 2º No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua 

manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos 

adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. 

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, 

tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo 

reservado aos exames finais, quando houver. 

§ 1º As instituições informarão aos interessados, antes de cada período 

letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, 

requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de 

avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições. 

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 

aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos 

seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 

§ 3º É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas 

de educação a distância. 
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§ 4º As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, 

cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período 

diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a 

necessária previsão orçamentária. 

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, 

terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. 

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias 

registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão 

registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. 

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras 

serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e 

área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou 

equiparação. 

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades 

estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos 

de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em 

nível equivalente ou superior. 

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de 

alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante 

processo seletivo. 

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da 

lei. (Regulamento) 

Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, 

abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que 

demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo 

prévio. 

Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como 

universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de 

estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do 

ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. 

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e 

cultivo do saber humano, que se caracterizam por: (Regulamento) 

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 

temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, 

quanto regional e nacional; 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de 

mestrado ou doutorado; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9536.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2207.htm
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III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por 

campo do saber. (Regulamento) 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, 

sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação 

superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o 

caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento) 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes 

gerais pertinentes; 

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção 

artística e atividades de extensão; 

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as 

exigências do seu meio; 

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com 

as normas gerais atinentes; 

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 

VII - firmar contratos, acordos e convênios; 

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos 

referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar 

rendimentos conforme dispositivos institucionais; 

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de 

constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; 

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira 

resultante de convênios com entidades públicas e privadas. 

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das 

universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos 

recursos orçamentários disponíveis, sobre: 

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

II - ampliação e diminuição de vagas; 

III - elaboração da programação dos cursos; 

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2207.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3860.htm
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V - contratação e dispensa de professores; 

VI - planos de carreira docente. 

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da 

lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, 

organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de 

carreira e do regime jurídico do seu pessoal.  (Regulamento) 

§ 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo 

artigo anterior, as universidades públicas poderão: 

I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim 

como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os 

recursos disponíveis; 

II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas 

gerais concernentes; 

III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos 

referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos 

alocados pelo respectivo Poder mantenedor; 

IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais; 

V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de 

organização e funcionamento; 

VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do 

Poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos; 

VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem 

orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. 

§ 2º Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a 

instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com 

base em avaliação realizada pelo Poder Público. 

Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, 

recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de 

educação superior por ela mantidas. 

Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio 

da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, 

de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento 

dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da 

elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de 

dirigentes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2207.htm
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Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará 

obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas.(Regulamento) 

CAPÍTULO V 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não 

for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início 

na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação:  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 

exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os 

superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida 

em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os 

órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade 

superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios 

de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2668.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo 

Poder Público. 

Parágrafo único.  O poder público adotará, como alternativa preferencial, a 

ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular 

de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste 

artigo.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

TÍTULO VI 

Dos Profissionais da Educação 

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela 

estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, 

são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei nº 

12.014, de 2009) 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas 

áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

Parágrafo único.  A formação dos profissionais da educação, de modo a 

atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos 

das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como 

fundamentos: (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; (Incluído pela 

Lei nº 12.014, de 2009) 

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 

de ensino e em outras atividades. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal.  (Redação 

dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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§ 1º  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de 

colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos 

profissionais de magistério. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 

§ 2º  A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério 

poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 

12.056, de 2009). 

§ 3º  A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao 

ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de 

educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 

§ 4o  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão 

mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de 

docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. (Incluído pela Lei 

nº 12.796, de 2013) 

§ 5o  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a 

formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública 

mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de 

educação superior.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 6o  O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame 

nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o 

ingresso em cursos de graduação para formação de docentes, ouvido o Conselho 

Nacional de Educação - CNE.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 7o  (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 62-A.  A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 

far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou 

superior, incluindo habilitações tecnológicas.   (Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

Parágrafo único.  Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a 

que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e 

superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação 

plena ou tecnológicos e de pós-graduação.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: (Regulamento) 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e 

para as primeiras séries do ensino fundamental; 

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12056.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 

básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base 

comum nacional. 

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática 

de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível 

de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de 

doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 

de trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho. 

§ 1o A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de 

quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema 

de ensino.(Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006) 

§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 201 da 

Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por 

professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, 

quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis 

e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade 

escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 

11.301, de 2006) 

§ 3o  A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos 

profissionais da educação.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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TÍTULO VII 

Dos Recursos financeiros 

Art. 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 

I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios; 

II - receita de transferências constitucionais e outras transferências; 

III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; 

IV - receita de incentivos fiscais; 

V - outros recursos previstos em lei. 

Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas 

respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, 

compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento 

do ensino público. 

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos 

Municípios, não será considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, 

receita do governo que a transferir. 

§ 2º Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas 

neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de 

impostos. 

§ 3º Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos 

neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, 

ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, 

com base no eventual excesso de arrecadação. 

§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente 

realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, 

serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. 

§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão 

responsável pela educação, observados os seguintes prazos: 

I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o 

vigésimo dia; 

II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até 

o trigésimo dia; 
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III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o 

décimo dia do mês subseqüente. 

§ 6º O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à 

responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. 

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino 

as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das 

instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: 

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais 

da educação; 

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 

equipamentos necessários ao ensino; 

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 

aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 

V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas 

de ensino; 

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 

VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao 

disposto nos incisos deste artigo; 

VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de 

transporte escolar. 

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do 

ensino aquelas realizadas com: 

I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando 

efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao 

aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão; 

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, 

desportivo ou cultural; 

III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam 

militares ou civis, inclusive diplomáticos; 

IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-

odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social; 

V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 

indiretamente a rede escolar; 
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VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio 

de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Art. 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 

serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos 

relatórios a que se refere o § 3º do art. 165 da Constituição Federal. 

Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação 

de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no art. 212 da 

Constituição Federal, no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e na legislação concernente. 

Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o 

ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de 

assegurar ensino de qualidade. 

Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela 

União ao final de cada ano, com validade para o ano subseqüente, considerando 

variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. 

Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida 

de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o 

padrão mínimo de qualidade de ensino. 

§ 1º A ação a que se refere este artigo obedecerá a fórmula de domínio 

público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do 

respectivo Estado, do Distrito Federal ou do Município em favor da manutenção e do 

desenvolvimento do ensino. 

§ 2º A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão 

entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de 

qualidade. 

§ 3º Com base nos critérios estabelecidos nos §§ 1º e 2º, a União poderá 

fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, 

considerado o número de alunos que efetivamente freqüentam a escola. 

§ 4º A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do 

Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios se estes oferecerem vagas, na área 

de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso VI do art. 10 e o inciso V do 

art. 11 desta Lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. 

Art. 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará 

condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios do 

disposto nesta Lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. 

Art. 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo 

ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60
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I - comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, 

bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou 

pretexto; 

II - apliquem seus excedentes financeiros em educação; 

III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas 

atividades; 

IV - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos. 

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de 

estudo para a educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem 

insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede 

pública de domicílio do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir 

prioritariamente na expansão da sua rede local. 

§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber 

apoio financeiro do Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo. 

TÍTULO VIII 

Das Disposições Gerais 

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências 

federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas 

integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe e 

intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: 

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 

memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de 

suas línguas e ciências; 

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 

indígenas e não-índias. 

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo 

programas integrados de ensino e pesquisa. 

§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades 

indígenas. 

§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos 

Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos: 

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada 

comunidade indígena; 
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II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à 

educação escolar nas comunidades indígenas; 

III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os 

conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; 

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 

diferenciado. 

§ 3o No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o 

atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á, nas universidades públicas e 

privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de 

estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. (Incluído pela Lei nº 

12.416, de 2011) 

Art. 79-A. (VETADO)    (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) 

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia 

Nacional da Consciência Negra’.(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de 

educação continuada. (Regulamento) 

§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, 

será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e 

registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. 

§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de 

educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos 

respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os 

diferentes sistemas. (Regulamento) 

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam 

explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder 

público;    (Redação dada pela Lei nº 12.603, de 2012) 

II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 

concessionários de canais comerciais. 

Art. 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino 

experimentais, desde que obedecidas as disposições desta Lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12416.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12416.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv03-03.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm#art79a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm#art79a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3860.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12603.htm
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Art. 82.  Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de 

estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. (Redação dada 

pela Lei nº 11.788, de 2008) 

Art. 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência 

de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. 

Art. 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em 

tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de 

monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos. 

Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a 

abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de 

instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não 

concursado, por mais de seis anos, ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 

41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

Art. 86. As instituições de educação superior constituídas como universidades 

integrar-se-ão, também, na sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema 

Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos da legislação específica. 

TÍTULO IX 

Das Disposições Transitórias 

 Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 

publicação desta Lei. 

§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 

encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes 

e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos. 

a) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

b) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

c) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

II - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos 

insuficientemente escolarizados; 

III - realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, 

utilizando também, para isto, os recursos da educação a distância; 

IV - integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu 

território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11788.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11788.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art4
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§ 5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes 

escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de 

tempo integral. 

§ 6º A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, bem como a dos Estados aos seus Municípios, ficam condicionadas ao 

cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes 

pelos governos beneficiados. 

Art. 87-A.  (VETADO).  (Incluído pela lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua 

legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um 

ano, a partir da data de sua publicação. (Regulamento) 

§ 1º As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos 

dispositivos desta Lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino, nos prazos 

por estes estabelecidos. 

§ 2º O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos II e III 

do art. 52 é de oito anos. 

Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas 

deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao 

respectivo sistema de ensino. 

Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que 

se institui nesta Lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, 

mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, 

preservada a autonomia universitária. 

Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs 4.024, de 20 de dezembro 

de 1961, e 5.540, de 28 de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs 

9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de dezembro de 1995 e, 

ainda, as Leis nºs 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 

1982, e as demais leis e decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras 

disposições em contrário. 

Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da 

República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Paulo Renato Souza 

  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2207.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9131.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9131.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7044.htm
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LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente 

 
 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Título I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este 

Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude. 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 

ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 

coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento. 

Título II 

Dos Direitos Fundamentais 

Capítulo I 

Do Direito à Vida e à Saúde 

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

Art. 8º É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o 

atendimento pré e perinatal.    

§ 1º A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, 

segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de 

regionalização e hierarquização do Sistema. 

§ 2º A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a 

acompanhou na fase pré-natal. 

§ 3º Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz 

que dele necessitem. 

        § 4o  Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à 

gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou 

minorar as consequências do estado puerperal. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009) Vigência 

        § 5o  A assistência referida no § 4o deste artigo deverá ser também prestada 

a gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para 

adoção. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão 

condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães 

submetidas a medida privativa de liberdade. 

Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 

gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 

I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários 

individuais, pelo prazo de dezoito anos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
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II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e 

digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas 

pela autoridade administrativa competente; 

III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades 

no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais; 

IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as 

intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato; 

V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto 

à mãe. 

Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do 

adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde. (Redação dada pela Lei nº 11.185, de 2005) 

§ 1º A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão 

atendimento especializado. 

§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que 

necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao 

tratamento, habilitação ou reabilitação. 

Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar 

condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, 

nos casos de internação de criança ou adolescente. 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança 

ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

Parágrafo único.  As gestantes ou mães que manifestem interesse em 

entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça 

da Infância e da Juventude. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)Vigência 

Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência 

médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente 

afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, 

educadores e alunos. 

Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos 

recomendados pelas autoridades sanitárias. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11185.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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Capítulo II 

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade 

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 

dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos 

de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas 

as restrições legais; 

II - opinião e expressão; 

III - crença e culto religioso; 

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

VI - participar da vida política, na forma da lei; 

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e 

objetos pessoais. 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor. 

Capítulo III 

Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no 

seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas 

dependentes de substâncias entorpecentes. 

        § 1o  Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 

6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório 
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elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma 

fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família 

substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

        § 2o  A permanência da criança e do adolescente em programa de 

acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo 

comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente 

fundamentada pela autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009) Vigência 

        § 3o  A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família 

terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta 

incluída em programas de orientação e auxílio, nos termos do parágrafo único do 

art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 

129 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 

terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação. 

Art. 21. poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e 

pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o 

direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente 

para a solução da divergência. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 

menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais. 

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo 

suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. (Expressão substituída 

pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Parágrafo único. Não existindo outro motivo que por si só autorize a 

decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de 

origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. 

Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas 

judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, 

bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a 

que alude o art. 22. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 
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Seção II 

Da Família Natural 

Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes. 

Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se 

estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por 

parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém 

vínculos de afinidade e afetividade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos 

pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, 

mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da 

filiação. 

Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou 

suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. 

Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, 

indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus 

herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça. 

Seção III 

Da Família Substituta 

Subseção I 

Disposições Gerais 

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou 

adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos 

termos desta Lei. 

        § 1o  Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente 

ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e 

grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião 

devidamente considerada. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 2o  Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu 

consentimento, colhido em audiência. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        § 3o  Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a 

relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências 

decorrentes da medida. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 
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        § 4o  Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da 

mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou 

outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, 

procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos 

fraternais. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 5o  A colocação da criança ou adolescente em família substituta será 

precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados 

pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, 

preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política 

municipal de garantia do direito à convivência familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, 

de 2009)   Vigência 

        § 6o  Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de 

comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório: (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 

        I - que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os 

seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam 

incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela 

Constituição Federal; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        II - que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade 

ou junto a membros da mesma etnia; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        III - a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela 

política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de 

antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá 

acompanhar o caso. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 29. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, 

por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça 

ambiente familiar adequado. 

Art. 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da 

criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não-

governamentais, sem autorização judicial. 

Art. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida 

excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. 

Art. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso 

de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7


 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

55 

Subseção II 

Da Guarda 

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se 

a terceiros, inclusive aos pais. (Vide Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, 

liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 

adoção por estrangeiros. 

§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e 

adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou 

responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos 

determinados. 

§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, 

para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. 

§ 4o  Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da 

autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação 

para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não 

impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar 

alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado 

ou do Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 34. O poder público estimulará, através de assistência jurídica, incentivos 

fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente 

órfão ou abandonado. 

        Art. 34.  O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos 

fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente 

afastado do convívio familiar. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 1o  A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento 

familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer 

caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009) 

        § 2o  Na hipótese do § 1o deste artigo a pessoa ou casal cadastrado no 

programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente 

mediante guarda, observado o disposto nos arts. 28 a 33 desta Lei. (Incluído pela 

Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

Art. 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial 

fundamentado, ouvido o Ministério Público. 
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Subseção III 

Da Tutela 

Art. 36.  A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 

(dezoito) anos incompletos. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da 

perda ou suspensão do pátrio poder poder familiar e implica necessariamente o 

dever de guarda. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        Art. 37.  O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, 

conforme previsto no parágrafo único do art. 1.729 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 - Código Civil, deverá, no prazo de 30 (trinta) dias após a abertura 

da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando 

o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 

12.010, de 2009) Vigência 

        Parágrafo único.  Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos 

previstos nos arts. 28 e 29 desta Lei, somente sendo deferida a tutela à pessoa 

indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é 

vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de 

assumi-la. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

Art. 38. Aplica-se à destituição da tutela o disposto no art. 24. 

Subseção IV 

Da Adoção 

Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto 

nesta Lei. 

        § 1o  A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer 

apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente 

na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta 

Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 2o  É vedada a adoção por procuração. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009) Vigência 

Art. 40. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do 

pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos 

direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e 

parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. 
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§ 1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os 

vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os 

respectivos parentes. 

§ 2º É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o 

adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a 

ordem de vocação hereditária. 

Art. 42.  Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente 

do estado civil. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

§ 1º Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 

§ 2o  Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados 

civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da 

família. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

§ 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o 

adotando. 

        § 4o  Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem 

adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas 

e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período 

de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e 

afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade 

da concessão.  (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 5o  Nos casos do § 4o deste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício 

ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no art. 

1.584 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 6o  A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca 

manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de 

prolatada a sentença.(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o 

adotando e fundar-se em motivos legítimos. 

Art. 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, 

não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. 

Art. 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante 

legal do adotando. 

§ 1º. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente 

cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio poder poder 

familiar. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 
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§ 2º. Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será também 

necessário o seu consentimento. 

Art. 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou 

adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as 

peculiaridades do caso. 

        § 1o  O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver 

sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja 

possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo. (Redação dada pela Lei nº 

12.010, de 2009)  Vigência 

        § 2o  A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa da realização 

do estágio de convivência.  (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 3o  Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do 

País, o estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de, no mínimo, 

30 (trinta) dias. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

        § 4o  O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional 

a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos 

técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência 

familiar, que apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência do 

deferimento da medida. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita 

no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. 

§ 1º A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o 

nome de seus ascendentes. 

§ 2º O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do 

adotado. 

        § 3o  A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no Cartório do 

Registro Civil do Município de sua residência. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        § 4o  Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas 

certidões do registro.  (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 5o  A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de 

qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome.  (Redação dada pela 

Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 6o  Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é 

obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 

desta Lei.  (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 
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        § 7o  A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença 

constitutiva, exceto na hipótese prevista no § 6o do art. 42 desta Lei, caso em que 

terá força retroativa à data do óbito. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        § 8o  O processo relativo à adoção assim como outros a ele relacionados 

serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por 

outros meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer 

tempo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        Art. 48.  O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como 

de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus 

eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos. (Redação dada pela Lei nº 

12.010, de 2009)  Vigência 

        Parágrafo único.  O acesso ao processo de adoção poderá ser também 

deferido ao adotado menor de 18 (dezoito) anos, a seu pedido, assegurada 

orientação e assistência jurídica e psicológica. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder poder 

familiar dos pais naturais. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, 

um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro 

de pessoas interessadas na adoção.   (Vide Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

§ 1º O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos 

técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. 

§ 2º Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer os 

requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 29. 

        § 3o  A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de 

preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da 

Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis 

pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência 

familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 4o  Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no § 

3o deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento 

familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a 

orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da 

Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e 

pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência 

familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 
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        § 5o  Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de 

crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais 

habilitados à adoção. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

        § 6o  Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do 

País, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais 

habilitados nos cadastros mencionados no § 5o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)  Vigência 

        § 7o  As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso 

integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação 

mútua, para melhoria do sistema. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 8o  A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados 

que não tiveram colocação familiar na comarca de origem, e das pessoas ou casais 

que tiveram deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional 

referidos no § 5o deste artigo, sob pena de responsabilidade. (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)  Vigência 

        § 9o  Compete à Autoridade Central Estadual zelar pela manutenção e correta 

alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à Autoridade Central 

Federal Brasileira. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 10.  A adoção internacional somente será deferida se, após consulta ao 

cadastro de pessoas ou casais habilitados à adoção, mantido pela Justiça da 

Infância e da Juventude na comarca, bem como aos cadastros estadual e nacional 

referidos no § 5o deste artigo, não for encontrado interessado com residência 

permanente no Brasil. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 11.  Enquanto não localizada pessoa ou casal interessado em sua adoção, a 

criança ou o adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob 

guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. (Incluído pela 

Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 12.  A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à 

adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        § 13.  Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado 

no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei quando: (Incluído pela 

Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        I - se tratar de pedido de adoção unilateral; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha 

vínculos de afinidade e afetividade; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 
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        III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior 

de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência 

comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a 

ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 

desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 14.  Nas hipóteses previstas no § 13 deste artigo, o candidato deverá 

comprovar, no curso do procedimento, que preenche os requisitos necessários à 

adoção, conforme previsto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        Art. 51.  Considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal 

postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil, conforme previsto no Artigo 2 

da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, Relativa à Proteção das Crianças e 

à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, aprovada pelo Decreto 

Legislativo no 1, de 14 de janeiro de 1999, e promulgada pelo Decreto no 3.087, de 

21 de junho de 1999. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 1o  A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou 

domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado: (Redação dada 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        I - que a colocação em família substituta é a solução adequada ao caso 

concreto; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        II - que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou 

adolescente em família substituta brasileira, após consulta aos cadastros 

mencionados no art. 50 desta Lei; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

        III - que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado, por 

meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento, e que se encontra preparado 

para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado 

o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei. (Incluída pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        § 2o  Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, 

nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. (Redação 

dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 3o  A adoção internacional pressupõe a intervenção das Autoridades 

Centrais Estaduais e Federal em matéria de adoção internacional.  (Redação dada 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        Art. 52.  A adoção internacional observará o procedimento previsto nos arts. 

165 a 170 desta Lei, com as seguintes adaptações: (Redação dada pela Lei nº 

12.010, de 2009)  Vigência 

        I - a pessoa ou casal estrangeiro, interessado em adotar criança ou 

adolescente brasileiro, deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a 

Autoridade Central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim 
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entendido aquele onde está situada sua residência habitual; (Incluída pela Lei nº 

12.010, de 2009)  Vigência 

        II - se a Autoridade Central do país de acolhida considerar que os solicitantes 

estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contenha 

informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e adequação dos solicitantes 

para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que 

os animam e sua aptidão para assumir uma adoção internacional; (Incluída pela Lei 

nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        III - a Autoridade Central do país de acolhida enviará o relatório à Autoridade 

Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira; (Incluída 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        IV - o relatório será instruído com toda a documentação necessária, incluindo 

estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia 

autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de 

vigência; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        V - os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela 

autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais, e 

acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado; (Incluída 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        VI - a Autoridade Central Estadual poderá fazer exigências e solicitar 

complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já 

realizado no país de acolhida; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

        VII - verificada, após estudo realizado pela Autoridade Central Estadual, a 

compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento 

por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários 

ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta Lei como da legislação do país de 

acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, que terá 

validade por, no máximo, 1 (um) ano; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        VIII - de posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a 

formalizar pedido de adoção perante o Juízo da Infância e da Juventude do local em 

que se encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela 

Autoridade Central Estadual. (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 1o  Se a legislação do país de acolhida assim o autorizar, admite-se que os 

pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos 

credenciados. (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 2o  Incumbe à Autoridade Central Federal Brasileira o credenciamento de 

organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de 

habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às Autoridades 

Centrais Estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio 

da internet. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 
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        § 3o  Somente será admissível o credenciamento de organismos que: (Incluída 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        I - sejam oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia e estejam 

devidamente credenciados pela Autoridade Central do país onde estiverem sediados 

e no país de acolhida do adotando para atuar em adoção internacional no 

Brasil; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        II - satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, 

experiência e responsabilidade exigidas pelos países respectivos e pela Autoridade 

Central Federal Brasileira; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        III - forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência 

para atuar na área de adoção internacional; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        IV - cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e 

pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira. (Incluída pela 

Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 4o  Os organismos credenciados deverão ainda: (Incluído pela Lei nº 12.010, 

de 2009)  Vigência 

        I - perseguir unicamente fins não lucrativos, nas condições e dentro dos limites 

fixados pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados, do país de 

acolhida e pela Autoridade Central Federal Brasileira; (Incluída pela Lei nº 12.010, 

de 2009)  Vigência 

        II - ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de reconhecida 

idoneidade moral, com comprovada formação ou experiência para atuar na área de 

adoção internacional, cadastradas pelo Departamento de Polícia Federal e 

aprovadas pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de 

portaria do órgão federal competente; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        III - estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde 

estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive quanto à sua composição, 

funcionamento e situação financeira; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        IV - apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, a cada ano, relatório 

geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das 

adoções internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao 

Departamento de Polícia Federal; (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        V - enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central Estadual, 

com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira, pelo período mínimo de 2 

(dois) anos. O envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do 

registro civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado; (Incluída 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 
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        VI - tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes 

encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão de registro 

de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade tão logo lhes sejam 

concedidos. (Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 5o  A não apresentação dos relatórios referidos no § 4o deste artigo pelo 

organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de seu 

credenciamento. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 6o  O credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de 

intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de 2 (dois) anos. (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 7o  A renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante 

requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira nos 60 

(sessenta) dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade. (Incluído pela 

Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 8o  Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção 

internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 9o  Transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária determinará a 

expedição de alvará com autorização de viagem, bem como para obtenção de 

passaporte, constando, obrigatoriamente, as características da criança ou 

adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, 

assim como foto recente e a aposição da impressão digital do seu polegar direito, 

instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em 

julgado. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 10.  A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer momento, 

solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes 

adotados. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 11.  A cobrança de valores por parte dos organismos credenciados, que 

sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não 

estejam devidamente comprovados, é causa de seu descredenciamento. (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 12.  Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por 

mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção 

internacional. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 13.  A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil 

terá validade máxima de 1 (um) ano, podendo ser renovada. (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)  Vigência 

        § 14.  É vedado o contato direto de representantes de organismos de adoção, 

nacionais ou estrangeiros, com dirigentes de programas de acolhimento 

institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes em condições de 
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serem adotados, sem a devida autorização judicial. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        § 15.  A Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou suspender a 

concessão de novos credenciamentos sempre que julgar necessário, mediante ato 

administrativo fundamentado. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        Art. 52-A.  É vedado, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o 

repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de 

intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas 

físicas. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        Parágrafo único.  Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via 

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e estarão sujeitos às deliberações 

do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.(Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)  Vigência 

        Art. 52-B.  A adoção por brasileiro residente no exterior em país ratificante da 

Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em 

conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido o disposto 

na Alínea “c” do Artigo 17 da referida Convenção, será automaticamente 

recepcionada com o reingresso no Brasil. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        § 1o  Caso não tenha sido atendido o disposto na Alínea “c” do Artigo 17 da 

Convenção de Haia, deverá a sentença ser homologada pelo Superior Tribunal de 

Justiça.  (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 2o  O pretendente brasileiro residente no exterior em país não ratificante da 

Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer a 

homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça.(Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        Art. 52-C.  Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, 

a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do 

adolescente será conhecida pela Autoridade Central Estadual que tiver processado o 

pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à Autoridade Central 

Federal e determinará as providências necessárias à expedição do Certificado de 

Naturalização Provisório.  (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 1o  A Autoridade Central Estadual, ouvido o Ministério Público, somente 

deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a 

adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse 

superior da criança ou do adolescente. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

        § 2o  Na hipótese de não reconhecimento da adoção, prevista no § 1o deste 

artigo, o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para 

resguardar os interesses da criança ou do adolescente, comunicando-se as 

providências à Autoridade Central Estadual, que fará a comunicação à Autoridade 
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Central Federal Brasileira e à Autoridade Central do país de origem. (Incluído pela Lei 

nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        Art. 52-D.  Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e 

a adoção não tenha sido deferida no país de origem porque a sua legislação a 

delega ao país de acolhida, ou, ainda, na hipótese de, mesmo com decisão, a criança 

ou o adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à Convenção referida, o 

processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional. (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)  Vigência 

Capítulo IV 

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 

idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente 

trabalhador; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
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VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares 

de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua 

oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela 

freqüência à escola. 

Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou 

pupilos na rede regular de ensino. 

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 

comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 

II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os 

recursos escolares; 

III - elevados níveis de repetência. 

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas 

relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com 

vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental 

obrigatório. 

Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, 

artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, 

garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. 

Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e 

facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, 

esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. 

Capítulo V 

Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho 

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, 

salvo na condição de aprendiz. (Vide Constituição Federal) 

Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação 

especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei. 

Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada 

segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
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Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: 

I - garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino regular; 

II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; 

III - horário especial para o exercício das atividades. 

Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de 

aprendizagem. 

Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os 

direitos trabalhistas e      previdenciários. 

Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho 

protegido. 

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, 

aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-

governamental, é vedado trabalho: 

I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do 

dia seguinte; 

II - perigoso, insalubre ou penoso; 

III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento 

físico, psíquico, moral e social; 

IV - realizado em horários e locais que não permitam a freqüência à escola. 

Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob 

responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem fins 

lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de 

capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. 

§ 1º Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as 

exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando 

prevalecem sobre o aspecto produtivo. 

§ 2º A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a 

participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter 

educativo. 

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: 

I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 

II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 
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Título III 

Da Prevenção 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos 

direitos da criança e do adolescente. 

Art. 71. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, 

esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Art. 72. As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção especial 

outras decorrentes dos princípios por ela adotados. 

Art. 73. A inobservância das normas de prevenção importará em 

responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos desta Lei. 

Capítulo II 

Da Prevenção Especial 

Seção I 

Da informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos 

Art. 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e 

espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não 

se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. 

Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos 

deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, 

informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada 

no certificado de classificação. 

Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos 

públicos classificados como adequados à sua faixa etária. 

Parágrafo único. As crianças menores de dez anos somente poderão ingressar 

e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos 

pais ou responsável. 

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário 

recomendado para o público infanto juvenil, programas com finalidades educativas, 

artísticas, culturais e informativas. 
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Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem 

aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. 

Art. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que 

explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que 

não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão 

competente. 

Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no invólucro, 

informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam. 

Art. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado 

a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, 

com a advertência de seu conteúdo. 

Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham 

mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. 

Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não 

poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas 

alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e 

sociais da pessoa e da família. 

Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente 

bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que 

realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a 

entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para 

orientação do público. 

Seção II 

Dos Produtos e Serviços 

Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 

I - armas, munições e explosivos; 

II - bebidas alcoólicas; 

III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica 

ainda que por utilização indevida; 

IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido 

potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização 

indevida; 

V - revistas e publicações a que alude o art. 78; 

VI - bilhetes lotéricos e equivalentes. 
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Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, 

pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos 

pais ou responsável. 

Seção III 

Da Autorização para Viajar 

Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, 

desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. 

§ 1º A autorização não será exigida quando: 

a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma 

unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana; 

b) a criança estiver acompanhada: 

1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado 

documentalmente o parentesco; 

2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. 

§ 2º A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, 

conceder autorização válida por dois anos. 

Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, 

se a criança ou adolescente: 

I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável; 

II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro 

através de documento com firma reconhecida. 

Art. 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou 

adolescente nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de 

estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. 
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Parte Especial 

Título I 

Da Política de Atendimento 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-

se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-

governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento: 

I - políticas sociais básicas; 

II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para 

aqueles que deles necessitem; 

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às 

vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e 

adolescentes desaparecidos; 

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 

        VI - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de 

afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à 

convivência familiar de crianças e adolescentes; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças 

e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-

racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de 

saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: 

I - municipalização do atendimento; 

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da 

criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos 

os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações 

representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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III - criação e manutenção de programas específicos, observada a 

descentralização político-administrativa; 

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos 

respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; 

V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, 

Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um 

mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem 

se atribua autoria de ato infracional; 

        VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, 

Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais 

básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças 

e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, 

com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se 

mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em 

quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei; (Redação dada pela Lei 

nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        VII - mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos 

diversos segmentos da sociedade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 89. A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais 

e municipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse 

público relevante e não será remunerada. 

Capítulo II 

Das Entidades de Atendimento 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das 

próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de 

proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, em regime 

de:     (Vide) 

I - orientação e apoio sócio-familiar; 

II - apoio sócio-educativo em meio aberto; 

III - colocação familiar; 

IV - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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V - prestação de serviços à comunidade;        (Redação dada pela Lei nº 

12.594, de 2012)      (Vide) 

VI - liberdade assistida;         (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

VII - semiliberdade; e         (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

VIII - internação.        (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

        § 1o  As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à 

inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma 

definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que 

fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 

        § 2o  Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas 

relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos 

públicos encarregados das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, dentre 

outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente 

preconizado pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo 

único do art. 4o desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 3o  Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada 2 (dois) anos, 

constituindo-se critérios para renovação da autorização de funcionamento: (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        I - o efetivo respeito às regras e princípios desta Lei, bem como às resoluções 

relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de 

Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis; (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 

        II - a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho 

Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude; (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        III - em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, 

serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação 

à família substituta, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

Art. 91. As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois 

de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o 

qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da 

respectiva localidade. 
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§ 1o  Será negado o registro à entidade que: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, 

higiene, salubridade e segurança; 

b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta Lei; 

c) esteja irregularmente constituída; 

d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas. 

e) não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas 

à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente, em todos os níveis. (Incluída pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

§ 2o  O registro terá validade máxima de 4 (quatro) anos, cabendo ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o 

cabimento de sua renovação, observado o disposto no § 1odeste artigo. (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        Art. 92.  As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou 

institucional deverão adotar os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 

        I - preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração 

familiar; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de 

manutenção na família natural ou extensa; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

III - atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-educação; 

V - não desmembramento de grupos de irmãos; 

VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de 

crianças e adolescentes abrigados; 

VII - participação na vida da comunidade local; 

VIII - preparação gradativa para o desligamento; 

IX - participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 
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        § 1o  O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento 

institucional é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito. (Incluído pela 

Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 2o  Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento 

familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada 6 (seis) 

meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente 

acolhido e sua família, para fins da reavaliação prevista no § 1o do art. 19 desta 

Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 3o  Os entes federados, por intermédio dos Poderes Executivo e Judiciário, 

promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam 

direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à 

colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder 

Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        § 4o  Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as 

entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se 

necessário com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, 

estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em 

cumprimento ao disposto nos incisos I e VIII do caput deste artigo. (Incluído pela Lei 

nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 5o  As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou 

institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o 

atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta Lei. (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 

        § 6o  O descumprimento das disposições desta Lei pelo dirigente de entidade 

que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua 

destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e 

criminal. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        Art. 93.  As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional 

poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes 

sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato 

em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de 

responsabilidade. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        Parágrafo único.  Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o 

Ministério Público e se necessário com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as 

medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou 

do adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, 

para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar, institucional ou a 

família substituta, observado o disposto no § 2o do art. 101 desta Lei. (Incluído pela 

Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as 

seguintes obrigações, entre outras: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7


 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

77 

I - observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes; 

II - não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na 

decisão de internação; 

III - oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos 

reduzidos; 

IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao 

adolescente; 

V - diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos 

familiares; 

VI - comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se 

mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares; 

VII - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, 

higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal; 

VIII - oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária 

dos adolescentes atendidos; 

IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos; 

X - propiciar escolarização e profissionalização; 

XI - propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer; 

XII - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas 

crenças; 

XIII - proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 

XIV - reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de seis meses, 

dando ciência dos resultados à autoridade competente; 

XV - informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua situação 

processual; 

XVI - comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes 

portadores de moléstias infecto-contagiosas; 

XVII - fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes; 

XVIII - manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de 

egressos; 

XIX - providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania 

àqueles que não os tiverem; 
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XX - manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do 

atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, 

sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e 

demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. 

§ 1o  Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às 

entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. (Redação 

dada pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

§ 2º No cumprimento das obrigações a que alude este artigo as entidades 

utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. 

Seção II 

Da Fiscalização das Entidades 

Art. 95. As entidades governamentais e não-governamentais referidas no art. 

90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos 

Tutelares. 

Art. 96. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados 

ao estado ou ao município, conforme a origem das dotações orçamentárias. 

Art. 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que 

descumprirem obrigação constante do art. 94, sem prejuízo da responsabilidade 

civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos: 

I - às entidades governamentais: 

a) advertência; 

b) afastamento provisório de seus dirigentes; 

c) afastamento definitivo de seus dirigentes; 

d) fechamento de unidade ou interdição de programa. 

II - às entidades não-governamentais: 

a) advertência; 

b) suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas; 

c) interdição de unidades ou suspensão de programa; 

d) cassação do registro. 

        § 1o  Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de 

atendimento, que coloquem em risco os direitos assegurados nesta Lei, deverá ser 

o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante autoridade 
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judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das 

atividades ou dissolução da entidade. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        § 2o  As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não 

governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças 

e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores 

das atividades de proteção específica. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

Título II 

Das Medidas de Proteção 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 

sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

Capítulo II 

Das Medidas Específicas de Proteção 

Art. 99. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. 

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 

pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários. 

        Parágrafo único.  São também princípios que regem a aplicação das 

medidas: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e 

adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem 

como na Constituição Federal;  (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e 

qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária 

dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares;  (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 
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        III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação 

dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela 

Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de 

responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo 

da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas 

por entidades não governamentais;  (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender 

prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo 

da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da 

pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;  (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 

        V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do 

adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e 

reserva da sua vida privada;  (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser 

efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;  (Incluído pela Lei nº 12.010, 

de 2009)   Vigência 

        VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas 

autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos 

direitos e à proteção da criança e do adolescente; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e 

adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no 

momento em que a decisão é tomada; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os 

pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente; (Incluído pela 

Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e 

do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou 

reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que 

promovam a sua integração em família substituta; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu 

estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou 

responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que 

determinaram a intervenção e da forma como esta se processa; (Incluído pela Lei 

nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado 

ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como 
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os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na 

definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião 

devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o 

disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei.(Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 

competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e 

ao adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

        VII - acolhimento institucional;  (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação dada pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 

        IX - colocação em família substituta. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        § 1o  O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas 

provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração 

familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não 

implicando privação de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 2o  Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de 

vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 desta 

Lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência 

exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério 

Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, 

no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da 

ampla defesa.(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 3o  Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às 

instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7


 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

82 

ou não, por meio de uma Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, 

na qual obrigatoriamente constará, dentre outros: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        I - sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu 

responsável, se conhecidos; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        II - o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de 

referência; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        III - os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua 

guarda; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        IV - os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 4o  Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a 

entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar 

elaborará um plano individual de atendimento, visando à reintegração familiar, 

ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de 

autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua 

colocação em família substituta, observadas as regras e princípios desta 

Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 5o  O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe 

técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião 

da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. (Incluído pela Lei 

nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 6o  Constarão do plano individual, dentre outros: (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 

        I - os resultados da avaliação interdisciplinar; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        II - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; e (Incluído pela Lei 

nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        III - a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o 

adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar 

ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as 

providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta 

supervisão da autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        § 7o  O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à 

residência dos pais ou do responsável e, como parte do processo de reintegração 

familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em 

programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e 
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estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. (Incluído pela 

Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

            § 8o  Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo 

programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à 

autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) 

dias, decidindo em igual prazo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 9o  Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do 

adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou 

comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório 

fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das 

providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da 

entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à 

convivência familiar, para a destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou 

guarda. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 10.  Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender 

necessária a realização de estudos complementares ou outras providências que 

entender indispensáveis ao ajuizamento da demanda. (Incluído pela Lei nº 12.010, 

de 2009)   Vigência 

        § 11.  A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um 

cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em 

regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com 

informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as 

providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família 

substituta, em qualquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 12.  Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o 

órgão gestor da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e da Assistência Social, aos quais incumbe deliberar sobre 

a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e 

adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em 

programa de acolhimento.(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 102. As medidas de proteção de que trata este Capítulo serão 

acompanhadas da regularização do registro civil. (Vide Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

§ 1º Verificada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da 

criança ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis, mediante 

requisição da autoridade judiciária. 

§ 2º Os registros e certidões necessários à regularização de que trata este 

artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta 

prioridade. 
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        § 3o  Caso ainda não definida a paternidade, será  deflagrado procedimento 

específico destinado à sua averiguação, conforme previsto pela Lei no 8.560, de 29 

de dezembro de 1992. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 4o  Nas hipóteses previstas no § 3o deste artigo, é dispensável o 

ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após 

o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele 

atribuída, a criança for encaminhada para adoção. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

Título III 

Da Prática de Ato Infracional 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal. 

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 

medidas previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do 

adolescente à data do fato. 

Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas 

previstas no art. 101. 

Capítulo II 

Dos Direitos Individuais 

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em 

flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade 

judiciária competente. 

Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis 

pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. 

Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra 

recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à 

família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. 

Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a 

possibilidade de liberação imediata. 

Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo 

máximo de quarenta e cinco dias. 
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Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios 

suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da 

medida. 

Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido a 

identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para 

efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. 

Capítulo III 

Das Garantias Processuais 

Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido 

processo legal. 

Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes 

garantias: 

I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante 

citação ou meio equivalente; 

II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e 

testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa; 

III - defesa técnica por advogado; 

IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei; 

V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; 

VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer 

fase do procedimento. 

Capítulo IV 

Das Medidas Sócio-Educativas 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 

poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 

III - prestação de serviços à comunidade; 
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IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de 

cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de 

trabalho forçado. 

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 

tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. 

Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100. 

Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 

pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da 

infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127. 

Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria. 

Seção II 

Da Advertência 

Art. 115. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a 

termo e assinada. 

Seção III 

Da Obrigação de Reparar o Dano 

Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a 

autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, 

promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da 

vítima. 

Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser 

substituída por outra adequada. 

Seção IV 

Da Prestação de Serviços à Comunidade 



 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

87 

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de 

tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto 

a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, 

bem como em programas comunitários ou governamentais. 

Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 

adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas 

semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não 

prejudicar a freqüência à escola ou à jornada normal de trabalho. 

Seção V 

Da Liberdade Assistida 

Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida 

mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 

§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a 

qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. 

§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, 

podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra 

medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade 

competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: 

I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes 

orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de 

auxílio e assistência social; 

II - supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, 

promovendo, inclusive, sua matrícula; 

III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua 

inserção no mercado de trabalho; 

IV - apresentar relatório do caso. 

Seção VI 

Do Regime de Semi-liberdade 

Art. 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou 

como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades 

externas, independentemente de autorização judicial. 

§ 1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre 

que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. 
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§ 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, 

as disposições relativas à internação. 

Seção VII 

Da Internação 

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos 

princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento. 

§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe 

técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. 

§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção 

ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. 

§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três 

anos. 

§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá 

ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. 

§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 

§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização 

judicial, ouvido o Ministério Público. 

§ 7o  A determinação judicial mencionada no § 1o poderá ser revista a 

qualquer tempo pela autoridade judiciária.       (Incluído pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a 

pessoa; 

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente 

imposta. 

§ 1o  O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá 

ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido 

processo legal.       (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida 

adequada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art86
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art86
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art86
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
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Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para 

adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa 

separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. 

Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão 

obrigatórias atividades pedagógicas. 

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os 

seguintes: 

I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público; 

II - peticionar diretamente a qualquer autoridade; 

III - avistar-se reservadamente com seu defensor; 

IV - ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada; 

V - ser tratado com respeito e dignidade; 

VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao 

domicílio de seus pais ou responsável; 

VII - receber visitas, ao menos, semanalmente; 

VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos; 

IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal; 

X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade; 

XI - receber escolarização e profissionalização; 

XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer: 

XIII - ter acesso aos meios de comunicação social; 

XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o 

deseje; 

XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para 

guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da 

entidade; 

XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais 

indispensáveis à vida em sociedade. 

§ 1º Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. 
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§ 2º A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, 

inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua 

prejudicialidade aos interesses do adolescente. 

Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, 

cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. 

Capítulo V 

Da Remissão 

Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato 

infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, 

como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e conseqüências 

do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior 

ou menor participação no ato infracional. 

Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela 

autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. 

Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou 

comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, 

podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em 

lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação. 

Art. 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista 

judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de 

seu representante legal, ou do Ministério Público. 

Título IV 

Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável 

Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: 

I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; 

II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 

IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 

V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e 

aproveitamento escolar; 

VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento 

especializado; 
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VII - advertência; 

VIII - perda da guarda; 

IX - destituição da tutela; 

X - suspensão ou destituição do pátrio poder poder familiar. (Expressão 

substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX e X deste 

artigo, observar-se-á o disposto nos arts. 23 e 24. 

Art. 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual 

impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como 

medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. 

Parágrafo único.  Da medida cautelar constará, ainda, a fixação provisória dos 

alimentos de que necessitem a criança ou o adolescente dependentes do 

agressor. (Incluído pela Lei nº 12.415, de 2011) 

Título V 

Do Conselho Tutelar 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente, definidos nesta Lei. 

Art. 132.  Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito 

Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da 

administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela 

população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, 

mediante novo processo de escolha. (Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012) 

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os 

seguintes requisitos: 

I - reconhecida idoneidade moral; 

II - idade superior a vinte e um anos; 

III - residir no município. 

Art. 134.  Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de 

funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12415.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
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membros, aos quais é assegurado o direito a:  (Redação dada pela Lei nº 12.696, 

de 2012) 

I - cobertura previdenciária; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor 

da remuneração mensal;  (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

III - licença-maternidade; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

IV - licença-paternidade; (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

V - gratificação natalina. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

Parágrafo único.  Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito 

Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e 

à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares.(Redação dada 

pela Lei nº 12.696, de 2012) 

Art. 135.  O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. (Redação dada 

pela Lei nº 12.696, de 2012) 

Capítulo II 

Das Atribuições do Conselho 

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 

105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas 

previstas no art. 129, I a VII; 

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 

previdência, trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 

injustificado de suas deliberações. 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as 

previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
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VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente 

quando necessário; 

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 

orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos 

previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; 

        XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou 

suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da 

criança ou do adolescente junto à família natural. (Redação dada pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 

        Parágrafo único.  Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar 

entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o 

fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal 

entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção 

social da família. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela 

autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

Capítulo III 

Da Competência 

Art. 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do 

art. 147. 

Capítulo IV 

Da Escolha dos Conselheiros 

Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será 

estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério 

Público. (Redação dada pela Lei nº 8.242, de 12.10.1991) 

§ 1o  O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em 

data unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro 

domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. (Incluído 

pela Lei nº 12.696, de 2012) 

§ 2o  A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano 

subsequente ao processo de escolha. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art220§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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§ 3o  No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao 

candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal 

de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.(Incluído pela Lei nº 

12.696, de 2012) 

Capítulo V 

Dos Impedimentos 

Art. 140. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, 

ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o 

cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste 

artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público 

com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro 

regional ou distrital. 

Título VI 

Do Acesso à Justiça 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria 

Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. 

§ 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela 

necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado. 

§ 2º As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude 

são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. 

Art. 142. Os menores de dezesseis anos serão representados e os maiores de 

dezesseis e menores de vinte e um anos assistidos por seus pais, tutores ou 

curadores, na forma da legislação civil ou processual. 

Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou 

adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou 

responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que 

eventual. 

Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que 

digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. 

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a 

criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
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parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. (Redação dada 

pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003) 

Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo 

anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se 

demonstrado o interesse e justificada a finalidade. 

Capítulo II 

Da Justiça da Infância e da Juventude 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 145. Os estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e 

exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua 

proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infra-estrutura e dispor 

sobre o atendimento, inclusive em plantões. 

Seção II 

Do Juiz 

Art. 146. A autoridade a que se refere esta Lei é o Juiz da Infância e da 

Juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da lei de organização 

judiciária local. 

Art. 147. A competência será determinada: 

I - pelo domicílio dos pais ou responsável; 

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou 

responsável. 

§ 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da 

ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. 

§ 2º A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente 

da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que 

abrigar a criança ou adolescente. 

§ 3º Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de 

rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para 

aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da 

emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou 

retransmissoras do respectivo estado. 

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.764.htm#art1
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I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para 

apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis; 

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo; 

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; 

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou 

coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209; 

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de 

atendimento, aplicando as medidas cabíveis; 

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma 

de proteção à criança ou adolescente; 

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as 

medidas cabíveis. 

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do 

art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: 

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela; 

b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da 

tutela ou guarda; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; 

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em 

relação ao exercício do poder familiar; (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais; 

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou 

representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja 

interesses de criança ou adolescente; 

g) conhecer de ações de alimentos; 

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de 

nascimento e óbito. 

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou 

autorizar, mediante alvará: 

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos 

pais ou responsável, em: 
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a) estádio, ginásio e campo desportivo; 

b) bailes ou promoções dançantes; 

c) boate ou congêneres; 

d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; 

e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. 

II - a participação de criança e adolescente em: 

a) espetáculos públicos e seus ensaios; 

b) certames de beleza. 

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em 

conta, dentre outros fatores: 

a) os princípios desta Lei; 

b) as peculiaridades locais; 

c) a existência de instalações adequadas; 

d) o tipo de freqüência habitual ao local; 

e) a adequação do ambiente a eventual participação ou freqüência de crianças 

e adolescentes; 

f) a natureza do espetáculo. 

§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser 

fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. 

Seção III 

Dos Serviços Auxiliares 

Art. 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta 

orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe interprofissional, 

destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. 

Art. 151. Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que lhe 

forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante 

laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de 

aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a 

imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do 

ponto de vista técnico. 
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Capítulo III 

Dos Procedimentos 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente 

as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. 

Parágrafo único.  É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade 

absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim 

como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. (Incluído pela Lei 

nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento 

previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e 

ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público. 

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica para o fim de 

afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem e em outros 

procedimentos necessariamente contenciosos. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

Art. 154. Aplica-se às multas o disposto no art. 214. 

Seção II 

Da Perda e da Suspensão do Poder Familiar 

(Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 155. O procedimento para a perda ou a suspensão do pátrio poder poder 

familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo 

interesse. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

Art. 156. A petição inicial indicará: 

I - a autoridade judiciária a que for dirigida; 

II - o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do 

requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por 

representante do Ministério Público; 

III - a exposição sumária do fato e o pedido; 

IV - as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de 

testemunhas e documentos. 
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Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o 

Ministério Público, decretar a suspensão do pátrio poder poder familiar, liminar ou 

incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou 

adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de 

responsabilidade. (Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 158. O requerido será citado para, no prazo de dez dias, oferecer resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. 

Parágrafo único. Deverão ser esgotados todos os meios para a citação 

pessoal. 

Art. 159. Se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhe 

seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o 

prazo a partir da intimação do despacho de nomeação. 

Art. 160. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer 

repartição ou órgão público a apresentação de documento que interesse à causa, 

de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público. 

Art. 161. Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária dará vista dos 

autos ao Ministério Público, por cinco dias, salvo quando este for o requerente, 

decidindo em igual prazo. 

        § 1o  A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do 

Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou perícia por equipe 

interprofissional ou multidisciplinar, bem como a oitiva de testemunhas que 

comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder 

familiar previstas nos arts. 1.637 e 1.638 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 - Código Civil, ou no art. 24 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        § 2o  Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda 

obrigatória a intervenção, junto à equipe profissional ou multidisciplinar referida no § 

1o deste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política 

indigenista, observado o disposto no § 6o do art. 28 desta Lei. (Redação dada pela 

Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 3o  Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde 

que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado seu estágio de 

desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 4o  É obrigatória a oitiva dos pais sempre que esses forem identificados e 

estiverem em local conhecido. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art3
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Art. 162. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos 

ao Ministério Público, por cinco dias, salvo quando este for o requerente, 

designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento. 

§ 1º A requerimento de qualquer das partes, do Ministério Público, ou de 

ofício, a autoridade judiciária poderá determinar a realização de estudo social ou, se 

possível, de perícia por equipe interprofissional. 

§ 2º Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas 

as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo quando 

apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido 

e o Ministério Público, pelo tempo de vinte minutos cada um, prorrogável por mais 

dez. A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, 

excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo máximo de cinco dias. 

        Art. 163.  O prazo máximo para conclusão do procedimento será de 120 

(cento e vinte) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        Parágrafo único.  A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder 

familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do 

adolescente. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Seção III 

Da Destituição da Tutela 

Art. 164. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a 

remoção de tutor previsto na lei processual civil e, no que couber, o disposto na 

seção anterior. 

Seção IV 

Da Colocação em Família Substituta 

Art. 165. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família 

substituta: 

I - qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou 

companheiro, com expressa anuência deste; 

II - indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou 

companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente 

vivo; 

III - qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, se 

conhecidos; 

IV - indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, 

uma cópia da respectiva certidão; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art3
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V - declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à 

criança ou ao adolescente. 

Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também os 

requisitos específicos. 

       Art. 166.  Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do 

poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em 

família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição 

assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de 

advogado. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        § 1o  Na hipótese de concordância dos pais, esses serão ouvidos pela 

autoridade judiciária e pelo representante do Ministério Público, tomando-se por 

termo as declarações. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 2o  O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de 

orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da 

Infância e da Juventude, em especial, no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da 

medida. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 3o  O consentimento dos titulares do poder familiar será colhido pela 

autoridade judiciária competente em audiência, presente o Ministério Público, 

garantida a livre manifestação de vontade e esgotados os esforços para 

manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa. (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 4o  O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for 

ratificado na audiência a que se refere o § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)  Vigência 

        § 5o  O consentimento é retratável até a data da publicação da sentença 

constitutiva da adoção. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

        § 6o  O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da 

criança. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

        § 7o  A família substituta receberá a devida orientação por intermédio de 

equipe técnica interprofissional a serviço do Poder Judiciário, preferencialmente 

com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de 

garantia do direito à convivência familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)  Vigência 

Art. 167. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do 

Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia 

por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem 

como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7


 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

102 

Parágrafo único.  Deferida a concessão da guarda provisória ou do estágio de 

convivência, a criança ou o adolescente será entregue ao interessado, mediante 

termo de responsabilidade.  (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

Art. 168. Apresentado o relatório social ou o laudo pericial, e ouvida, sempre 

que possível, a criança ou o adolescente, dar-se-á vista dos autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de cinco dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. 

Art. 169. Nas hipóteses em que a destituição da tutela, a perda ou a 

suspensão do poder familiar constituir pressuposto lógico da medida principal de 

colocação em família substituta, será observado o procedimento contraditório 

previsto nas Seções II e III deste Capítulo.  (Expressão substituída pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 

Parágrafo único. A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada 

nos mesmos autos do procedimento, observado o disposto no art. 35. 

Art. 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto no art. 32, 

e, quanto à adoção, o contido no art. 47. 

Parágrafo único.  A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de 

pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será comunicada pela 

autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias.  (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

Seção V 

Da Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

Art. 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde 

logo, encaminhado à autoridade judiciária. 

Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde 

logo, encaminhado à autoridade policial competente. 

Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de 

adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em co-autoria com maior, 

prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que, após as providências 

necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. 

Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência 

ou grave ameaça a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 

106, parágrafo único, e 107, deverá: 

I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente; 

II - apreender o produto e os instrumentos da infração; 

III - requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da 

materialidade e autoria da infração. 
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Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto 

poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. 

Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será 

prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e 

responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no 

mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela 

gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente 

permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou 

manutenção da ordem pública. 

Art. 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde 

logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia 

do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. 

§ 1º Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial 

encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao 

representante do Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas. 

§ 2º Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a 

apresentação far-se-á pela autoridade policial. À falta de repartição policial 

especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada 

da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo 

referido no parágrafo anterior. 

Art. 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará 

imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão 

ou boletim de ocorrência. 

Art. 177. Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação 

de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao 

representante do Ministério Público relatório das investigações e demais 

documentos. 

Art. 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não 

poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo 

policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua 

integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. 

Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, 

no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório 

policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os 

antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, 

em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. 

Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério 

Público notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, 

podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. 
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Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o 

representante do Ministério Público poderá: 

I - promover o arquivamento dos autos; 

II - conceder a remissão; 

III - representar à autoridade judiciária para aplicação de medida sócio-

educativa. 

Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo 

representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o 

resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para 

homologação. 

§ 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária 

determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. 

§ 2º Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao 

Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá 

representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou 

ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária 

obrigada a homologar. 

Art. 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não 

promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à 

autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da 

medida sócio-educativa que se afigurar a mais adequada. 

§ 1º A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo 

dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de 

testemunhas, podendo ser deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela 

autoridade judiciária. 

§ 2º A representação independe de prova pré-constituída da autoria e 

materialidade. 

Art. 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, 

estando o adolescente internado provisoriamente, será de quarenta e cinco dias. 

Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará 

audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a 

decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no art. 108 e 

parágrafo. 

§ 1º O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da 

representação, e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de 

advogado. 
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§ 2º Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária 

dará curador especial ao adolescente. 

§ 3º Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá 

mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a 

efetiva apresentação. 

§ 4º Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, 

sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. 

Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não 

poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. 

§ 1º Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no art. 

123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais 

próxima. 

§ 2º Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua 

remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com 

instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, 

sob pena de responsabilidade. 

Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade 

judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional 

qualificado. 

§ 1º Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o 

representante do Ministério Público, proferindo decisão. 

§ 2º Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou 

colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o 

adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde 

logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e 

estudo do caso. 

§ 3º O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de três dias 

contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de 

testemunhas. 

§ 4º Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na 

representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da 

equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público 

e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada um, 

prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em seguida 

proferirá decisão. 

Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, 

injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará 

nova data, determinando sua condução coercitiva. 
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Art. 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, 

poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença. 

Art. 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que 

reconheça na sentença: 

I - estar provada a inexistência do fato; 

II - não haver prova da existência do fato; 

III - não constituir o fato ato infracional; 

IV - não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, 

será imediatamente colocado em liberdade. 

Art. 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime 

de semi-liberdade será feita: 

I - ao adolescente e ao seu defensor; 

II - quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem 

prejuízo do defensor. 

§ 1º Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na 

pessoa do defensor. 

§ 2º Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar 

se deseja ou não recorrer da sentença. 

Seção VI 

Da Apuração de Irregularidades em Entidade de Atendimento 

Art. 191. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade 

governamental e não-governamental terá início mediante portaria da autoridade 

judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde 

conste, necessariamente, resumo dos fatos. 

Parágrafo único. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o 

Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da 

entidade, mediante decisão fundamentada. 

Art. 192. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de dez dias, 

oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a 

produzir. 

Art. 193. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade 

judiciária designará audiência de instrução e julgamento, intimando as partes. 
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§ 1º Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 

cinco dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual 

prazo. 

§ 2º Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de 

entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará à autoridade administrativa 

imediatamente superior ao afastado, marcando prazo para a substituição. 

§ 3º Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá 

fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, 

o processo será extinto, sem julgamento de mérito. 

§ 4º A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou 

programa de atendimento. 

Seção VII 

Da Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança e ao 

Adolescente 

Art. 194. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por 

infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por 

representação do Ministério Público, ou do Conselho Tutelar, ou auto de infração 

elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado por duas 

testemunhas, se possível. 

§ 1º No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas 

fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. 

§ 2º Sempre que possível, à verificação da infração seguir-se-á a lavratura do 

auto, certificando-se, em caso contrário, dos motivos do retardamento. 

Art. 195. O requerido terá prazo de dez dias para apresentação de defesa, 

contado da data da intimação, que será feita: 

I - pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do 

requerido; 

II - por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará 

cópia do auto ou da representação ao requerido, ou a seu representante legal, 

lavrando certidão; 

III - por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o 

requerido ou seu representante legal; 

IV - por edital, com prazo de trinta dias, se incerto ou não sabido o paradeiro 

do requerido ou de seu representante legal. 
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Art. 196. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade 

judiciária dará vista dos autos do Ministério Público, por cinco dias, decidindo em 

igual prazo. 

Art. 197. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na 

conformidade do artigo anterior, ou, sendo necessário, designará audiência de 

instrução e julgamento. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o 

Ministério Público e o procurador do requerido, pelo tempo de vinte minutos para 

cada um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em 

seguida proferirá sentença. 

Seção VIII 

(Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Da Habilitação de Pretendentes à Adoção 

Art. 197-A.  Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão 

petição inicial na qual conste: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

I - qualificação completa; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

II - dados familiares; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

III - cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou 

declaração relativa ao período de união estável; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

IV - cópias da cédula de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

V - comprovante de renda e domicílio; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

VI - atestados de sanidade física e mental; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

VII - certidão de antecedentes criminais; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

VIII - certidão negativa de distribuição cível. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

Art. 197-B.  A autoridade judiciária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

dará vista dos autos ao Ministério Público, que no prazo de 5 (cinco) dias 

poderá: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 
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I - apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional 

encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o art. 197-C desta 

Lei; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

II - requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes em juízo e 

testemunhas; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

III - requerer a juntada de documentos complementares e a realização de 

outras diligências que entender necessárias. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

Art. 197-C.  Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a 

serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo 

psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo 

dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à 

luz dos requisitos e princípios desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

§ 1o  É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela 

Justiça da Infância e da Juventude preferencialmente com apoio dos técnicos 

responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência 

familiar, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção inter-

racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de 

saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

§ 2o  Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação 

referida no § 1o deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em 

regime de acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a 

ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça 

da Infância e da Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa 

de acolhimento familiar ou institucional e pela execução da política municipal de 

garantia do direito à convivência familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

Art. 197-D.  Certificada nos autos a conclusão da participação no programa 

referido no art. 197-C desta Lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e 

determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso, 

audiência de instrução e julgamento. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

Parágrafo único.  Caso não sejam requeridas diligências, ou sendo essas 

indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, 

abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público, por 5 (cinco) dias, decidindo 

em igual prazo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 197-E.  Deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros 

referidos no art. 50 desta Lei, sendo a sua convocação para a adoção feita de 

acordo com ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de 
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crianças ou adolescentes adotáveis. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

§ 1o  A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser 

observada pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no § 13 do art. 50 

desta Lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do 

adotando. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

§ 2o  A recusa sistemática na adoção das crianças ou adolescentes indicados 

importará na reavaliação da habilitação concedida. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

Capítulo IV 

Dos Recursos 

Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude fica 

adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 

5.869, de 11 de janeiro de 1973, e suas alterações posteriores, com as seguintes 

adaptações: 

Art. 198.  Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, 

inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema 

recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com 

as seguintes adaptações:       (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo; 

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o 

Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;       (Redação dada 

pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

III - os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor; 

IV - o agravado será intimado para, no prazo de cinco dias, oferecer resposta e 

indicar as peças a serem trasladadas; (Revogado pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

V - será de quarenta e oito horas o prazo para a extração, a conferência e o 

conserto do traslado; (Revogado pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

VI - a apelação será recebida em seu efeito devolutivo. Será também conferido 

efeito suspensivo quando interposta contra sentença que deferir a adoção por 

estrangeiro e, a juízo da autoridade judiciária, sempre que houver perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação; (Revogado pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de 

apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá 

despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco 

dias; 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7


 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

111 

VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou 

o instrumento à superior instância dentro de vinte e quatro horas, 

independentemente de novo pedido do recorrente; se a reformar, a remessa dos 

autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, 

no prazo de cinco dias, contados da intimação. 

Art. 199. Contra as decisões proferidas com base no art. 149 caberá recurso 

de apelação. 

Art. 199-A.  A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora 

sujeita a apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se se 

tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao adotando. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 199-B.  A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do 

poder familiar fica sujeita a apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito 

devolutivo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 199-C.  Os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de 

poder familiar, em face da relevância das questões, serão processados com 

prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que 

aguardem, em qualquer situação, oportuna distribuição, e serão colocados em mesa 

para julgamento sem revisão e com parecer urgente do Ministério Público.  (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 199-D.  O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da sua conclusão. (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 

Parágrafo único.  O Ministério Público será intimado da data do julgamento e 

poderá na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente seu 

parecer. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

Art. 199-E.  O Ministério Público poderá requerer a instauração de 

procedimento para apuração de responsabilidades se constatar o descumprimento 

das providências e do prazo previstos nos artigos anteriores.  (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 

Capítulo V 

Do Ministério Público 

Art. 200. As funções do Ministério Público previstas nesta Lei serão exercidas 

nos termos da respectiva lei orgânica. 

Art. 201. Compete ao Ministério Público: 

I - conceder a remissão como forma de exclusão do processo; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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II - promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas 

a adolescentes; 

III - promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de 

suspensão e destituição do pátrio poder poder familiar, nomeação e remoção de 

tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais 

procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude; (Expressão 

substituída pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

IV - promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e 

a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e 

quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do 

art. 98; 

V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 

interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, 

inclusive os definidos no art. 220, § 3º inciso II, da Constituição Federal; 

VI - instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los: 

a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em 

caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive 

pela polícia civil ou militar; 

b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades 

municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como 

promover inspeções e diligências investigatórias; 

c) requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas; 

VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a 

instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de 

proteção à infância e à juventude; 

VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às 

crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; 

IX - impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus, em 

qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis afetos à criança e ao adolescente; 

X - representar ao juízo visando à aplicação de penalidade por infrações 

cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da 

promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível; 

XI - inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os 

programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou 

judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art220§3ii
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XII - requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, 

hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o 

desempenho de suas atribuições. 

§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste 

artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a 

Constituição e esta Lei. 

§ 2º As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que 

compatíveis com a finalidade do Ministério Público. 

§ 3º O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá 

livre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente. 

§ 4º O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido 

das informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo. 

§ 5º Para o exercício da atribuição de que trata o inciso VIII deste artigo, 

poderá o representante do Ministério Público: 

a) reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o competente 

procedimento, sob sua presidência; 

b) entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, em dia, 

local e horário previamente notificados ou acertados; 

c) efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de 

relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua 

perfeita adequação. 

Art. 202. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará 

obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que 

cuida esta Lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo 

juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis. 

Art. 203. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita 

pessoalmente. 

Art. 204. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do 

feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer 

interessado. 

Art. 205. As manifestações processuais do representante do Ministério 

Público deverão ser fundamentadas. 

Capítulo VI 

Do Advogado 
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Art. 206. A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, e qualquer 

pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos 

procedimentos de que trata esta Lei, através de advogado, o qual será intimado 

para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de 

justiça. 

Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles 

que dela necessitarem. 

Art. 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, 

ainda que ausente ou foragido, será     processado sem defensor. 

§ 1º Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, 

ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência. 

§ 2º A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do 

processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou para o só 

efeito do ato. 

§ 3º Será dispensada a outorga de mandato, quando se tratar de defensor 

nomeado ou, sido constituído, tiver sido indicado por ocasião de ato formal com a 

presença da autoridade judiciária. 

Capítulo VII 

Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos 

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade 

por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não 

oferecimento ou oferta irregular: 

I - do ensino obrigatório; 

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência; 

III - de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 

idade; 

IV - de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

V - de programas suplementares de oferta de material didático-escolar, 

transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental; 

VI - de serviço de assistência social visando à proteção à família, à 

maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e 

adolescentes que dele necessitem; 

VII - de acesso às ações e serviços de saúde; 
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VIII - de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de 

liberdade. 

IX - de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de 

famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças 

e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)  Vigência 

X - de programas de atendimento para a execução das medidas 

socioeducativas e aplicação de medidas de proteção.       (Incluído pela Lei nº 

12.594, de 2012)      (Vide) 

§ 1o As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial 

outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da 

adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei. (Renumerado do Parágrafo 

único pela Lei nº 11.259, de 2005) 

§ 2o A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será 

realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão 

comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de 

transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados 

necessários à identificação do desaparecido. (Incluído pela Lei nº 11.259, de 2005) 

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local 

onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência 

absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a 

competência originária dos tribunais superiores. 

Art. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, 

consideram-se legitimados concorrentemente: 

I - o Ministério Público; 

II - a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios; 

III - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que 

incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos 

por esta Lei, dispensada a autorização da assembléia, se houver prévia autorização 

estatutária. 

§ 1º Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da 

União e dos estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta Lei. 

§ 2º Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, 

o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. 

Art. 211. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 

compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá 

eficácia de título executivo extrajudicial. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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Art. 212. Para defesa dos direitos e interesses protegidos por esta Lei, são 

admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. 

§ 1º Aplicam-se às ações previstas neste Capítulo as normas do Código de 

Processo Civil. 

§ 2º Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que lesem direito líquido 

e certo previsto nesta Lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas 

da lei do mandado de segurança. 

Art. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer 

ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

§ 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio 

de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 

após justificação prévia, citando o réu. 

§ 2º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou 

compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 3º A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença 

favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o 

descumprimento. 

Art. 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município. 

§ 1º As multas não recolhidas até trinta dias após o trânsito em julgado da 

decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério Público, nos 

mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. 

§ 2º Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em 

estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária. 

Art. 215. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar 

dano irreparável à parte. 

Art. 216. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder 

público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para 

apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a 

ação ou omissão. 

Art. 217. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença 

condenatória sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o 

Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. 
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Art. 218. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários 

advocatícios arbitrados na conformidade do § 4º do art. 20 da Lei n.º 5.869, de 

11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), quando reconhecer que a 

pretensão é manifestamente infundada. 

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os 

diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados 

ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por perdas e danos. 

Art. 219. Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá adiantamento de 

custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. 

Art. 220. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a 

iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que 

constituam objeto de ação civil, e indicando-lhe os elementos de convicção. 

Art. 221. Se, no exercício de suas funções, os juízos e tribunais tiverem 

conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão 

peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. 

Art. 222. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às 

autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que 

serão fornecidas no prazo de quinze dias. 

Art. 223. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito 

civil, ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, 

informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser 

inferior a dez dias úteis. 

§ 1º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se 

convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação cível, 

promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, 

fazendo-o fundamentadamente. 

§ 2º Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão 

remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de três dias, ao 

Conselho Superior do Ministério Público. 

§ 3º Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, em 

sessão do Conselho Superior do Ministério público, poderão as associações 

legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos 

autos do inquérito ou anexados às peças de informação. 

§ 4º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do 

Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento. 

§ 5º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de 

arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o 

ajuizamento da ação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art20§4
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Art. 224. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 

n.º 7.347, de 24 de julho de 1985. 

Título VII 

Dos Crimes e Das Infrações Administrativas 

Capítulo I 

Dos Crimes 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 225. Este Capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o 

adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. 

Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral 

do Código Penal e, quanto ao     processo, as pertinentes ao Código de Processo 

Penal. 

Art. 227. Os crimes definidos nesta Lei são de ação pública incondicionada 

Seção II 

Dos Crimes em Espécie 

Art. 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento 

de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas, na 

forma e prazo referidos no art. 10 desta Lei, bem como de fornecer à parturiente 

ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde 

constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Parágrafo único. Se o crime é culposo: 

Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa. 

Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de 

atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente, 

por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no art. 

10 desta Lei: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Parágrafo único. Se o crime é culposo: 

Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
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Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à 

sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem 

escrita da autoridade judiciária competente: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem 

observância das formalidades legais. 

Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou 

adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à 

família do apreendido ou à pessoa por ele indicada: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou 

vigilância a vexame ou a constrangimento: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a 

imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da 

ilegalidade da apreensão: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta Lei em benefício 

de adolescente privado de liberdade: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do 

Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função 

prevista nesta Lei: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua 

guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto: 

Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa. 

Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante 

paga ou recompensa: 

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa. 

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou 

recompensa. 
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Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de 

criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais 

ou com o fito de obter lucro: 

Pena - reclusão de quatro a seis anos, e multa. 

Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude: (Incluído 

pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003) 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à 

violência. 

Art. 240.  Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por 

qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou 

adolescente:  (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.  (Redação dada pela 

Lei nº 11.829, de 2008) 

§ 1o  Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de 

qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas 

referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena.  (Redação 

dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

§ 2o  Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o 

crime:  (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-

la;  (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade; ou  (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

III – prevalecendo-se de relações de parentesco consangüíneo ou afim até o 

terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima 

ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu 

consentimento.  (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

Art. 241.  Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que 

contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 

adolescente: (Redação dada pela Lei nº 11.829, de 2008) 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei 

nº 11.829, de 2008) 

Art. 241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou 

divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou 

telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou 

pornográfica envolvendo criança ou adolescente:  (Incluído pela Lei nº 11.829, de 

2008) 
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Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 

11.829, de 2008) 

§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 

2008) 

I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, 

cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.829, de 

2008) 

II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às 

fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo.(Incluído pela Lei nº 

11.829, de 2008) 

 § 2o  As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1o deste artigo são 

puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente 

notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata ocaput deste 

artigo. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

 Art. 241-B.  Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, 

vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou 

pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 

2008) 

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 

11.829, de 2008) 

 § 1o  A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena 

quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 

11.829, de 2008) 

 § 2o  Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de 

comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos 

arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita 

por: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

 I – agente público no exercício de suas funções; (Incluído pela Lei nº 11.829, 

de 2008) 

 II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas 

finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de 

notícia dos crimes referidos neste parágrafo; (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

 III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou 

serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material 

relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder 

Judiciário. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

 § 3o  As pessoas referidas no § 2o deste artigo deverão manter sob sigilo o 

material ilícito referido. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 
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 Art. 241-C.  Simular a participação de criança ou adolescente em cena de 

sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação 

de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual: (Incluído pela 

Lei nº 11.829, de 2008) 

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 

11.829, de 2008) 

Parágrafo único.  Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, 

disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou 

armazena o material produzido na forma do caput deste artigo.(Incluído pela Lei nº 

11.829, de 2008) 

 Art. 241-D.  Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de 

comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: (Incluído pela Lei 

nº 11.829, de 2008) 

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 

11.829, de 2008) 

 Parágrafo único.  Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei nº 

11.829, de 2008) 

 I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo 

explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso; (Incluído pela 

Lei nº 11.829, de 2008) 

 II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir 

criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. (Incluído pela Lei 

nº 11.829, de 2008) 

 Art. 241-E.  Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de 

sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança 

ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos 

órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente 

sexuais. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) 

Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer 

forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos. (Redação dada pela Lei nº 10.764, 

de 12.11.2003) 

Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de 

qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos 

componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por 

utilização indevida: 

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui 

crime mais grave. (Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003) 
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Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer 

forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles 

que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico 

em caso de utilização indevida: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa. 

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do 

art. 2o desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual: (Incluído pela Lei nº 9.975, 

de 23.6.2000) 

Pena - reclusão de quatro a dez anos, e multa. 

§ 1o Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável 

pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas 

referidas no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 

§ 2o Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de 

localização e de funcionamento do estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 9.975, de 

23.6.2000) 

Art. 244-B.  Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) 

anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei 

nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 

2009) 

§ 1o  Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as 

condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas 

de bate-papo da internet. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 2o  As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço 

no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1o da Lei 

no 8.072, de 25 de julho de 1990. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Capítulo II 

Das Infrações Administrativas 

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 

atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 

autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita 

ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência. 

Art. 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o 

exercício dos direitos constantes nos incisos II, III, VII, VIII e XI do art. 124 desta Lei: 
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Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência. 

Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer 

meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, 

administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato 

infracional: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência. 

§ 1º Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de 

criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe 

diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua 

identificação, direta ou indiretamente. 

§ 2º Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou 

televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá 

determinar a apreensão da publicação ou a suspensão da programação da 

emissora até por dois dias, bem como da publicação do periódico até por dois 

números. (Expressão declara inconstitucional pela ADIN 869-2). 

Art. 248. Deixar de apresentar à autoridade judiciária de seu domicílio, no 

prazo de cinco dias, com o fim de regularizar a guarda, adolescente trazido de outra 

comarca para a prestação de serviço doméstico, mesmo que autorizado pelos pais 

ou responsável: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência, independentemente das despesas de retorno do adolescente, 

se for o caso. 

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio 

poder poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação 

da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: (Expressão substituída pela Lei nº 

12.010, de 2009)   Vigência 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência. 

Art. 250.  Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou 

responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em 

hotel, pensão, motel ou congênere: (Redação dada pela Lei nº 12.038, de 2009). 

Pena – multa. (Redação dada pela Lei nº 12.038, de 2009). 

§ 1º  Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade 

judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) 

dias. (Incluído pela Lei nº 12.038, de 2009). 
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§ 2º  Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 (trinta) dias, o 

estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada. (Incluído 

pela Lei nº 12.038, de 2009). 

Art. 251. Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com 

inobservância do disposto nos arts. 83, 84 e 85 desta Lei: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência. 

Art. 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar, em 

lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada 

sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no 

certificado de classificação: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência. 

Art. 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou 

espetáculos, sem indicar os limites de idade a que não se recomendem: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, duplicada em caso de 

reincidência, aplicável, separadamente, à casa de espetáculo e aos órgãos de 

divulgação ou publicidade. 

Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário 

diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação: 

Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de 

reincidência a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação 

da emissora por até dois dias. 

Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo 

órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao 

espetáculo: 

Pena - multa de vinte a cem salários de referência; na reincidência, a 

autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do 

estabelecimento por até quinze dias. 

Art. 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em 

vídeo, em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a 

autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 

quinze dias. 

Art. 257. Descumprir obrigação constante dos arts. 78 e 79 desta Lei: 
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Pena - multa de três a vinte salários de referência, duplicando-se a pena em 

caso de reincidência, sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação. 

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de 

observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais 

de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a 

autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 

quinze dias. 

        Art. 258-A.  Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e 

operacionalização dos cadastros previstos no art. 50 e no § 11 do art. 101 desta 

Lei: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        Pena - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil 

reais). (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        Parágrafo único.  Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar 

o cadastramento de crianças e de adolescentes em condições de serem adotadas, 

de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime 

de acolhimento institucional ou familiar.  (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009)   Vigência 

        Art. 258-B.  Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de 

atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade 

judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em 

entregar seu filho para adoção:  (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        Pena - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil 

reais). (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

        Parágrafo único.  Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou 

comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de 

efetuar a comunicação referida no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.010, 

de 2009)   Vigência 

Disposições Finais e Transitórias 

Art. 259. A União, no prazo de noventa dias contados da publicação deste 

Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus 

órgãos às diretrizes da política de atendimento fixadas no art. 88 e ao que 

estabelece o Título V do Livro II. 

Parágrafo único. Compete aos estados e municípios promoverem a adaptação 

de seus órgãos e programas às diretrizes e princípios estabelecidos nesta Lei. 

Art. 260.  Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos 

da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, 

devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de 
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renda, obedecidos os seguintes limites:        (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas 

jurídicas tributadas com base no lucro real; e         (Redação dada pela Lei nº 

12.594, de 2012)      (Vide) 

II - 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas 

físicas na Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no art. 22 da Lei 

no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.        (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

§ 1o-A.  Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos 

captados pelos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, serão consideradas as disposições do Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar, 

bem como as regras e princípios relativos à garantia do direito à convivência familiar 

previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência 

§ 2º Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente fixarão critérios de utilização, através de planos de aplicação das 

doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para 

incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfãos 

ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal. 

§ 3º O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda 

e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos 

termos deste artigo. (Incluído pela Lei nº 8.242, de 12.10.1991) 

§ 4º O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de 

fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 

8.242, de 12.10.1991) 

§ 5o  Observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de 

dezembro de 1995, a dedução de que trata o inciso I do caput:         (Redação dada 

pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

I - será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto 

com outras deduções do imposto; e         (Incluído pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

II - não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do 

lucro real.         (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

Art. 260-A.  A partir do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, a pessoa 

física poderá optar pela doação de que trata o inciso II do caput do art. 260 

diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual.          (Incluído pela Lei nº 12.594, 

de 2012)      (Vide) 
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§ 1o  A doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes 

percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração:          (Incluído pela 

Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

I - (VETADO);          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

II - (VETADO);          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

III - 3% (três por cento) a partir do exercício de 2012.          (Incluído pela Lei 

nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

§ 2o  A dedução de que trata o caput:          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

I - está sujeita ao limite de 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda 

apurado na declaração de que trata o inciso II do caput do art. 260;          (Incluído 

pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

II - não se aplica à pessoa física que:          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

a) utilizar o desconto simplificado;          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

b) apresentar declaração em formulário; ou          (Incluído pela Lei nº 12.594, 

de 2012)      (Vide) 

c) entregar a declaração fora do prazo;          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

III - só se aplica às doações em espécie; e          (Incluído pela Lei nº 12.594, 

de 2012)      (Vide) 

IV - não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor.          (Incluído 

pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

§ 3o  O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento da 

primeira quota ou quota única do imposto, observadas instruções específicas da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil.          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

§ 4o  O não pagamento da doação no prazo estabelecido no § 3o implica a 

glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao 

recolhimento da diferença de imposto devido apurado na Declaração de Ajuste 

Anual com os acréscimos legais previstos na legislação.          (Incluído pela Lei nº 

12.594, de 2012)      (Vide) 

§ 5o  A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na Declaração de 

Ajuste Anual as doações feitas, no respectivo ano-calendário, aos fundos 

controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente municipais, 
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distrital, estaduais e nacional concomitantemente com a opção de que trata o caput, 

respeitado o limite previsto no inciso II do art. 260.         (Incluído pela Lei nº 

12.594, de 2012)      (Vide) 

Art. 260-B.  A doação de que trata o inciso I do art. 260 poderá ser 

deduzida:          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

I - do imposto devido no trimestre, para as pessoas jurídicas que apuram o 

imposto trimestralmente; e          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

II - do imposto devido mensalmente e no ajuste anual, para as pessoas 

jurídicas que apuram o imposto anualmente.          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

Parágrafo único.  A doação deverá ser efetuada dentro do período a que se 

refere a apuração do imposto.         (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

Art. 260-C.  As doações de que trata o art. 260 desta Lei podem ser 

efetuadas em espécie ou em bens.          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

Parágrafo único.  As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas 

em conta específica, em instituição financeira pública, vinculadas aos respectivos 

fundos de que trata o art. 260.         (Incluído pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

Art. 260-D.  Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos 

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e 

municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa 

competente e pelo presidente do Conselho correspondente, 

especificando:          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

I - número de ordem;          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

II - nome, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço do 

emitente;          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

III - nome, CNPJ ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do 

doador;          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

IV - data da doação e valor efetivamente recebido; e          (Incluído pela Lei nº 

12.594, de 2012)      (Vide) 

V - ano-calendário a que se refere a doação.          (Incluído pela Lei nº 

12.594, de 2012)      (Vide) 

§ 1o  O comprovante de que trata o caput deste artigo pode ser emitido 

anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês.          (Incluído pela 

Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 
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§ 2o  No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação 

dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao 

comprovante, informando também se houve avaliação, o nome, CPF ou CNPJ e 

endereço dos avaliadores.         (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

Art. 260-E.  Na hipótese da doação em bens, o doador deverá:          (Incluído 

pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

I - comprovar a propriedade dos bens, mediante documentação 

hábil;          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

II - baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando se tratar 

de pessoa física, e na escrituração, no caso de pessoa jurídica; e          (Incluído pela 

Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

III - considerar como valor dos bens doados:          (Incluído pela Lei nº 

12.594, de 2012)      (Vide) 

a) para as pessoas físicas, o valor constante da última declaração do imposto 

de renda, desde que não exceda o valor de mercado;          (Incluído pela Lei nº 

12.594, de 2012)      (Vide) 

b) para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens.          (Incluído pela Lei 

nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

Parágrafo único.  O preço obtido em caso de leilão não será considerado na 

determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado por 

autoridade judiciária.         (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)     (Vide) 

Art. 260-F.  Os documentos a que se referem os arts. 260-D e 260-E devem 

ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 (cinco) anos para fins de 

comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil.        (Incluído pela Lei 

nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

Art. 260-G.  Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos 

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e 

municipais devem:          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)     (Vide) 

I - manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os 

recursos do Fundo;          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

II - manter controle das doações recebidas; e          (Incluído pela Lei nº 

12.594, de 2012)      (Vide) 

III - informar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações 

recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador:          (Incluído 

pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

a) nome, CNPJ ou CPF;          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art87
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90


 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

131 

b) valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em 

bens.         (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

Art. 260-H.  Em caso de descumprimento das obrigações previstas no art. 

260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao 

Ministério Público.         (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)     (Vide) 

Art. 260-I.  Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, 

estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à 

comunidade:          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

I - o calendário de suas reuniões;          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 

2012)      (Vide) 

II - as ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à criança 

e ao adolescente;          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

III - os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com 

recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, 

distrital ou municipais;          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

IV - a relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor dos 

recursos previstos para implementação das ações, por projeto;          (Incluído pela 

Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

V - o total dos recursos recebidos e a respectiva destinação, por projeto 

atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de 

Informações sobre a Infância e a Adolescência; e          (Incluído pela Lei nº 12.594, 

de 2012)      (Vide) 

VI - a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos 

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e 

municipais.         (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

Art. 260-J.  O Ministério Público determinará, em cada Comarca, a forma de 

fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos no art. 260 desta 

Lei.          (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

Parágrafo único.  O descumprimento do disposto nos arts. 260-G e 260-I 

sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério 

Público, que poderá atuar de ofício, a requerimento ou representação de qualquer 

cidadão.         (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

Art. 260-K.  A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH/PR) encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de 

outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos Fundos 

dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais, 

com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas 

bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas 
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exclusivamente a gerir os recursos dos Fundos.         (Incluído pela Lei nº 12.594, 

de 2012)      (Vide) 

Art. 260-L.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções 

necessárias à aplicação do disposto nos arts. 260 a 260-K.         (Incluído pela Lei 

nº 12.594, de 2012)      (Vide) 

Art. 261. A falta dos conselhos municipais dos direitos da criança e do 

adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se referem os arts. 90, 

parágrafo único, e 91 desta Lei serão efetuados perante a autoridade judiciária da 

comarca a que pertencer a entidade. 

Parágrafo único. A União fica autorizada a repassar aos estados e municípios, 

e os estados aos municípios, os recursos referentes aos programas e atividades 

previstos nesta Lei, tão logo estejam criados os conselhos dos direitos da criança e 

do adolescente nos seus respectivos níveis. 

Art. 262. Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a 

eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária. 

Art. 263. O Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

1) Art. 121 ............................................................ 

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço, se o crime resulta de 

inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de 

prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, 

ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada 

de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de catorze anos. 

2) Art. 129 ............................................................... 

§ 7º Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer qualquer das hipóteses do art. 121, 

§ 4º. 

§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121. 

3) Art. 136................................................................. 

§ 3º Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor 

de catorze anos. 

4) Art. 213 .................................................................. 

Parágrafo único. Se a ofendida é menor de catorze anos: 

Pena - reclusão de quatro a dez anos. 

5) Art. 214................................................................... 
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Parágrafo único. Se o ofendido é menor de catorze anos: 

Pena - reclusão de três a nove anos.» 

Art. 264. O art. 102 da Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973, fica 

acrescido do seguinte item: 

"Art. 102 .................................................................... 

6º) a perda e a suspensão do pátrio poder. " 

Art. 265. A Imprensa Nacional e demais gráficas da União, da administração 

direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público 

federal promoverão edição popular do texto integral deste Estatuto, que será posto 

à disposição das escolas e das entidades de atendimento e de defesa dos direitos 

da criança e do adolescente. 

Art. 266. Esta Lei entra em vigor noventa dias após sua publicação. 

Parágrafo único. Durante o período de vacância deverão ser promovidas 

atividades e campanhas de divulgação e esclarecimentos acerca do disposto nesta 

Lei. 

Art. 267. Revogam-se as Leis n.º 4.513, de 1964, e 6.697, de 10 de outubro 

de 1979 (Código de Menores), e as demais disposições em contrário. 

Brasília, 13 de julho de 1990; 169º da Independência e 102º da República. 

FERNANDO COLLOR  

Bernardo Cabral  
Carlos Chiarelli  
Antônio Magri  
Margarida Procópio 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art214p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015.htm#art102.6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm


 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

134 

LEI Nº 14.660, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2007 Estatuto dos 
Profissionais da Educação Municipal 
DOC de 27/12/2007 

 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DAS LEIS Nº 11.229, DE 26 DE JUNHO DE 1992, 

Nº 11.434, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1993 E LEGISLAÇÃO SUBSEQÜENTE, 

REORGANIZA O QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, COM AS 

RESPECTIVAS CARREIRAS, CRIADO PELA LEI Nº 11.434, DE 1993, E CONSOLIDA O 

ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 

 

(Projeto de Lei nº 810/07, do Executivo, aprovado na forma de Substitutivo do 

Legislativo) 

 

GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 18 de 

dezembro de 2007, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 

 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

 

Art. 1º Esta lei altera as Leis nº 11.229, de 26 de junho de 1992; nº 11.434, de 

12 de novembro de 1993; nº 12.396, de 2 de julho de 1997; nº 13.168, de 6 de 

julho de 2001; nº 13.255, de 27 de dezembro de 2001; nº 13.500, de 8 de 

janeiro de 2003; nº 13.574, de 12 de maio de 2003 e nº 13.695, de 19 de 

dezembro de 2003, reorganizando o Quadro dos Profissionais de Educação e 

respectivas carreiras, e consolida o Estatuto do Magistério Público do Município de 

São Paulo. 

 

 

TÍTULO II 

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO 

 

 

Art. 2º O Quadro dos Profissionais de Educação fica composto pelos cargos de 

provimento efetivo e em comissão distribuídos da seguinte forma: 

 

I - Quadro do Magistério Municipal; 

 

II - Quadro de Apoio à Educação. 

 

§ 1º Os Quadros dos Profissionais de Educação a que se referem os incisos I e II 

deste artigo, privativos da Secretaria Municipal de Educação, ficam compostos pelos 

cargos dos níveis superior, médio e básico, cujas atribuições sejam efetivamente 

exercidas em unidades da referida Secretaria, compreendendo os cargos de 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1992/1122/11229/lei-ordinaria-n-11229-1992-dispoe-sobre-o-estatuto-do-magisterio-publico-municipal-e-da-outras-providencias-1992-05-26.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1993/1143/11434/lei-ordinaria-n-11434-1993-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1993-11-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1993/1143/11434/lei-ordinaria-n-11434-1993-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1993-11-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1992/1122/11229/lei-ordinaria-n-11229-1992-dispoe-sobre-o-estatuto-do-magisterio-publico-municipal-e-da-outras-providencias-1992-05-26.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1993/1143/11434/lei-ordinaria-n-11434-1993-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1993-11-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1997/1239/12396/lei-ordinaria-n-12396-1997-dispoe-sobre-a-reorganizacao-parcial-do-quadro-do-magisterio-municipal-altera-as-leis-ns-11229-de-26-de-junho-de-1992-e-11-434-de-12-de-novembro-de-1993-readequa-as-escalas-de-padroes-de-vencimentos-que-especifica-e-da-outras-providencias-1997-07-02.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2001/1316/13168/lei-ordinaria-n-13168-2001-cria-os-cargos-que-especifica-no-quadro-do-magisterio-municipal-e-no-quadro-de-apoio-a-educacao-altera-a-forma-de-provimento-do-cargo-de-agente-escolar-revogando-dispositivos-da-lei-n-11434-93-e-da-outras-providencias-2001-07-06.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2001/1325/13255/lei-ordinaria-n-13255-2001-altera-a-redacao-dos-artigos-7-e-10-da-lei-n-13168-de-06-de-julho-de-2001-que-cria-os-cargos-que-especifica-no-quadro-do-magisterio-municipal-e-no-quadro-de-apoio-a-educacao-altera-a-forma-de-provimento-do-cargo-de-agente-escolar-e-da-outras-providencias-2001-12-27.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2003/1350/13500/lei-ordinaria-n-13500-2003-introduz-alteracoes-na-lei-n-11434-de-12-de-novembro-de-1993-que-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-2003-01-08.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2003/1357/13574/lei-ordinaria-n-13574-2003-dispoe-sobre-a-transformacao-e-inclusao-no-quadro-do-magisterio-municipal-do-quadro-dos-profissionais-de-educacao-dos-cargos-de-auxiliar-de-desenvolvimento-infantil-pedagogo-e-diretor-de-equipamento-social-e-da-outras-providencias-2003-05-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2003/1369/13695/lei-ordinaria-n-13695-2003-dispoe-sobre-a-revalorizacao-salarial-e-a-transferencia-para-o-quadro-dos-profissionais-de-educacao-dos-cargos-providos-de-auxiliar-de-desenvolvimento-infantil-transforma-cargos-vagos-de-auxiliar-de-desenvolvimento-infantil-que-especifica-em-cargos-de-professor-de-desenvolvimento-infantil-e-concede-abono-aos-atuais-titulares-de-cargos-de-diretor-de-equipamento-social-lotados-nos-centros-de-educacao-infantil-2003-12-19.html
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provimento efetivo e em comissão, constantes dos Anexos I e III, integrantes desta 

lei, onde se discriminam quantidades, denominações, referências de vencimentos, 

Partes, Tabelas, lotação e formas de provimento. 

 

§ 2º Os cargos dos Quadros dos Profissionais de Educação ficam incluídos nas 

seguintes partes e tabelas: 

 

I - Parte Permanente (PP-III): cargos de provimento efetivo que não comportam 

substituição; 

 

II - Parte Permanente (PP-II): cargos de provimento efetivo que comportam 

substituição; 

 

III - Parte Permanente (PP-I): cargos de provimento em comissão que comportam 

substituição; 

 

IV - Parte Suplementar (PS): cargos destinados à extinção na vacância. 

 

Art. 3º Os cargos dos Quadros dos Profissionais de Educação ficam com as 

denominações e referências de vencimentos estabelecidas na conformidade do 

Anexo III, integrante desta lei, observadas as seguintes regras: 

 

I - criados, os que constam na coluna "Situação Nova", sem correspondência na 

coluna "Situação Atual"; 

 

II - mantidos, os que constam nas duas colunas, com as alterações eventualmente 

ocorridas constantes da coluna "Situação Nova". 

 

Parágrafo Único - Em decorrência das modificações ora operadas ficam alterados o 

Quadro do Magistério Municipal e o Quadro de Apoio à Educação, bem como a 

estrutura das carreiras e o número dos cargos por elas abrangidos. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS ESCALAS DE PADRÕES DE VENCIMENTOS 

 

 

Art. 4º Ficam instituídas as Escalas de Padrões de Vencimentos dos cargos dos 

Quadros dos Profissionais de Educação, compreendendo as referências, os graus e 

valores constantes do Anexo II, Tabelas "A" a "F", integrante desta lei. 

 

§ 1º Na composição das Escalas de Padrões de Vencimentos, observar-se-á, 

sempre, no mínimo, o percentual existente entre o valor de uma referência e a que 

lhe for imediatamente subseqüente. 

 

§ 2º Observar-se-á, ainda, entre cada grau, no mínimo, o percentual existente em 

cada Escala ora instituída. 

 

§ 3º As Escalas de Padrões de Vencimentos de que trata este artigo serão 

atualizadas a partir do mês de novembro de 2007, de acordo com os reajustes e 
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revalorizações concedidos aos servidores municipais, nos termos da legislação 

específica. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL 

 

SEÇÃO I 

DA CONFIGURAÇÃO DA CARREIRA 

 

 

Art. 5º A carreira do Magistério Municipal, que compreende as Classes de 

Docentes e de Gestores Educacionais, fica composta dos cargos constantes do 

Anexo I, Tabela "B", integrante desta lei. 

 

Parágrafo Único - Todos os cargos da carreira do Magistério Municipal situam-se 

inicialmente no Grau "A" da respectiva Classe e a ele retornam quando vagos. 

 

Art. 6º A carreira do Magistério Municipal, de que trata o art. 6º da Lei nº 11.229, 

de 1992, e legislação subseqüente, passa a ser configurada da seguinte forma: 

 

I - Classes dos Docentes: 

 

a) Professor de Educação Infantil; 

b) Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I; 

c) Professor de Ensino Fundamental II e Médio; 

 

II - Classes dos Gestores Educacionais: 

 

a) Coordenador Pedagógico; 

b) Diretor de Escola; 

c) Supervisor Escolar. 

 

Art. 7º Compreende-se por Classe: 

 

I - para os Docentes: o agrupamento de cargos de mesma natureza, denominação e 

categorias diversas; 

 

II - para os Gestores Educacionais: o agrupamento de cargos de natureza técnica e 

denominação diversa, na forma do disposto no art. 6º, inciso II, desta lei. 

 

Parágrafo Único - Observadas as respectivas classes, os integrantes da Carreira do 

Magistério Municipal serão enquadrados por evolução funcional, nos termos do art. 

35, nas referências previstas no Anexo IV, Tabela "A", ambos desta lei. 

 

 

SEÇÃO II 

DO PROVIMENTO DOS CARGOS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL 

 

 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1992/1122/11229/lei-ordinaria-n-11229-1992-dispoe-sobre-o-estatuto-do-magisterio-publico-municipal-e-da-outras-providencias-1992-05-26.html
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Art. 8º O provimento dos cargos da carreira do Magistério Municipal far-se-á: 

 

I - mediante concurso público de provas ou de provas e títulos para os cargos da 

Classe dos Docentes; 

 

II - mediante concurso de acesso, de provas e títulos, para os cargos da Classe de 

Gestores Educacionais. 

 

§ 1º A Administração, no momento da abertura do concurso público estabelecerá, 

no edital, a área de atuação de acordo com suas necessidades. 

 

§ 2º Os docentes que iniciarem exercício após a publicação desta lei no cargo de 

Professor de Educação Infantil e Professor de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I serão enquadrados nas categorias previstas na Tabela "B" dos 

Anexos I e III, na seguinte conformidade: 

 

I - Categoria 1: docente portador de habilitação profissional para o magistério, 

correspondente ao ensino médio; 

 

II - Categoria 3: docente portador de habilitação profissional específica para o 

magistério, correspondente a licenciatura plena. 

 

§ 3º Categoria é o elemento indicativo da posição do Professor de Educação Infantil 

e do Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I na respectiva classe, 

segundo sua habilitação profissional. 

 

§ 4º Acesso é a elevação do integrante da carreira do Magistério Municipal à 

classe superior da carreira, observada a habilitação profissional exigida para o 

cargo. 

 

Art. 9º Os concursos de acesso e de ingresso para os cargos da Carreira do 

Magistério Municipal serão realizados, obrigatoriamente, quando: 

 

I - o percentual dos cargos vagos atingir 5% (cinco por cento) do total de cargos da 

classe; 

 

II - não houver concursados excedentes do concurso anterior para a carreira, com 

prazo de validade em vigor. 

 

Art. 10 Será indeferida liminarmente a inscrição em concurso de acesso do 

profissional que, no ano imediatamente anterior ao da inscrição, tiver sofrido 

penalidade de suspensão, aplicada em decorrência de procedimento disciplinar 

processado na forma da legislação vigente. 

 

Parágrafo Único - Na hipótese do servidor reverter a penalidade em decorrência de 

processo administrativo ou judicial não se aplica o disposto no "caput" deste artigo. 

 

 

SEÇÃO III 

DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 
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Art. 11 Observadas as condições e requisitos previstos no Anexo I, Tabela "B", desta 

lei, os integrantes da carreira do Magistério Municipal atuarão nas seguintes áreas: 

 

I - área de docência: 

 

a) Professor de Educação Infantil: na Educação Infantil; 

b) Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I: na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental I; 

c) Professor de Ensino Fundamental II e Médio: no Ensino Fundamental II e no Ensino 

Médio; 

 

II - área de gestão educacional: 

 

a) Coordenador Pedagógico: na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio; 

b) Diretor de Escola: na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio; 

c) Supervisor Escolar: na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio. 

 

§ 1º A atuação, na área de docência, far-se-á em regência de turmas, classes ou 

aulas e nas demais atividades docentes que envolvem o desenvolvimento do 

processo pedagógico, inclusive as referidas no § 4º deste artigo. 

 

§ 2º A regência das turmas, classes ou aulas pelos docentes será disciplinada em 

ato do Secretário Municipal de Educação. 

 

§ 3º Os docentes poderão atuar nas áreas de ensino correspondentes ao cargo 

que titularizam, para as quais estejam devidamente habilitados, nos termos da lei, na 

forma e condições estabelecidas por ato do Secretário Municipal de Educação, 

devendo sempre, em todas as situações, ser priorizada a regência de aulas, classes 

ou turmas. 

 

§ 4º As atribuições na área de orientação de Salas de Leitura e de Laboratórios de 

Informática e regência de Salas de Apoio Pedagógico e de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão, serão exercidas por docentes integrantes da carreira 

do Magistério Municipal ou docentes estáveis, eleitos pelo Conselho de Escola. 

 

§ 5º Para fins de atuação docente em escolas exclusivamente destinadas à 

Educação Especial, os integrantes da carreira do Magistério Municipal deverão 

comprovar sua habilitação específica nesta área, em nível de graduação ou 

especialização. 

 

 

SEÇÃO IV 

DAS JORNADAS DE TRABALHO 

 

 

Art. 12 As Jornadas de Trabalho dos integrantes da carreira do Magistério 
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Municipal passam a ser as seguintes: 

 

I - Professor de Educação Infantil: Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho 

semanais; 

 

II - Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e Professor de Ensino 

Fundamental II e Médio: Jornada Básica do Docente, correspondendo 30 (trinta) 

horas aula de trabalho semanais; 

 

III - Gestor Educacional: Jornada Básica do Gestor Educacional, correspondendo a 

40 (quarenta) horas de trabalho semanais. 

 

§ 1º A Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais, de que trata o 

inciso I deste artigo, será cumprida exclusivamente nos Centros de Educação 

Infantil. 

 

§ 2º A sujeição à Jornada Básica do Gestor Educacional, de que trata o inciso III 

deste artigo implica exclusão, por incompatibilidade, de vantagens decorrentes de 

outras jornadas ou regimes especiais de trabalho, inclusive sob forma de 

gratificação ou adicional, previstos em legislação específica. 

 

Art. 13 Observadas as condições previstas nesta lei, os docentes titulares de 

cargos de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e Professor de 

Ensino Fundamental II e Médio, poderão ingressar nas seguintes Jornadas Especiais 

de Trabalho: 

 

I - Jornada Especial Integral de Formação; 

 

II - Jornada Especial de Trabalho Excedente; 

 

III - Jornada Especial de Horas Aula Excedentes; 

 

IV - Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J.40. 

 

§ 1º A sujeição às Jornadas Especiais, de que trata o "caput" deste artigo implica 

exclusão, por incompatibilidade, de vantagens decorrentes de outras jornadas ou 

regimes especiais de trabalho, inclusive sob forma de gratificação ou adicional, 

previstos em legislação específica. 

 

§ 2º O titular de cargo de Professor de Educação Infantil poderá ingressar nas 

jornadas especiais de que tratam os incisos II e IV deste artigo. 

 

Art. 14 Observadas as condições previstas nesta lei, os docentes titulares de 

cargos de Professor de Educação Infantil poderão ingressar na Jornada Especial de 

Hora Trabalho Excedente, para regência de turmas, exclusivamente nos Centros de 

Educação Infantil. 

 

Parágrafo Único - A hora de trabalho excedente de que trata este artigo terá a 

mesma duração da hora de trabalho da respectiva jornada básica do professor. 
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Art. 15 As Jornadas Básicas e Especiais de Trabalho do Docente correspondem: 

 

I - Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais: 25 (vinte e cinco) 

horas em regência de turma e 5 (cinco) horas atividade semanais; 

 

II - Jornada Básica do Docente: 25 (vinte e cinco) horas aula e 5 (cinco) horas 

atividade semanais, correspondendo a 180 (cento e oitenta) horas aula mensais; 

 

III - Jornada Especial Integral de Formação: 25 (vinte e cinco) horas aula e 15 

(quinze) horas adicionais, correspondendo a 240 (duzentas e quarenta) horas aula 

mensais; 

 

IV - Jornada Especial de Trabalho Excedente e Jornada Especial de Horas Aula 

Excedentes: 

 

a) até o limite de 110 (cento e dez) horas aula mensais, quando o Professor estiver 

submetido à Jornada Especial Integral de Formação; 

b) até o limite de 170 (cento e setenta) horas aula mensais, quando o Professor 

estiver submetido à Jornada Básica do Docente; 

 

V - Jornada Especial de Trabalho Excedente para o titular de cargo de Professor de 

Educação Infantil: até o limite de 30 (trinta) horas excedentes mensais; 

 

VI - Jornada Especial de Hora Trabalho Excedente: até o limite de 30 (trinta) horas 

excedentes mensais; 

 

VII - Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais: quando no 

exercício de cargo de provimento em comissão e prestação de serviços técnico-

educacionais. 

 

§ 1º Ato do Secretário Municipal de Educação disciplinará o cumprimento da 

Jornada Básica do Docente e da Jornada Especial Integral de Formação, quando o 

número de aulas atribuídas ao docente não atingir as quantidades a que estiver 

legalmente obrigado. 

 

§ 2º A duração da hora aula será determinada por ato do Secretário Municipal de 

Educação, e terá seu valor revisto proporcionalmente, sempre que for alterada. 

 

§ 3º A hora atividade, a hora adicional, a hora trabalho excedente e a hora aula 

excedente do Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e do Professor 

de Ensino Fundamental II e Médio terão a mesma duração da hora aula da 

respectiva Jornada Básica do docente. 

 

§ 4º As horas atividade que compõem a Jornada Básica de 30 (trinta) horas de 

trabalho semanais do Professor de Educação Infantil destinam-se ao 

desenvolvimento de atividades educacionais, trabalho coletivo com a equipe escolar, 

de formação permanente e reuniões pedagógicas. 

 

§ 5º A hora trabalho excedente prevista no inciso V deste artigo, terá a mesma 

duração da hora da respectiva Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho 
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semanais do Professor de Educação Infantil. 

 

Art. 16 Compreende-se por hora atividade o tempo de que dispõe o docente para o 

desenvolvimento de atividades extra classe, dentre outras: 

 

I - reuniões pedagógicas; 

 

II - preparação de aulas, pesquisas, seleção de material pedagógico e correção de 

avaliações. 

 

§ 1º Não são consideradas horas atividades aquelas destinadas a reforço, 

recuperação de alunos e reposição de aulas. 

 

§ 2º Das 5 (cinco) horas atividade que compõem a Jornada Básica do Docente, 3 

(três) serão obrigatoriamente cumpridas na escola e 2 (duas) em local de livre 

escolha. 

 

Art. 17 Compreende-se por horas adicionais o período de tempo de que dispõe o 

docente em Jornada Especial Integral de Formação para o desenvolvimento de 

atividades extra classe, dentre outras: 

 

I - trabalho coletivo com a equipe escolar, inclusive o de formação permanente e 

reuniões pedagógicas; 

 

II - preparação de aulas, pesquisas, seleção de material pedagógico, correção de 

avaliações; 

 

III - atividades com a comunidade e pais de alunos, exceto as de reforço, 

recuperação de alunos e reposição de aulas. 

 

Parágrafo Único - O tempo destinado às horas adicionais será cumprido: 

 

a) 11 (onze) horas aula semanais obrigatoriamente na escola; 

b) 4 (quatro) horas aula semanais em local de livre escolha. 

 

Art. 18 Compreende-se por horas excedentes: 

 

a) as horas aula ministradas pelo professor além de sua carga horária regular, 

quando relativas à Jornada Especial de Horas Aula Excedentes; 

b) as horas de trabalho prestadas pelo professor em Projetos Especiais de Ação, 

além de sua carga horária regular, quando relativas à Jornada Especial de Trabalho 

Excedente. 

 

Art. 19 Em regime de acúmulo de cargos, inclusive em outros entes federativos, o 

Profissional de Educação não poderá exceder a carga horária de trabalho semanal 

de 70 (setenta) horas. 

 

Parágrafo Único - Anualmente, o Profissional de Educação deverá prestar 

declaração de acúmulo de cargos, ou sempre que a sua situação profissional sofrer 

alterações, inclusive as decorrentes de concurso de acesso previsto nesta lei. 
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SEÇÃO V 

DA REMUNERAÇÃO DAS JORNADAS DE TRABALHO 

 

 

Art. 20 Os padrões de vencimentos dos integrantes da Carreira do Magistério 

Municipal, sujeitos às jornadas básicas e especiais, são os constantes do Anexo II, 

Tabelas "A" a "E", integrante desta lei. 

 

§ 1º Considera-se padrão de vencimentos, para os efeitos desta lei, o conjunto de 

referência e grau. 

 

§ 2º As faltas a que se refere o art. 92 da Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 

1979, para os docentes, observarão o regulamento para efeitos de desconto e 

apontamento. 

 

§ 3º Do regulamento a que se refere o § 2º deste artigo deverá constar o número 

de horas aula que corresponderá a uma falta dia. 

 

Art. 21 A remuneração relativa às Jornadas Especiais de que tratam os arts. 13 e 

14 desta lei, corresponderá ao número de horas aula ou horas trabalho excedentes 

efetivamente realizadas, cujo valor unitário corresponde a: 

 

I - Jornada Especial de Trabalho Excedente e de Hora Aula Excedente: 

 

a) 1/180 (um cento e oitenta avos) do respectivo padrão de vencimentos do 

docente em Jornada Básica; 

b) 1/240 (um duzentos e quarenta avos) do respectivo padrão de vencimentos do 

docente, quando submetido à Jornada Especial Integral de Formação; 

 

II - Jornada Especial de Hora Trabalho Excedente: 1/180 (um cento e oitenta avos) 

do respectivo padrão de vencimentos da Jornada Básica do Professor de Educação 

Infantil. 

 

§ 1º O pagamento das horas de trabalho excedentes e das horas aula excedentes 

far-se-á mediante apontamento. 

 

§ 2º Na hipótese da efetiva prestação de horas trabalho excedentes e de horas 

aula excedentes, a respectiva remuneração será devida na seguinte conformidade: 

 

I - férias: média das horas trabalho e horas aula excedentes realizadas no ano letivo 

anterior; 

 

II - sábados e domingos: a proporção do número de horas trabalho e horas aula 

excedentes realizados na semana; 

 

III - recessos escolares, feriados, pontos facultativos, afastamentos e licenças 

remuneradas concedidas durante o ano letivo: o número de horas trabalho e horas 

aula excedentes atribuídas; 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1979/898/8989/lei-ordinaria-n-8989-1979-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-providencias-correlatas-1979-10-29.html
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IV - afastamentos e licenças remuneradas concedidas em período anterior à 

atribuição de aulas: a média das horas trabalho e horas aula excedentes realizadas 

no ano letivo anterior. 

 

§ 3º As remunerações relativas às Jornadas Especiais de Trabalho serão devidas 

se e enquanto no efetivo exercício nessas jornadas, nas condições previstas nesta 

lei, cessando o pagamento quando o profissional dela se desligar. 

 

Art. 22 Para fins de descontos, o valor da hora aula, da hora atividade e da hora 

adicional corresponderá aos seguintes percentuais: 

 

I - Jornada Básica do Docente: 1/180 (um cento e oitenta avos) do respectivo 

padrão de vencimentos do Profissional de Educação; 

 

II - Jornada Especial Integral de Formação: 1/240 (um duzentos e quarenta avos) 

do respectivo padrão de vencimentos do Profissional de Educação. 

 

Parágrafo Único - Os descontos compreenderão os sábados, domingos, feriados, 

pontos facultativos e recessos escolares, na forma da legislação em vigor. 

 

Art. 23 A remuneração dos docentes, das horas aula prestadas em cada uma das 

Jornadas Especiais Integral de Formação, de Hora Aula Excedente e de Trabalho 

Excedente previstas no art. 13 desta lei, bem como da Hora Trabalho Excedente 

prevista no art. 14, poderá ser incluída na base de contribuição para o Regime 

Próprio de Previdência Social do Município de São Paulo - RPPS, instituída pela Lei 

nº13.973, de 12 de maio de 2005, por opção do servidor, na forma do § 2º de 

seu art. 1º, observadas as demais regras estabelecidas no regulamento a que 

alude o § 4º do mesmo art. 

 

§ 1º Na hipótese de que trata este artigo, a inclusão da parcela correspondente 

nos benefícios de aposentadoria e pensão dar-se-á na forma do § 3º do art. 1º da 

Lei nº 13.973, de 2005, e, na ocasião de sua fixação, o respectivo cálculo será 

proporcional ao tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria voluntária. 

 

§ 2º A inclusão das parcelas relativas às horas aula nos benefícios de 

aposentadoria e pensão na forma deste artigo fica incompatível com: 

 

I - a remuneração de outras jornadas ou regimes especiais de trabalho; 

 

II - parcelas decorrentes do exercício de cargos em comissão; 

 

III - parcelas decorrentes do exercício de outros cargos efetivos da Carreira do 

Magistério Municipal. 

 

§ 3º Será garantida a inclusão das vantagens pecuniárias previstas neste artigo 

nos proventos e pensões se o docente aposentar-se no cargo de professor, sendo 

vedada a sua transferência para outro cargo ou carreira dos quadros de pessoal do 

Município. 

 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2005/1397/13973/lei-ordinaria-n-13973-2005-dispoe-sobre-as-contribuicoes-para-o-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-que-especifica-e-da-outras-providencias-2005-05-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2005/1397/13973/lei-ordinaria-n-13973-2005-dispoe-sobre-as-contribuicoes-para-o-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-que-especifica-e-da-outras-providencias-2005-05-12.html
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§ 4º Nas hipóteses dos arts. 89 e § 3º do art. 91 desta lei não se aplica o 

disposto neste artigo, sendo obrigatória a incidência da contribuição previdenciária. 

 

 

SEÇÃO VI 

DO INGRESSO E DESLIGAMENTO DAS JORNADAS DE TRABALHO 

 

 

Art. 24 O ingresso do docente na Jornada Especial Integral de Formação dar-se-á 

mediante opção anual, desde que completado o número de horas aula que 

obrigatoriamente compõem a referida jornada, na forma que dispuser ato do 

Secretário Municipal de Educação. 

 

§ 1º Em regime de acúmulo lícito de cargos docentes no Magistério Municipal, o 

Profissional somente poderá optar pela Jornada Especial Integral de Formação por 

um dos cargos. 

 

§ 2º Os docentes portadores de laudo de readaptação ficam impedidos de 

ingressar na Jornada Especial Integral de Formação. 

 

Art. 25 O ingresso na Jornada Especial de Hora Aula Excedente e na Jornada 

Especial de Hora Trabalho Excedente, dar-se-á por atribuição, mediante anuência do 

profissional, na forma que dispuser ato do Secretário Municipal de Educação. 

 

§ 1º Não poderão ingressar na Jornada Especial de Hora Aula Excedente os 

Docentes: 

 

I - portadores de laudo de readaptação; 

 

II - que, em regime de acúmulo lícito de cargos, inclusive em outros entes 

federativos, estejam submetidos às seguintes jornadas: 

 

a) Especial Integral de Formação, ou equivalente, em se tratando de Professor de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I e de Professor de Ensino Fundamental II e 

Médio; 

b) Jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais, ou equivalente, em todos 

os casos. 

 

§ 2º Na hipótese de acúmulo lícito de cargos, inclusive em outros entes federativos, 

considerar-se-á, para efeito da vedação prevista no inciso II do § 1º deste artigo, as 

jornadas que excedam ao limite previsto no art. 19 desta lei. 

 

Art. 26 O ingresso na Jornada Especial de Trabalho Excedente dar-se-á por 

convocação do Diretor da Escola, para o desenvolvimento de Projeto Pedagógico, 

após autorização do Supervisor Escolar e mediante a anuência do docente. 

 

§ 1º Não poderão ingressar na Jornada Especial de Trabalho Excedente os 

docentes: 

 

I - portadores de laudo de readaptação; 
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II - que, em regime de acúmulo lícito de cargos, inclusive em outros entes 

federativos, estejam submetidos às seguintes jornadas: 

 

a) Especial Integral de Formação ou equivalente; 

b) Jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais ou equivalente. 

 

§ 2º Na hipótese de acúmulo lícito, aplica-se o disposto no § 2º do art. 25 desta 

lei. 

 

Art. 27 O desligamento das Jornadas Especiais Integral de Formação e de 40 

(quarenta) horas de trabalho semanais dar-se-á nas seguintes conformidades: 

 

I - na hipótese da Jornada Especial Integral de Formação: 

 

a) a pedido, anualmente, na forma disciplinada por ato do Secretário Municipal de 

Educação; 

b) nos afastamentos a que se referem os arts. 66 e 69 desta lei; 

c) em razão de inclusão em outra jornada especial de trabalho; 

d) afastamentos previstos nos arts. 47 a 50, 149 e 153 da Lei nº 8.989, de 1979; 

 

II - na hipótese da Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 

J.40: na cessação de designação ou exoneração de cargo em comissão, integrante 

da estrutura da Secretaria Municipal da Educação, para a qual foi o Profissional, 

quando docente, convocado. 

 

§ 1º Ficam excetuados do disposto no inciso II deste artigo, os afastamentos 

previstos nos arts. 64, incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X e 143 da Lei nº 8.989, de 

1979, bem como nas Leis nº 9.919, de 21 de junho de 1985 e nº 10.726, de 8 

de maio de 1989. 

 

§ 2º Em regime de acúmulo, o desligamento da Jornada Especial Integral de 

Formação e da Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 

J.40, dar-se-á, obrigatoriamente, sempre que o limite previsto no art. 19 desta lei 

for excedido. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA CARREIRA DE APOIO À EDUCAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

DA CONFIGURAÇÃO DA CARREIRA 

 

 

Art. 28 O Quadro de Apoio à Educação é composto pelas seguintes carreiras: 

 

I - Auxiliar Técnico de Educação; 

 

II - Agente Escolar. 

 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1979/898/8989/lei-ordinaria-n-8989-1979-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-providencias-correlatas-1979-10-29.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1979/898/8989/lei-ordinaria-n-8989-1979-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-providencias-correlatas-1979-10-29.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1985/991/9919/lei-ordinaria-n-9919-1985-dispoe-sobre-a-concessao-de-licenca-a-funcionaria-adotante-e-da-outras-providencias-1985-06-21.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1989/1072/10726/lei-ordinaria-n-10726-1989-dispoe-sobre-a-concessao-de-licenca-paternidade-aos-servidores-municipais-e-da-outras-providencias-1989-05-08.html
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§ 1º As carreiras do Quadro de Apoio à Educação ficam configuradas em Classes 

Únicas compostas dos cargos constantes do Anexo I, Tabela "D", integrante desta 

lei. 

 

§ 2º Todos os cargos situam-se inicialmente no Grau "A" da Classe Única e a ela 

retornam quando vagos. 

 

§ 3º Os integrantes das carreiras do Quadro de Apoio à Educação serão 

enquadrados por evolução funcional nas referências constantes do Anexo IV, Tabela 

"A", na forma prevista no art. 35, ambos desta lei. 

 

§ 4º Categoria é o elemento indicativo da posição do servidor na respectiva Classe, 

segundo sua evolução funcional. 

 

 

SEÇÃO II 

DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

 

 

Art. 29 Os requisitos para o provimento dos cargos das carreiras do Quadro de 

Apoio à Educação são os constantes do Anexo I, Tabela "D", integrante desta lei. 

 

Art. 30 Os concursos de ingresso para os cargos das carreiras do Quadro de Apoio 

à Educação serão realizados, obrigatoriamente, quando: 

 

I - o percentual dos cargos vagos atingir 5% (cinco por cento) do total de cargos da 

classe; 

 

II - não houver concursados excedentes de concurso anterior para a carreira com 

prazo de validade em vigor. 

 

 

SEÇÃO III 

DA ÁREA DE ATUAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO 

 

 

Art. 31 Os integrantes da Carreira de Apoio à Educação atuarão nas seguintes 

unidades da Secretaria Municipal de Educação: 

 

I - Agente Escolar: exclusivamente nas unidades educacionais; 

 

II - Auxiliar Técnico de Educação: nas unidades educacionais e nas unidades 

regionais e centrais da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 32 Os integrantes das Carreiras do Quadro de Apoio à Educação ficam sujeitos 

à Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 



 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

147 

 

 

Art. 33 O estágio probatório corresponde ao período de 3 (três) anos de efetivo 

exercício que se segue ao início de exercício do servidor no cargo de provimento 

efetivo das carreiras do Quadro dos Profissionais de Educação. 

 

§ 1º O servidor em estágio probatório, para fins de aquisição de estabilidade, será 

submetido à avaliação especial de desempenho, por comissão instituída para essa 

finalidade específica, de acordo com critérios a serem estabelecidos em 

regulamento específico, observadas, dentre outras, as seguintes condições: 

 

I - avaliação do profissional de educação nos aspectos compatíveis com o exercício 

da função pública; 

 

II - definição dos níveis de responsabilidade de todos os profissionais de educação 

que deverão atuar no processo de avaliação; 

 

III - fixação dos prazos necessários para a avaliação e respectiva conclusão. 

 

§ 2º Na hipótese de mudança para cargo de carreira diversa do mesmo quadro, 

em razão de concurso público, durante o período a que se refere o "caput" deste 

artigo, haverá nova avaliação, para efeito do cumprimento do estágio probatório, 

reiniciando-se a contagem do período de estágio probatório de que trata o "caput". 

 

§ 3º Durante o período de estágio probatório os servidores integrantes do Quadro 

dos Profissionais de Educação permanecerão no Grau "A" da referência inicial das 

respectivas carreiras. 

 

§ 4º O servidor que após o cumprimento do estágio probatório não adquirir a 

estabilidade será exonerado, na forma da legislação específica. 

 

§ 5º Para os fins deste artigo considera-se efetivo exercício os afastamentos em 

virtude de: 

 

I - férias; 

 

II - casamento, até 8 (oito) dias; 

 

III - luto, pelo falecimento do cônjuge, companheiro, pais, irmãos e filhos, inclusive 

natimorto, até 8 (oito) dias; 

 

IV - luto, pelo falecimento de padrasto, madrasta, sogros e cunhados, até 2 (dois) 

dias; 

 

V - faltas abonadas nos termos do parágrafo único do art. 92 da Lei nº 8.989, de 

1979; 

 

VI - exercício de cargo de provimento em comissão na Administração Direta, cuja 

natureza das atividades esteja relacionada com as atribuições próprias do cargo 

efetivo titularizado pelo servidor; 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1979/898/8989/lei-ordinaria-n-8989-1979-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-providencias-correlatas-1979-10-29.html
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VII - (VETADO). 

 

§ 6º Na hipótese de outros afastamentos considerados ou não de efetivo exercício, 

não previstos no § 5º deste artigo, ocorrerá a suspensão da contagem do período 

de efetivo exercício para fins de estágio probatório, que será retomada ao término 

do afastamento, quando o servidor reassumir as atribuições do cargo efetivo. 

 

Art. 34 O titular de cargo de Professor de Educação Infantil e de Professor de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I que apresentar a habilitação profissional 

específica para o magistério, correspondente a licenciatura plena, no período do 

estágio probatório, poderá ser enquadrado na Categoria 3, na conformidade do art. 

36 desta lei. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL E OUTROS ENQUADRAMENTOS 

 

SEÇÃO I 

EVOLUÇÃO FUNCIONAL 

 

 

Art. 35 A Evolução Funcional dos integrantes do Quadro dos Profissionais de 

Educação é a passagem de uma para outra referência de vencimentos 

imediatamente superior e será disciplinada em regulamento, observados os 

seguintes critérios: 

 

I - para os Docentes: 

 

a) tempo de efetivo exercício na carreira, apurado na forma da legislação vigente e 

respeitados os mínimos progressivos estabelecidos no Anexo IV, Tabela "A", 

integrante desta lei; 

b) títulos: considerados o Certificado de Valoração Profissional, cursos de 

graduação, pós-graduação, especialização, e os promovidos, reconhecidos ou 

patrocinados pelo órgão técnico da Secretaria Municipal de Educação; 

c) combinação dos critérios tempo e títulos; 

 

II - para os Gestores Educacionais: 

 

a) tempo de efetivo exercício na carreira, apurado na forma da legislação vigente e 

respeitados os mínimos progressivos estabelecidos no Anexo IV, Tabela "A", 

integrante desta lei; 

b) títulos: considerados a Avaliação de Desempenho, cursos de graduação, pós-

graduação, especialização e os promovidos, reconhecidos ou patrocinados pelo 

órgão técnico da Secretaria Municipal de Educação; 

c) combinação dos critérios tempo e títulos; 

 

III - integrantes das carreiras do Quadro de Apoio à Educação: 

 

a) tempo de efetivo exercício na carreira, apurado na forma da legislação vigente e 
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respeitados os mínimos progressivos estabelecidos no Anexo IV, Tabela "A", 

integrante desta lei; 

b) avaliação de desempenho; 

c) títulos e atividades. 

 

§ 1º Os integrantes do Quadro dos Profissionais de Educação manterão, na 

evolução funcional, o mesmo grau que detinham na situação anterior. 

 

§ 2º A evolução funcional de que trata este artigo será feita mediante 

enquadramento, a partir da obtenção das condições necessárias à passagem para 

a referência imediatamente superior. 

 

§ 3º A contagem de tempo prevista no parágrafo único do art. 17 da Lei 

nº 11.229, de 1992, fica assegurada no primeiro enquadramento por evolução 

funcional na carreira, para aqueles profissionais que até a data da publicação desta 

lei não se beneficiaram dessa contagem. 

 

§ 4º O Profissional de Educação não terá direito à evolução funcional enquanto não 

cumprido o estágio probatório de que tratam os arts. 33 e 34 desta lei. 

 

§ 5º Os enquadramentos decorrentes da Evolução Funcional serão efetuados na 

referência imediatamente superior, de conformidade com o Anexo IV, Tabela "A", 

integrante desta lei, observado o interstício de, no mínimo, 1 (um) ano na referência, 

para novo enquadramento. 

 

§ 6º Caberá ao Secretário Municipal de Educação autorizar os enquadramentos de 

que trata este artigo. 

 

§ 7º A competência de que trata o § 6º poderá ser delegada. 

 

 

SEÇÃO II 

ENQUADRAMENTO POR HABILITAÇÃO 

 

 

Art. 36 Obtida a habilitação de grau superior, o Professor de Educação Infantil e o 

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, ambos da Categoria 1, serão 

enquadrados na Categoria 3, mantido o mesmo grau que detinham na situação 

anterior. 

 

Parágrafo Único - O enquadramento de que trata este artigo será feito de forma 

automática e surtirá efeitos a partir da data da apresentação, pelo docente, do 

documento comprobatório da habilitação obtida. 

 

 

SEÇÃO III 

ENQUADRAMENTO DECORRENTE DE CONCURSO DE ACESSO 

 

 

Art. 37 O enquadramento decorrente de nomeação em razão de concurso de 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1992/1122/11229/lei-ordinaria-n-11229-1992-dispoe-sobre-o-estatuto-do-magisterio-publico-municipal-e-da-outras-providencias-1992-05-26.html
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acesso será realizado automaticamente na referência correspondente ao critério 

tempo de carreira, apurado por ocasião do último enquadramento ou, quando não 

ocorrer a correspondência, na referência inferior mais próxima. 

 

§ 1º Na hipótese do "caput" deste artigo, não se aplica o interstício previsto no § 

5º do art. 35 desta lei. 

 

§ 2º O enquadramento de que trata este artigo não acarretará nova contagem de 

tempo ou concessão de nova evolução funcional. 

 

§ 3º Efetuado o respectivo enquadramento em decorrência de nomeação por 

concurso de acesso, se este resultar em referência igual àquela que o Profissional 

de Educação possuía na situação anterior, será ele enquadrado na referência 

imediatamente superior. 

 

Art. 38 Para fins da Certificação de Valoração Profissional a que se refere o inciso I, 

alínea "b", do art. 35 desta lei, serão considerados os resultados alcançados pelo 

Sistema de Avaliação Institucional, previsto no art. 40 desta lei. 

 

§ 1º A Secretaria Municipal de Educação deverá promover as medidas necessárias 

destinadas à melhoria profissional dos docentes cuja Certificação apresente índices 

insatisfatórios. 

 

§ 2º O processo de Certificação a que se refere o "caput" deste artigo será anual e 

deverá: 

 

I - apresentar todos os indicadores pelos quais os docentes serão valorados; 

 

II - garantir o devido processo legal. 

 

Art. 39 A Avaliação de Desempenho a que se referem os incisos II e III, alínea "b", do 

art. 35, desta lei, será feita na forma da Lei nº13.748, de 16 de janeiro de 2004 e 

contemplará, dentre outros, os seguintes critérios objetivos: 

 

I - índices de movimento de lotação e de permanência na unidade de exercício; 

 

II - participação nos trabalhos coletivos e reuniões; 

 

III - atualização e desenvolvimento profissional; 

 

IV - resultados alcançados pelo Sistema de Avaliação Institucional, previsto no art. 

40 desta lei. 

 

§ 1º O processo de avaliação de desempenho será anual e deverá dar publicidade 

de seus parâmetros, tendo em conta, inclusive, as atribuições próprias do 

profissional abrangido, bem como garantir ao avaliado o devido processo legal, 

observando-se, ainda, o disposto no Capítulo VII do Título II desta lei. 

 

§ 2º A avaliação de desempenho de que trata este artigo será regulamentada em 

decreto específico. 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2004/1374/13748/lei-ordinaria-n-13748-2004-institui-o-novo-plano-de-carreiras-dos-servidores-integrantes-do-quadro-de-pessoal-de-nivel-medio-disciplina-a-avaliacao-de-desempenho-dos-servidores-publicos-municipais-e-introduz-outras-alteracoes-na-legislacao-de-pessoal-do-municipio-de-sao-paulo-2004-01-16.html
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CAPÍTULO VII 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

 

 

Art. 40 O Sistema de Avaliação Institucional da Educação Municipal tem por 

objetivos alcançar a melhoria na qualidade de ensino, a valorização dos Profissionais 

da Educação e maior eficiência institucional. 

 

Parágrafo Único - Para os fins previstos nesta lei, considera-se Avaliação 

Institucional o monitoramento sistemático e contínuo da atuação das unidades da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 41 Decreto do Executivo fixará os instrumentos pelos quais se dará o 

monitoramento institucional, definindo os indicadores de resultados que deverão 

considerar, entre outros aspectos: 

 

I - o alcance das metas e a realização das atividades e projetos, previamente 

estabelecidos pela equipe da escola e aprovados pelas autoridades competentes em 

âmbito regional e central da Secretaria Municipal de Educação; 

 

II - os fatores de desempenho da equipe, auto-atribuídos por consenso pela própria 

equipe de trabalho; 

 

III - os conceitos atribuídos pelos usuários à respectiva unidade. 

 

§ 1º O regulamento a que se refere o "caput" deste artigo deverá considerar, na 

avaliação, o contexto e o peso de fatores externos que influenciam nos resultados. 

 

§ 2º Os indicadores estabelecidos no regulamento a que se refere o "caput" deste 

artigo deverão ser ponderados de acordo com sua relevância no conjunto e 

organizados em escala própria e pontuada. 

 

§ 3º Na apuração final dos resultados, cada escala de indicadores corresponderá a 

uma parcela específica do total máximo de pontos da avaliação, conforme 

estabelecer o regulamento. 

 

Art. 42 Os resultados obtidos pela avaliação de que trata este capítulo constituirão 

fundamento para, dentre outros: 

 

I - a execução de programas de capacitação e requalificação profissional; 

 

II - a execução de programas de desenvolvimento organizacional; 

 

III - a ampliação da autonomia de gestão e pedagógica das unidades escolares; 

 

IV - a concessão da Gratificação por Desenvolvimento Educacional instituída pelas 

Leis nº 13.273 e nº 13.274, ambas de 4 de janeiro de 2002 e legislação 

subseqüente; 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2002/1327/13273/lei-ordinaria-n-13273-2002-institui-a-gratificacao-por-desenvolvimento-educacional-a-ser-concedida-anualmente-nas-condicoes-que-especifica-aos-servidores-lotados-nos-centros-de-educacao-infantil-2002-01-04.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2002/1327/13274/lei-ordinaria-n-13274-2002-institui-a-gratificacao-por-desenvolvimento-educacional-a-ser-concedida-anualmente-nas-condicoes-que-especifica-aos-servidores-lotados-nas-unidades-escolares-da-rede-municipal-de-ensino-e-nas-sedes-dos-nucleos-de-acao-educativa-2002-01-04.html
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V - o estabelecimento de planos de gestão das políticas públicas e alocação dos 

recursos. 

 

Parágrafo Único - A concessão da gratificação prevista no inciso IV fica condicionada 

a participação do profissional na avaliação de que trata este capítulo, exceto no caso 

do profissional afastado para cumprir mandato sindical. 

 

Art. 43 Os resultados da Avaliação Institucional da Educação Municipal serão 

apurados anualmente, considerados os eventos ocorridos até o encerramento de 

cada ano imediatamente anterior ao ano da apuração. 

 

Parágrafo Único - O ano de apuração definido no "caput" deste artigo inicia-se em 

1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada exercício. 

 

Art. 44 O Sistema de Avaliação Institucional de que trata este capítulo será 

periodicamente atualizado, visando mantê-lo compatível com as políticas, as práticas 

e as inovações da área da gestão institucional. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA REMOÇÃO 

 

 

Art. 45 Remoção é o deslocamento dos integrantes do Quadro dos Profissionais de 

Educação de uma para outra unidade da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 46 Os Profissionais de Educação efetivos poderão remover-se de suas unidades 

de lotação, por permuta ou por concurso, mediante requerimento. 

 

Parágrafo Único - Ato do Secretário Municipal de Educação disciplinará o Concurso 

Anual de Remoção e o processamento das permutas, sem prejuízo da continuidade 

do processo de melhoria de qualidade nas respectivas unidades. 

 

Art. 47 A remoção por permuta processar-se-á precedendo o início do ano letivo. 

 

§ 1º Excepcionalmente, por motivo devidamente justificado, a remoção por permuta 

poderá ocorrer no mês de julho, se não houver prejuízo para o andamento das 

atividades escolares. 

 

§ 2º Não poderá ser autorizada permuta ao profissional: 

 

I - que já tenha alcançado o tempo de serviço necessário à aposentadoria ou para 

aquele a quem falte apenas 3 (três) anos para implementar as respectivas 

condições; 

 

II - que se encontre na condição de readaptado, com laudo temporário; 

 

III - cuja unidade de lotação conte com profissional excedente na mesma área de 

atuação. 
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§ 3º Será tornada insubsistente a permuta do profissional que venha a se exonerar 

no prazo de 3 (três) meses, contados da respectiva autorização. 

 

Art. 48 O concurso de remoção deverá sempre preceder ao de ingresso e de 

acesso para provimento dos cargos correspondentes. 

 

Art. 49 Ao Profissional de Educação, quando readaptado com laudo médico 

definitivo e desde que observado o módulo a ser estabelecido em ato do Secretário 

Municipal de Educação, fica assegurado o direito de permanecer em sua unidade de 

lotação, prestando serviços compatíveis com sua capacidade física ou psíquica, 

devendo a sua vaga ser incluída no concurso de remoção. 

 

Art. 50 O Profissional de Educação readaptado temporariamente, manterá sua 

lotação durante o período de vigência do laudo. 

 

§ 1º Havendo renovação subseqüente de laudo temporário por período superior a 

2 (dois) anos, contínuos ou interpolados, o Profissional de Educação readaptado 

perderá sua lotação, aplicando-se-lhe o disposto no § 2º do art. 71 desta lei. 

 

§ 1º Na hipótese de renovação subseqüente de laudo temporário por período 

superior a 2 (dois) anos, contínuos ou interpolados, o Profissional de Educação 

readaptado perderá sua lotação. (Redação dada pela Lei nº 14709/2008) 

 

§ 2º O Profissional de Educação readaptado, temporária ou definitivamente, poderá 

ter lotação e exercício, em unidades regionais e centrais da Secretaria Municipal de 

Educação, na forma do disposto em ato do Secretário Municipal de Educação, 

mediante anuência expressa do servidor. 

 

§ 3º Para os fins do § 1º deste artigo serão consideradas as renovações 

ocorridas a partir da data da publicação desta lei. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DOS DEVERES E DOS DIREITOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

SEÇÃO I 

DOS DEVERES 

 

 

Art. 51 Além dos deveres e proibições previstos nas normas estatutárias para os 

demais servidores municipais, constituem deveres de todos os Profissionais da 

Educação: 

 

I - conhecer e respeitar as leis; 

 

II - preservar os princípios, os ideais e fins da Educação Brasileira, no seu 

desempenho profissional; 

 

III - empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos que 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2008/1470/14709/lei-ordinaria-n-14709-2008-dispoe-sobre-o-reajustamento-das-escalas-de-padroes-de-vencimentos-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-a-absorcao-das-gratificacoes-instituidas-pela-lei-n-14244-de-29-de-novembro-de-2006-na-forma-que-especifica-e-introduz-alteracoes-na-lei-n-14-660-de-26-de-dezembro-de-2007-2008-04-03.html
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acompanhem o progresso científico da educação; 

 

IV - participar de todas as atividades educacionais que lhes forem atribuídas por 

força das suas funções, dentro do seu horário de trabalho; 

 

V - participar no estabelecimento das metas propostas por sua unidade em 

decorrência do Sistema de Avaliação Institucional da Educação Municipal, 

empenhando-se para a sua consecução; 

 

VI - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando 

suas tarefas com eficiência, zelo e presteza; 

 

VII - manter o espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 

comunidade em geral; 

 

VIII - incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre educandos, demais 

educadores e a comunidade em geral, visando à construção de uma sociedade 

democrática; 

 

IX - promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do 

educando, bem como prepará-lo para o exercício consciente da cidadania e para o 

trabalho; 

 

X - respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a 

eficiência de seu aprendizado; 

 

XI - comunicar à chefia imediata as irregularidades de que tiver conhecimento, na 

sua área de atuação, ou às autoridades superiores, no caso de omissão por parte 

da primeira; 

 

XII - assegurar a efetivação dos direitos pertinentes à criança e ao adolescente, nos 

termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, comunicando à autoridade 

competente os casos de que tenham conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus-tratos; 

 

XIII - fornecer elementos para a permanente atualização de seus registros junto aos 

órgãos da Administração; 

 

XIV - considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade socioeconômica da 

clientela escolar, as diretrizes da Política Educacional na escola e utilização de 

materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino-

aprendizagem; 

 

XV - acatar as decisões do Conselho de Escola, em conformidade com a legislação 

vigente; 

 

XVI - participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades 

escolares. 

 

Art. 52 Constituem faltas graves, além de outras previstas nas normas estatutárias 
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vigentes para os demais servidores municipais: 

 

I - impedir que o aluno participe das atividades escolares, em razão de qualquer 

carência material; 

 

II - discriminar o aluno por preconceitos ou distinções de qualquer espécie. 

 

 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E VANTAGENS 

 

 

Art. 53 Além dos previstos em outras normas estatutárias, constituem direitos dos 

Profissionais de Educação: 

 

I - ter acesso a informações educacionais, bibliografia, material didático e outros 

instrumentos, bem como contar com assessoria pedagógica, que auxilie e estimule 

a melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus conhecimentos; 

 

II - ter assegurada a oportunidade de freqüentar cursos de graduação, pós-

graduação, atualização e especialização profissional, na forma estabelecida em 

regulamento; 

 

III - dispor, no ambiente de trabalho, de instalações e materiais suficientes e 

adequados, para que exerçam com eficiência suas funções; 

 

IV - receber remuneração de acordo com o nível de habilitação, tempo de serviço e 

regime de trabalho, na forma da lei; 

 

V - ter assegurada a igualdade de tratamento no plano administrativo-pedagógico; 

 

VI - participar, como integrante do Conselho de Escola, dos estudos e deliberações 

que afetem o processo educacional; 

 

VII - participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades em 

sua unidade de trabalho; 

 

VIII - ter liberdade de expressão, manifestação e organização, em todos os níveis, 

especialmente na unidade educacional; 

 

IX - reunir-se na unidade de trabalho para tratar de assuntos de interesse da 

categoria e da educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares; 

 

X - ter assegurada a igualdade de tratamento, sem preconceito de raça, cor, 

religião, sexo ou qualquer outro tipo de discriminação no exercício de sua profissão; 

 

XI - participar do processo de Avaliação de Desempenho e de Certificação de 

Valoração Profissional, de forma a que lhe seja garantido o devido processo legal; 

 

XII - dispensa de ponto de 2 (dois) representantes sindicais de entidades 
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representativas do Magistério Municipal, por unidade de trabalho, uma vez a cada 

bimestre; 

 

XIII - ter assegurado o direito de afastamento para participar de congressos de 

profissionais da educação, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens do 

cargo, na forma estabelecida em regulamento; 

 

XIV - ter assegurado o afastamento, com todos os direitos e vantagens do cargo, 

quando investidos em mandato sindical em entidades representativas da Educação 

no Município de São Paulo, na forma da legislação vigente. 

 

 

TÍTULO III 

REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO E PELO EXERCÍCIO 

TRANSITÓRIO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

 

Art. 54 A remuneração devida aos Profissionais de Educação pelo exercício de 

cargos de provimento em comissão, observará o disposto na legislação vigente. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS SUBSTITUIÇÕES E DO EXERCÍCIO TRANSITÓRIO DE CARGOS DO QUADRO DO 

MAGISTÉRIO MUNICIPAL 

 

 

Art. 55 Haverá substituição remunerada nos impedimentos legais e temporários 

dos titulares dos cargos de Assistente Técnico de Educação I, Assistente Técnico 

Educacional, Assistente de Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico, Diretor de 

Escola e Supervisor Escolar. 

 

Parágrafo Único - A substituição remunerada dependerá de ato do Secretário 

Municipal de Educação, respeitado o provimento do cargo. 

 

Art. 56 O titular de cargo efetivo estável da Carreira do Magistério Municipal poderá 

ser designado pelo Secretário Municipal de Educação para exercer, 

transitoriamente, cargos de que trata o art. 55 desta lei que se encontrem vagos e 

para os quais não haja candidatos legalmente habilitados, desde que atenda aos 

requisitos para seu exercício. 

 

Art. 57 Os profissionais efetivos que forem designados na forma estabelecida nos 

arts. 55 e 56 desta lei, perceberão, a título de remuneração, a diferença entre a 

respectiva referência de sua Jornada Básica e a correspondente ao critério tempo 

de serviço da Classe dos Gestores Educacionais, estabelecida no Anexo IV, Tabela 

"A" integrante desta lei, mantido o grau que possuírem e observadas as disposições 

do § 3º do art. 37, desta lei. 
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§ 1º Para os Profissionais de Educação efetivos que ocupem os cargos de 

Assistente de Diretor de Escola, Assistente Técnico de Educação I e de Assistente 

Técnico Educacional, a remuneração a ser tomada como base será a relativa à de 

Coordenador Pedagógico, para os dois primeiros e Diretor de Escola, para o último. 

 

§ 2º O Profissional de Educação que na atividade tiver assegurada a permanência 

de gratificação de função e for nomeado ou designado para exercer os cargos em 

comissão de que trata o art. 55 desta lei, deverá optar pela percepção de um deles, 

vedada a percepção cumulativa dessas vantagens, ainda que referentes a cargos 

diversos. 

 

Art. 58 A remuneração de que trata o art. 57 desta lei implica exclusão, por 

incompatibilidade, de: 

 

I - remuneração de jornadas ou regimes especiais de trabalho; 

 

II - parcelas decorrentes do exercício de cargos em comissão de referência DA; 

 

III - parcelas decorrentes do exercício de outros cargos efetivos da carreira do 

Magistério Municipal; 

 

IV - gratificação de função, instituída pela Lei nº 10.430, de 29 de fevereiro de 

1988 e legislação posterior. 

 

 

TÍTULO IV 

GRATIFICAÇÕES 

 

CAPÍTULO I 

DA GRATIFICAÇÃO POR DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

 

Art. 59 O valor da Gratificação por Desenvolvimento Educacional, instituída pelas 

Leis nº 13.273 e nº 13.274, ambas de 4 de janeiro de 2002, e alterações 

subseqüentes, a ser concedida aos servidores lotados e em exercício nas unidades 

da Secretaria Municipal de Educação, será anualmente fixado pelo Executivo. 

§ 1º O valor total da Gratificação por Desenvolvimento Educacional corresponderá, 

no exercício de 2007, a R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 

§ 2º A partir do exercício de 2008, o valor da Gratificação por Desenvolvimento 

Educacional será fixado anualmente, mediante decreto, considerada a disponibilidade 

orçamentária e financeira, e, observará, no mínimo, o valor atribuído no exercício 

anterior, mantidas as demais regras vigentes para sua concessão. 

§ 3º A partir do exercício de 2008, o valor da Gratificação por Desenvolvimento 

Educacional, a ser calculado e pago individualmente aos servidores, observará a 

jornada a que estiver submetido o profissional no ano a que se refere a gratificação, 

na seguinte proporcionalidade: 

I - Jornada Básica do Professor: 50% (cinqüenta por cento) do valor da gratificação; 

II - Jornada Básica do Docente: 75% (setenta e cinco por cento) do valor da 

gratificação; 

III - Jornada Especial Integral de Formação, Jornada Básica de 30 horas de trabalho 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1988/1043/10430/lei-ordinaria-n-10430-1988-dispoe-sobre-a-reorganizacao-dos-quadros-de-pessoal-da-prefeitura-e-do-tribunal-de-contas-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1988-02-29.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2002/1327/13273/lei-ordinaria-n-13273-2002-institui-a-gratificacao-por-desenvolvimento-educacional-a-ser-concedida-anualmente-nas-condicoes-que-especifica-aos-servidores-lotados-nos-centros-de-educacao-infantil-2002-01-04.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2002/1327/13274/lei-ordinaria-n-13274-2002-institui-a-gratificacao-por-desenvolvimento-educacional-a-ser-concedida-anualmente-nas-condicoes-que-especifica-aos-servidores-lotados-nas-unidades-escolares-da-rede-municipal-de-ensino-e-nas-sedes-dos-nucleos-de-acao-educativa-2002-01-04.html
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semanais, Jornada Básica do Gestor Educacional, Jornada Especial de 40 

(quarenta) horas de trabalho semanais - J.40 e Jornada Básica de 40 (quarenta) 

horas de trabalho semanais - JB 40: 100% (cem por cento) do valor da 

gratificação. (Revogado pela Lei nº 14938/2009) 

 

 

CAPÍTULO II 

DA GRATIFICAÇÃO POR LOCAL DE TRABALHO 

 

 

Art. 60 Fica instituída a Gratificação por Local de Trabalho com o objetivo de 

remunerar os Profissionais de Educação que tenham exercício em unidades cujas 

condições de trabalho sofram interferências da conjuntura socioambiental. 

 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, serão consideradas as unidades que apresentam, 

entre outros aspectos, histórico de: 

 

I - dificuldade de lotação de profissionais; 

 

II - baixo índice de desenvolvimento humano. 

 

§ 2º Decreto do Executivo regulamentará a concessão da Gratificação por Local de 

Trabalho, identificando as unidades que se enquadram nas hipóteses do § 1º deste 

artigo. 

 

Art. 61 A Gratificação por Local de Trabalho será mensal e corresponderá a 15% 

(quinze por cento) da referência QPE-11-A, na Jornada Básica do Docente, 

constante da Tabela "A" do Anexo II, integrante desta lei, sendo paga ao Profissional 

da Educação que estiver no exercício real de suas funções na unidade. 

 

Parágrafo Único - É vedada a concessão da Gratificação por Local de Trabalho nas 

hipóteses de afastamento do exercício do cargo na unidade, à exceção dos 

impedimentos e afastamentos legais previstos nos arts. 64, I a IV, VI a X e 143 da 

Lei nº 8.989, de 1979, bem como nas Leis nº 9.919, de 1985 e nº 10.726, de 

1989. 

 

Art. 62 A gratificação instituída pelo art. 60 não servirá de base de cálculo de 

qualquer vantagem pecuniária, sendo incompatível com a Gratificação de Difícil 

Acesso, instituída pela Lei Orgânica do Município, podendo ser incluída por opção do 

servidor na base de cálculo da contribuição previdenciária prevista na Lei 

nº 13.973, de 2005. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO NOTURNO 

 

 

Art. 63 Pelo serviço noturno prestado das 19:00 (dezenove) às 23:00 (vinte e três) 

horas, os Profissionais de Educação em exercício nas unidades educacionais, terão 

o valor da respectiva hora aula ou hora trabalho, acrescida de 30% (trinta por 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2009/1493/14938/lei-ordinaria-n-14938-2009-institui-o-premio-de-desempenho-educacional-e-revoga-as-leis-e-os-dispositivos-legais-que-especifica-2009-06-30.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1979/898/8989/lei-ordinaria-n-8989-1979-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-providencias-correlatas-1979-10-29.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1985/991/9919/lei-ordinaria-n-9919-1985-dispoe-sobre-a-concessao-de-licenca-a-funcionaria-adotante-e-da-outras-providencias-1985-06-21.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1989/1072/10726/lei-ordinaria-n-10726-1989-dispoe-sobre-a-concessao-de-licenca-paternidade-aos-servidores-municipais-e-da-outras-providencias-1989-05-08.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2005/1397/13973/lei-ordinaria-n-13973-2005-dispoe-sobre-as-contribuicoes-para-o-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-que-especifica-e-da-outras-providencias-2005-05-12.html
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cento). 

 

§ 1º Nos horários mistos, assim considerados os que abrangem períodos diurnos e 

noturnos, somente as horas prestadas em período noturno serão remuneradas 

com o acréscimo de que trata o "caput" deste artigo. 

 

§ 2º As frações de tempo iguais ou superiores a 30 (trinta) minutos serão 

arredondadas para uma hora. 

 

Art. 64 A remuneração relativa ao serviço noturno será devida proporcionalmente 

nos descansos semanais, feriados, dias de ponto facultativo, férias, recesso escolar 

e demais licenças e afastamentos remunerados. 

 

Art. 65 O acréscimo relativo ao serviço noturno em hipótese alguma se incorporará 

à remuneração do Profissional de Educação e não constituirá base de cálculo da 

contribuição previdenciária prevista na Lei nº 13.973, de 2005. 

 

Art. 65 O acréscimo relativo ao serviço noturno em hipótese alguma se incorporará 

à remuneração do Profissional de Educação. (Redação dada pela Lei 

nº 14709/2008) 

 

 

TÍTULO V 

AFASTAMENTOS 

 

 

Art. 66 Os titulares efetivos de cargos da Carreira do Magistério Municipal poderão 

ser afastados do exercício de seus cargos, por autorização do Prefeito, 

exclusivamente para: 

 

I - exercer cargos em comissão em unidades da Secretaria Municipal de Educação; 

 

II - substituir ou exercer transitoriamente cargos da Carreira do Magistério 

Municipal em unidades da Secretaria Municipal de Educação; 

 

III - ministrar aulas em entidades conveniadas com a Prefeitura do Município de São 

Paulo; 

 

IV - titularizar, em regime de acúmulo remunerado lícito de cargos, um cargo em 

comissão, ou ainda, exercer em substituição, transitoriamente, cargo vago da 

carreira, desde que comprovada a incompatibilidade de horário ou ultrapassado o 

limite a que se refere o art. 19 desta lei; 

 

V - exercer, nos termos do § 1º do art. 45 da Lei nº 8.989, de 1979, atividades de 

magistério em quaisquer dos Poderes Judiciário, Legislativo, Executivo, fundações 

públicas, autarquias e entidades estatais, de âmbito Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal; 

 

VI - exercer, nos termos do § 1º do art. 45 da Lei nº 8.989, de 1979, cargos em 

comissão em quaisquer dos Poderes Judiciário, Legislativo, Executivo, fundações 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2005/1397/13973/lei-ordinaria-n-13973-2005-dispoe-sobre-as-contribuicoes-para-o-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-que-especifica-e-da-outras-providencias-2005-05-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2008/1470/14709/lei-ordinaria-n-14709-2008-dispoe-sobre-o-reajustamento-das-escalas-de-padroes-de-vencimentos-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-a-absorcao-das-gratificacoes-instituidas-pela-lei-n-14244-de-29-de-novembro-de-2006-na-forma-que-especifica-e-introduz-alteracoes-na-lei-n-14-660-de-26-de-dezembro-de-2007-2008-04-03.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1979/898/8989/lei-ordinaria-n-8989-1979-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-providencias-correlatas-1979-10-29.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1979/898/8989/lei-ordinaria-n-8989-1979-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-providencias-correlatas-1979-10-29.html
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públicas, autarquias e entidades estatais, de âmbito Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal; 

 

VII - exercer mandato de dirigente sindical, nos termos do disposto no inciso XIV do 

art. 53 desta lei; 

 

VIII - exercer atividades de magistério em órgãos da Administração Pública, direta ou 

indireta, do Município de São Paulo; 

 

IX - prestar serviços técnico-educacionais em unidades da Secretaria Municipal de 

Educação, para: 

 

a) exercer cargos em comissão em regime de acúmulo remunerado e lícito de 

cargos; 

b) atender a situação de caráter excepcional, devidamente justificadas e acolhidas 

pelo Secretário Municipal de Educação. 

 

Parágrafo Único - Os afastamentos dos Profissionais de Educação, concedidos sem 

prejuízo de vencimentos, para prestação de serviços à Administração Direta, 

Indireta ou Fundacional, da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros 

Municípios, serão autorizados exclusivamente mediante o reembolso pelo órgão 

cessionário. 

 

Art. 67 Os titulares de cargos efetivos das carreiras do Quadro de Apoio à 

Educação poderão ser afastados de seus cargos, por autorização do Prefeito, 

exclusivamente para: 

 

I - exercer cargos em comissão em unidades da Secretaria Municipal de Educação; 

 

II - exercer mandato de dirigente sindical, nos termos do disposto no inciso XIV do 

art. 53 desta lei. 

 

Art. 68 Os Profissionais de Educação poderão também se afastar do exercício de 

seus cargos, nas hipóteses dos arts. 46 a 50, 64, incisos I a IV, VI a X; 138 e 150, 

da Lei nº 8.989, de 1979, bem como das Leis nº 9.919, de 1985 e nº 10.726, de 

1989. 

 

Art. 69 Os Profissionais de Educação integrantes das Carreiras do Magistério 

Municipal e de Apoio à Educação poderão ser afastados do exercício dos 

respectivos cargos, a critério da Administração, com ou sem prejuízo de 

vencimentos, para freqüentar cursos de graduação, pós-graduação ou 

especialização, na forma do regulamento. 

 

Parágrafo Único - Dentre outras, deverão constar do regulamento a que se refere o 

"caput" deste artigo, as seguintes condições: 

 

I - número de afastamentos permitidos em cada área de atuação anualmente; 

 

II - tempo mínimo na respectiva carreira; 

 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1979/898/8989/lei-ordinaria-n-8989-1979-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-providencias-correlatas-1979-10-29.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1985/991/9919/lei-ordinaria-n-9919-1985-dispoe-sobre-a-concessao-de-licenca-a-funcionaria-adotante-e-da-outras-providencias-1985-06-21.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1989/1072/10726/lei-ordinaria-n-10726-1989-dispoe-sobre-a-concessao-de-licenca-paternidade-aos-servidores-municipais-e-da-outras-providencias-1989-05-08.html
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III - que os cursos sejam ministrados por estabelecimentos que possuam em seus 

quadros, em cada área, professores titulares concursados; 

 

IV - compromisso de permanência no serviço público municipal, quando o 

afastamento exceder a 90 (noventa) dias, pelos seguintes prazos: 

 

a) de 1 (um) ano, quando exceder a 90 (noventa) dias e não ultrapassar 6 (seis) 

meses; 

b) de 2 (dois) anos, quando exceder a 6 (seis) meses e não ultrapassar 1 (um) ano; 

c) de 4 (quatro) anos, quando exceder a 1 (um) ano. 

 

Art. 70 Os afastamentos previstos nos incisos IV e VI do art. 66 desta lei, bem como 

nos termos do § 1º do art. 45 da Lei nº 8.989, de 1979, serão concedidos com 

prejuízo de vencimentos, direitos e demais vantagens do cargo. 

 

Art. 71 Os Profissionais de Educação que forem afastados para exercício em órgãos 

ou entidades de outros entes federativos, bem assim para outras unidades não 

integrantes da Secretaria Municipal de Educação, com ou sem prejuízo de 

vencimentos, perderão a lotação na unidade educacional. 

 

Parágrafo Único - Excluem-se das disposições do "caput" deste artigo os 

afastamentos para exercício de mandato de dirigente sindical nas entidades 

representativas dos servidores do Magistério Municipal, e para Câmara Municipal 

de São Paulo. 

 

Art. 72 Os afastamentos dos Profissionais de Educação deverão observar, quando 

for o caso, as disposições relativas à Lei nº 13.973, de 2005 e seu regulamento. 

 

Art. 73 O afastamento a que se refere o art. 45, § 1º, da Lei nº 8.989, de 29 de 

outubro de 1979, somente será concedido ao Profissional de Educação integrante 

da carreira do Magistério Municipal, com prejuízo de vencimento, exceto quando se 

tratar de afastamento para exercício junto à Câmara Municipal de São Paulo. 

 

Parágrafo Único - Fica vedada a concessão do afastamento a que se refere este 

art., aos Profissionais de Educação, docentes, não integrantes da carreira do 

Magistério Municipal, bem como os titulares dos cargos de Inspetor de Alunos, 

Auxiliar de Secretaria, Auxiliar Administrativo de Ensino e Secretário de Escola. 

 

Art. 74 Fica estabelecido o percentual máximo de 0,5% (meio por cento) do número 

de Profissionais de Educação que poderão ser afastados nas hipóteses dos incisos 

V e VI do art. 66, desta lei. 

 

Parágrafo Único - Serão considerados os cargos ou funções em situação de 

acúmulo para fim de fixação do número de profissionais afastados. 

 

 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS ATUAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1979/898/8989/lei-ordinaria-n-8989-1979-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-providencias-correlatas-1979-10-29.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2005/1397/13973/lei-ordinaria-n-13973-2005-dispoe-sobre-as-contribuicoes-para-o-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-que-especifica-e-da-outras-providencias-2005-05-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1979/898/8989/lei-ordinaria-n-8989-1979-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-providencias-correlatas-1979-10-29.html
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Art. 75 Aos docentes estáveis aplicam-se as disposições contidas nos arts. 12 a 

23; arts. 60 a 62; arts. 63 a 65; art. 66, incisos I, III, V e VII, todos desta lei. 

 

§ 1º - Na hipótese dos incisos V e VI do art. 66, os afastamentos sem prejuízo de 

vencimentos somente serão autorizados mediante o reembolso pelo órgão 

cessionário, nos termos da legislação vigente. (Parágrafo Único renumerado pela Lei 

nº 14709/2008) 

 

§ 2º - Os docentes estáveis poderão ser afastados do exercício de seu cargo, por 

autorização do Prefeito, para substituir ou exercer transitoriamente o cargo de 

Assistente de Diretor de escola, observados os requisitos previstos para o seu 

provimento. (Redação acrescida pela Lei nº 14709/2008) 

 

Art. 76 Aos docentes não estáveis, não integrantes da Carreira do Magistério 

Municipal aplicam-se as disposições contidas nos arts. 12 a 23; arts. 60 a 62; arts. 

63 a 65, art. 66, inciso VII, todos desta lei. 

 

Art. 77 Os atuais ocupantes dos cargos de Professor Adjunto, da Classe I da 

carreira do Magistério Municipal deverão, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

publicação desta lei, manifestar-se, expressamente, pela manutenção do cargo de 

Professor Adjunto, nas condições da legislação até então vigente para esse cargo. 

 

Parágrafo Único - Aos docentes que optarem na forma deste artigo, fica assegurado 

o direito de permanecerem na situação em que ora se encontram, inclusive no que 

diz respeito à jornada de trabalho, vedado seu ingresso nas novas jornadas 

instituídas por esta lei. 

 

Art. 78 Os titulares de cargos de Professor Adjunto que não realizarem a opção a 

que se refere o art. 77 desta lei, serão lotados em unidades educacionais da 

respectiva Coordenadoria de Educação de origem, a título precário, até o primeiro 

concurso de remoção. 

 

Parágrafo Único - No primeiro concurso de remoção, a pontuação dos docentes 

referidos neste artigo, será feita na forma que dispuser o regulamento, respeitados 

os direitos dos atuais titulares de cargo de Professor Titular. 

 

Art. 79 Os titulares de cargos das atuais Classes I e II da Carreira do Magistério 

Municipal deverão, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação 

desta lei, manifestar-se expressamente pelo não ingresso na Jornada Básica do 

Docente instituída no art. 12 desta lei. 

 

§ 1º Os profissionais docentes que se manifestarem nos termos do "caput" ficam 

sujeitos à Jornada Básica do Professor de 20 (vinte) horas aula, correspondente a 

18 (dezoito) horas aula e 2 (duas) horas atividade semanais, perfazendo 120 (cento 

e vinte) horas aula mensais. 

 

§ 2º Das 2 (duas) horas atividade que compõem a jornada de que trata este artigo, 

1 (uma) hora semanal será cumprida obrigatoriamente na própria escola, e 1 (uma) 

semanal em local livre. 

 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2008/1470/14709/lei-ordinaria-n-14709-2008-dispoe-sobre-o-reajustamento-das-escalas-de-padroes-de-vencimentos-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-a-absorcao-das-gratificacoes-instituidas-pela-lei-n-14244-de-29-de-novembro-de-2006-na-forma-que-especifica-e-introduz-alteracoes-na-lei-n-14-660-de-26-de-dezembro-de-2007-2008-04-03.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2008/1470/14709/lei-ordinaria-n-14709-2008-dispoe-sobre-o-reajustamento-das-escalas-de-padroes-de-vencimentos-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-a-absorcao-das-gratificacoes-instituidas-pela-lei-n-14244-de-29-de-novembro-de-2006-na-forma-que-especifica-e-introduz-alteracoes-na-lei-n-14-660-de-26-de-dezembro-de-2007-2008-04-03.html
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§ 3º Para fins de descontos, o valor da hora aula e da hora atividade corresponderá 

a 1/120 (um cento e vinte avos) do respectivo padrão de vencimentos do 

Profissional de Educação docente. 

 

§ 4º Aos docentes a que se refere o § 1º deste artigo aplica-se a Escala de 

Padrões de Vencimentos constante do Anexo II, Tabela "E", integrante desta lei. 

 

§ 5º Fica vedado o ingresso dos profissionais docentes que se manifestarem nos 

termos do "caput" deste artigo em qualquer uma das jornadas especiais previstas 

no art. 13 desta lei. 

 

Art. 80 Aos profissionais que se encontrarem afastados por motivos de doença, 

férias e outros, exceto no caso de licença para tratar de interesse particular, os 

prazos consignados nos arts. 77, 79, 87 e § 3º do art. 107, serão computados a 

partir da data em que voltarem ao serviço. 

 

Art. 81 As manifestações de que tratam os arts. 77, 79, 87 e 107 serão 

provisórias, durante o prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da entrada em 

vigor desta lei, findo o qual adquirirá caráter irretratável, se não houver a expressa 

manifestação contrária. 

 

Art. 82 Os Profissionais de Educação manterão, na nova situação decorrente desta 

lei, as mesmas referências e graus de vencimentos que possuírem na data de sua 

publicação. 

 

Parágrafo Único - Os titulares de cargos de Auxiliar Técnico de Educação das 

Classes I e II da carreira do Quadro de Apoio da Educação reconfigurada por esta 

lei, serão enquadrados na carreira de Auxiliar Técnico de Educação, na seguinte 

conformidade: 

 

I - Auxiliar Técnico de Educação - Classe I: Auxiliar Técnico de Educação - Categoria 1 

- QPE 3; 

 

II - Auxiliar Técnico de Educação - Classe II: Auxiliar Técnico de Educação - Categoria 

2 - QPE 7. (Redação acrescida pela Lei nº14715/2008) 

 

Art. 83 Os atuais titulares de cargos de Professor de Desenvolvimento Infantil 

poderão optar expressamente, uma única vez, pela transformação do cargo que 

titularizam em cargo de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, 

desde que existam cargos vagos nessa Classe, hipótese em que os cargos vagos, 

em igual número, serão transformados em cargos de Professor de Educação 

Infantil.(Regulamentado pelo Decreto nº 51762/2010) 

 

§ 1º A opção de que trata este artigo precederá o primeiro concurso público que 

vier a se realizar, a partir da publicação desta lei. 

 

§ 2º A efetiva transformação dos cargos dos optantes ocorrerá no momento da 

posse dos candidatos nomeados para os cargos de Professor de Educação Infantil. 

 

§ 3º A opção de que trata este artigo e a respectiva transformação serão 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2008/1471/14715/lei-ordinaria-n-14715-2008-altera-dispositivos-das-leis-n-9480-de-8-de-junho-de-1982-e-n-10-224-de-15-de-dezembro-de-1986-ambas-com-as-modificacoes-introduzidas-pela-legislacao-subsequente-as-quais-dispoem-respectivamente-sobre-as-carreiras-de-agente-de-apoio-fiscal-e-de-agente-vistor-concede-a-gratificacao-por-desempenho-de-atividade-instituida-pela-lei-n-14-600-de-27-de-novembro-de-2007-aos-servidores-que-especifica-e-altera-dispositivos-das-leis-n-14-591-de-13-de-novembro-de-2007-n-14-600-de-27-de-novembro-de-2007-e-n-14-660-de-26-de-dezembro-de-2007-2008-04-08.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2010/5176/51762/decreto-n-51762-2010-regulamenta-o-artigo-83-da-lei-n-14660-de-26-de-dezembro-de-2007-que-dispoe-sobre-a-transformacao-de-cargos-de-professor-de-desenvolvimento-infantil-em-cargos-de-professor-de-educacao-infantil-e-ensino-fundamental-i-mediante-opcao-de-seus-respectivos-titulares-2010-09-03.html
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regulamentadas por decreto. 

 

Art. 84 Os cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil do Quadro dos 

Profissionais da Promoção Social, bem como os de Diretor de Equipamento Social 

titularizados por servidores lotados nos Centros de Educação Infantil da rede direta 

que foram transferidos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social para a Secretaria Municipal da Educação, serão transformados, nos termos 

da Lei nº 13.574, de 2003, em cargos de Professor de Educação Infantil e Diretor 

de Escola, respectivamente, à medida que seus titulares comprovarem possuir a 

habilitação exigida e o preenchimento das exigências específicas para o provimento 

desses cargos. 

 

§ 1º Aos titulares dos cargos mencionados neste artigo que não preencham os 

requisitos necessários, fica assegurada, até 31 de dezembro de 2011, a 

transformação de que trata o "caput", na medida em que preencherem os requisitos 

exigidos. 

 

§ 2º Após o prazo estabelecido no § 1º deste artigo, se não apresentada a 

habilitação exigida: 

 

I - os servidores que titularizam cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 

deverão permanecer nos Centros de Educação Infantil exercendo as atribuições 

inerentes aos cargos que ocupam; 

 

II - os servidores que titularizam cargos de Diretor de Equipamento Social serão 

aproveitados em outros órgãos da Administração, observado o disposto no art. 26 

da Lei nº 11.633, de 31 de agosto de 1994. 

 

§ 3º Serão transformados em cargos da carreira do Magistério Municipal, a 

medida em que vagarem, os cargos titularizados pelos servidores de que trata o § 

2º. 

 

§ 4º Na medida em que se operarem as transformações previstas neste artigo, a 

quantidade de cargos transformados será acrescida ao número de cargos 

respectivos do Anexo I, Tabela "B", integrante desta lei. 

 

§ 5º (VETADO) 

 

Art. 85 Os docentes integrantes das atuais Classes I e II, que não possuam 

licenciatura plena, manterão na nova situação a Categoria 2, correspondente à 

habilitação para o magistério em licenciatura de curta duração, e serão 

enquadrados como Professor de Educação Infantil ou Professor de Educação Infantil 

e Ensino Fundamental I, observado, respectivamente, os cargos que atualmente 

titularizam, mantida a atual referência de vencimento. 

 

Art. 85 Os docentes integrantes das atuais Classes I e II, que não possuam 

licenciatura plena, manterão na nova situação a Categoria 2, correspondente à 

habilitação para o magistério em licenciatura de curta duração, e serão 

enquadrados como Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I ou Professor de Ensino Fundamental II e Médio, observado, 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2003/1357/13574/lei-ordinaria-n-13574-2003-dispoe-sobre-a-transformacao-e-inclusao-no-quadro-do-magisterio-municipal-do-quadro-dos-profissionais-de-educacao-dos-cargos-de-auxiliar-de-desenvolvimento-infantil-pedagogo-e-diretor-de-equipamento-social-e-da-outras-providencias-2003-05-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1994/1163/11633/lei-ordinaria-n-11633-1994-dispoe-sobre-a-organizacao-do-quadro-dos-profissionais-da-promocao-social-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1994-08-30.html
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respectivamente, os cargos que atualmente titularizam, mantida a atual referência 

de vencimento. (Redação dada pela Lei nº 14709/2008) 

 

§ 1º Os enquadramentos decorrentes de evolução funcional dos docentes de que 

trata este artigo, enquanto permanecerem na Categoria 2, serão efetuados na 

conformidade do Anexo IV, Tabela "B", integrante desta lei. 

 

§ 2º O docente que apresentar a habilitação correspondente à licenciatura plena 

será enquadrado na Categoria 3, aplicando-se-lhe o disposto no art. 36 desta lei. 

 

Art. 85 A - Os enquadramentos decorrentes de evolução funcional dos profissionais 

da educação referidos no inciso II do parágrafo único do art. 82 desta lei serão 

efetuados na conformidade do Anexo V integrante desta lei. (Redação acrescida pela 

Lei nº 14715/2008) 

 

Art. 86 Para os atuais Profissionais de Educação não optantes pelos padrões de 

vencimentos instituídos para o Quadro dos Profissionais de Educação, o 

enquadramento na nova carreira instituída por esta lei fica condicionado à realização 

de opção nos termos da Lei nº 11.434, de 1994, e legislação subseqüente. 

 

§ 1º A opção de que trata o "caput" deverá ser realizada no prazo de 90 (noventa) 

dias da data de publicação desta lei. 

 

§ 2º Os Profissionais de Educação de que trata este artigo que não realizarem a 

opção no prazo previsto no § 1º, permanecerão na situação em que ora se 

encontram, ficando assegurado o direito de perceberem seus vencimentos de 

acordo com a legislação vigente para o Quadro Geral de Pessoal e de acordo com a 

Lei nº 11.229, de 1992, para o Quadro do Magistério Municipal, devidamente 

reajustados de conformidade com as normas em vigor, mantido o respectivo padrão 

de vencimentos. 

 

Art. 87 As designações para o exercício das atividades de Auxiliar de Direção serão 

automaticamente cessadas na medida em que forem providos e lotados, nas 

respectivas unidades educacional, os cargos de Auxiliar Técnico de Educação, de 

que trata o Anexo III, Tabela "D", integrante desta lei, conforme disposto na alínea "g" 

do inciso I do art. 96 desta lei. 

 

Art. 88 As convocações de docentes para a Jornada Especial de 40 (quarenta) 

horas, em decorrência da prestação de serviços técnico-educacionais em unidades 

da Secretaria Municipal de Educação, ficam cessadas na mesma quantidade e na 

medida em que: 

 

I - forem providos os cargos em comissão de Assistente Técnico de Educação I, 

previstos no Anexo I, Tabela "A", integrante desta lei; 

 

II - forem providos nas respectivas unidades os cargos efetivos de Auxiliar Técnico 

de Educação de que trata o Anexo I, Tabela "D", integrante desta lei, conforme 

disposto na alínea "g" do inciso I do art. 96 desta lei. 

 

Parágrafo Único - Para os fins da cessação das convocações de que trata o "caput" 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2008/1470/14709/lei-ordinaria-n-14709-2008-dispoe-sobre-o-reajustamento-das-escalas-de-padroes-de-vencimentos-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-a-absorcao-das-gratificacoes-instituidas-pela-lei-n-14244-de-29-de-novembro-de-2006-na-forma-que-especifica-e-introduz-alteracoes-na-lei-n-14-660-de-26-de-dezembro-de-2007-2008-04-03.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2008/1471/14715/lei-ordinaria-n-14715-2008-altera-dispositivos-das-leis-n-9480-de-8-de-junho-de-1982-e-n-10-224-de-15-de-dezembro-de-1986-ambas-com-as-modificacoes-introduzidas-pela-legislacao-subsequente-as-quais-dispoem-respectivamente-sobre-as-carreiras-de-agente-de-apoio-fiscal-e-de-agente-vistor-concede-a-gratificacao-por-desempenho-de-atividade-instituida-pela-lei-n-14-600-de-27-de-novembro-de-2007-aos-servidores-que-especifica-e-altera-dispositivos-das-leis-n-14-591-de-13-de-novembro-de-2007-n-14-600-de-27-de-novembro-de-2007-e-n-14-660-de-26-de-dezembro-de-2007-2008-04-08.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1993/1143/11434/lei-ordinaria-n-11434-1993-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1993-11-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1992/1122/11229/lei-ordinaria-n-11229-1992-dispoe-sobre-o-estatuto-do-magisterio-publico-municipal-e-da-outras-providencias-1992-05-26.html
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ficam fixados, a partir da data da publicação desta lei, os seguintes prazos: 

 

I - 2 (dois) anos, para o provimento do total de cargos a que se refere o inciso II do 

"caput" deste artigo; 

 

II - 90 (noventa) dias, para as nomeações previstas no inciso I do "caput" deste 

artigo. 

 

Art. 89 Ficam assegurados, para fins de aposentadoria e pensão, os direitos de 

incorporação da parcela relativa à Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de 

trabalho semanais, prevista na Lei nº 11.434, de 1993, em decorrência de 

convocação do docente para a prestação de serviços técnicos-educacionais em 

unidades da Secretaria Municipal de Educação, implementados até 10 de agosto de 

2005, observadas as incompatibilidades previstas por esta lei e legislação de 

regência anterior, vedada a transferência para outros cargos ou carreiras dos 

quadros de pessoal do Município. 

 

§ 1º Na hipótese dos servidores de que trata o "caput" deste artigo passarem a 

perceber, na atividade, na forma da lei, a remuneração correspondente ao benefício 

incorporado somente para fins de aposentadoria, incidirá, obrigatoriamente, a 

contribuição social de que trata a Lei nº 13.973, de 2005, sobre a referida 

vantagem, enquanto perdurar a situação que enseja seu pagamento. 

 

§ 2º Fixados os proventos ou as pensões, os benefícios incorporados na forma do 

disposto no "caput" integrarão a base de incidência da contribuição social ao 

Regime Próprio de Previdência Social do Município - RPPS. 

 

Art. 90 Ao servidor que não se enquadre na situação prevista no art. 89 desta lei e 

que tenha optado por incluir na base de contribuição as parcelas relativas à Jornada 

Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J.40, na forma do § 2º do 

art. 1º da Lei nº 13.973, de 2005, a partir de 11 de agosto de 2005, até a sua 

cessação, em decorrência de convocação do docente para a prestação de serviços 

técnicos-educacionais em unidades da Secretaria Municipal de Educação, fica 

assegurada a inclusão dessas parcelas no cálculo dos respectivos proventos ou 

pensões, observado o disposto no § 1º do art. 23 desta lei, no que se refere à sua 

fixação e respectivo cálculo, bem como as incompatibilidades previstas nesta lei e 

legislação de regência anterior. 

 

§ 1º Para fins de fixação da parcela de que trata este artigo, poderão ser 

computados, a critério do docente, os valores utilizados como base para a 

contribuição recolhida ao Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM, 

na forma da Lei nº 10.828, de 4 de janeiro de 1990, e legislação anterior, para a 

mesma jornada especial prevista na Lei nº 11.434, de 1993. 

 

§ 2º No cálculo para fixação da parcela de que trata este artigo deverão ser 

observadas as regras estabelecidas no regulamento a que alude o § 4º do art. 1º 

da Lei nº 13.973, de 2005. 

 

Art. 91 Para os efeitos da fixação das aposentadorias e pensões, na forma do art. 

23 desta lei, poderão ser computados, a critério do docente, as horas aula 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1993/1143/11434/lei-ordinaria-n-11434-1993-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1993-11-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2005/1397/13973/lei-ordinaria-n-13973-2005-dispoe-sobre-as-contribuicoes-para-o-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-que-especifica-e-da-outras-providencias-2005-05-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2005/1397/13973/lei-ordinaria-n-13973-2005-dispoe-sobre-as-contribuicoes-para-o-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-que-especifica-e-da-outras-providencias-2005-05-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1990/1082/10828/lei-ordinaria-n-10828-1990-adapta-o-regime-de-concessao-de-beneficios-previdenciarios-aos-servidores-municipais-as-disposicoes-constitucionais-em-vigor-e-da-outras-providencias-1990-01-04.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1993/1143/11434/lei-ordinaria-n-11434-1993-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1993-11-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2005/1397/13973/lei-ordinaria-n-13973-2005-dispoe-sobre-as-contribuicoes-para-o-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-que-especifica-e-da-outras-providencias-2005-05-12.html
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prestadas nas jornadas especiais previstas na Lei nº 11.434, de 1993, durante o 

período compreendido entre a publicação da Lei nº 13.973, de 2005 e a desta lei. 

 

§ 1º A critério do docente, poderão ser computadas, para o fim estabelecido no 

"caput" deste artigo, as horas aula prestadas nas jornadas especiais previstas na 

Lei nº 11.434, de 1993, incorporadas na forma da lei até 11 de agosto de 2005 

para efeito de aposentadoria e pensão, hipótese em que a parcela referente à 

incorporação será absorvida na parcela correspondente às novas jornadas, 

implicando sua exclusão, por incompatibilidade, na composição dos proventos ou 

pensões. 

 

§ 2º No cálculo para fixação da parcela de que trata este artigo, deverão ser 

observadas as regras estabelecidas no regulamento a que alude o § 4º do art. 1º 

da Lei nº 13.973, de 2005. 

 

§ 3º Aos docentes que não computarem as horas aula incorporadas na forma do § 

1º deste artigo, ficam assegurados, para fins de aposentadoria e pensão, os 

direitos dessa incorporação implementada até 10 de agosto de 2005, observadas 

as incompatibilidades e vedações previstas nesta lei e na legislação de regência 

anterior, observado o disposto no § 5º deste artigo. 

 

§ 4º Na hipótese do § 3º, sobre a remuneração estabelecida por esta lei para as 

horas aula correspondentes às incorporadas, que venha a ser percebida a partir de 

sua publicação, incidirá, obrigatoriamente a contribuição social de que trata a Lei 

nº 13.973, de 2005, enquanto perdurar a situação que enseja seu pagamento. 

 

§ 5º A incorporação da Jornada Ampliada Especial é incompatível com o padrão de 

vencimentos dos docentes que ingressarem na Jornada Básica do Docente na 

forma prevista nesta lei. 

 

Art. 92 Para os efeitos do art. 91 desta lei, fica considerado como Jornada Especial 

Integral de Formação o período de trabalho efetivo correspondente à Jornada 

Especial de Tempo Integral. 

 

Art. 93 Para fins de aposentadoria e pensão são incompatíveis entre si: 

 

I - a parcela incorporada na conformidade do disposto no art. 89 desta lei; 

 

II - a parcela correspondente à Jornada Especial de 40 horas - J.40 incluída na base 

de contribuição previdenciária por opção do servidor, na conformidade do disposto 

no art. 90 desta lei; 

 

III - a parcela incorporada na conformidade do disposto no § 3º do art. 91 desta lei; 

 

IV - a parcela correspondente às horas aula incluídas na base de contribuição 

previdenciária por opção do servidor, na conformidade do disposto no "caput" e § 

1º do art. 91 desta lei; 

 

V - a parcela correspondente às horas aula incluídas na base de contribuição 

previdenciária por opção do servidor, na conformidade do disposto no art. 23 desta 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1993/1143/11434/lei-ordinaria-n-11434-1993-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1993-11-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2005/1397/13973/lei-ordinaria-n-13973-2005-dispoe-sobre-as-contribuicoes-para-o-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-que-especifica-e-da-outras-providencias-2005-05-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1993/1143/11434/lei-ordinaria-n-11434-1993-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1993-11-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2005/1397/13973/lei-ordinaria-n-13973-2005-dispoe-sobre-as-contribuicoes-para-o-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-que-especifica-e-da-outras-providencias-2005-05-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2005/1397/13973/lei-ordinaria-n-13973-2005-dispoe-sobre-as-contribuicoes-para-o-regime-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-que-especifica-e-da-outras-providencias-2005-05-12.html
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lei; 

 

VI - a remuneração dos cargos de provimento em comissão; 

 

VII - parcelas decorrentes do exercício de outros cargos efetivos da carreira do 

Magistério Municipal; 

 

VIII - vantagens decorrentes de outras jornadas ou regimes especiais de trabalho. 

 

Art. 94 Os proventos, as pensões e os legados aos quais se aplica a garantia 

constitucional da paridade serão fixados de acordo com as novas situações 

determinadas por esta lei, levando-se em consideração as alterações sofridas pelo 

cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou a pensão, de acordo com o 

Anexo III. 

 

 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 95 A Secretaria Municipal de Educação ampliará, progressivamente, o grau de 

autonomia das unidades educacionais, especialmente nos seguintes aspectos: 

 

I - orientação e desenvolvimento do processo pedagógico; 

 

II - gestão de seus recursos humanos, em especial atribuição de aulas e indicação 

para o exercício de cargos em comissão e funções aos Profissionais de Educação 

lotados e em exercício na respectiva unidade educacional; 

 

III - aquisição e manutenção de equipamentos, mobiliários e materiais. 

 

Parágrafo Único - A progressão da autonomia a que se refere o "caput" deste artigo 

será disciplinada em ato do Secretário Municipal de Educação e considerará, 

obrigatoriamente, os resultados obtidos anualmente pela unidade educacional, na 

Avaliação Institucional da Educação Municipal, instituída nos arts. 40 a 44 desta lei. 

 

Art. 96 As unidades da Secretaria Municipal de Educação terão Quadro de Lotação 

de Servidores fixado em ato do Secretário Municipal de Educação, observados, para 

as unidades educacionais, os seguintes critérios: 

 

I - para os cargos do Quadro dos Profissionais de Educação: 

 

a) Supervisor Escolar: número de unidades educacionais da Diretoria Regional de 

Educação; 

b) Diretor de Escola: a unidade educacional; 

c) Coordenador Pedagógico: número de classes da unidade educacional; 

d) Professor de Ensino Fundamental II e Médio: número de blocos de aula no Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio; 

e) Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I: número de classes na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental I; 
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f) Professor de Educação Infantil: número de turmas na Educação Infantil; 

g) Auxiliar Técnico de Educação: número de classes da unidade educacional; 

h) Agente Escolar: número de classes da unidade educacional; 

 

II - para os cargos em comissão: 

 

a) Assistente de Diretor de Escola: número de classes da unidade educacional; 

b) Secretário de Escola: a unidade escolar de ensino fundamental e médio. 

 

§ 1º As atribuições referidas no § 4º do art. 11 desta lei, observarão o número de 

classes, combinado com o de turnos de funcionamento. 

 

§ 2º O ato a que se refere o "caput" deste artigo será expedido no prazo de 60 

(sessenta) dias da promulgação desta lei. 

 

Art. 97 Fica caracterizada a excedência de lotação de docentes, na respectiva 

unidade educacional, quando houver alteração no Quadro de Lotação desses cargos 

nas seguintes hipóteses: 

 

I - redução do número de classes, blocos de aula ou turmas no início do período 

letivo; 

 

II - inexistência de vaga oferecida em concurso de remoção ou ingresso, por falha 

administrativa. 

 

Art. 98 O docente considerado excedente, na forma do disposto no art. 97, poderá 

permanecer em exercício na respectiva unidade educacional de lotação, desde que: 

 

I - assuma atribuições relativas a mesma área de atuação ou atuação diversa, para 

a qual seja habilitado; 

 

II - for expressamente autorizado, mediante proposta da Direção da Escola. 

 

§ 1º Na hipótese do inciso II deste artigo, a permanência do docente excedente 

será objeto de análise e parecer da respectiva Diretoria Regional de Educação, 

previamente à decisão do Secretário Municipal de Educação. 

 

§ 2º A competência de que trata o § 1º poderá ser delegada. 

 

Art. 99 O docente excedente será inscrito de ofício em concurso de remoção, 

garantida prioridade na escolha. 

 

Art. 100 A valorização dos Profissionais de Educação, a que se refere o art. 40 

desta lei, será assegurada mediante: 

 

I - formação permanente e sistemática; 

 

II - condições dignas de trabalho; 

 

III - progressão na carreira; 
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IV - piso salarial profissional; 

 

V - garantia de proteção da remuneração, em especial contra os efeitos 

inflacionários; 

 

VI - exercício do direito à livre negociação entre as partes; 

 

VII - direito de greve. 

 

§ 1º O piso salarial profissional, a que se refere o inciso IV deste artigo, será fixado 

anualmente, no mês de maio, em negociação coletiva, que será submetida à 

aprovação da Câmara Municipal. 

 

§ 2º O piso salarial profissional será reajustado de acordo com a legislação que 

rege os reajustes salariais dos servidores municipais. 

 

Art. 101 Para fins de fixação dos parâmetros e critérios previstos para a contagem 

de tempo de serviço, titulação da evolução funcional, Sistema de Avaliação 

Institucional da Educação Municipal, processo de Avaliação do Estágio Probatório e 

concursos de acesso, serão ouvidas as entidades representativas das carreiras e 

respectivas classes do Quadro dos Profissionais de Educação. 

 

Art. 102 Fica o Executivo autorizado a aproveitar, para provimento dos cargos de 

que trata esta lei, os candidatos excedentes aprovados nos concursos públicos 

realizados anteriormente à sua publicação, cujo prazo de validade esteja em 

vigência. 

 

Art. 102 Fica o Executivo autorizado a aproveitar, para provimento dos cargos de 

que trata esta lei, os candidatos aprovados nos concursos públicos realizados ou 

iniciados anteriormente à sua publicação, observados os respectivos prazos de 

Validade. (Redação dada pela Lei nº14715/2008) 

 

Parágrafo Único - O aproveitamento a que se refere este art. dar-se-á 

obrigatoriamente no cargo transformado, de acordo com o Anexo III integrante 

desta lei. 

 

Art. 103 Fica vedado o exercício de cargos de Diretor de Escola e Coordenador 

Pedagógico, bem como do cargo em comissão de Assistente de Diretor de Escola, 

em acúmulo com cargo ou função docente, na mesma unidade educacional. 

 

Art. 104 A Secretaria Municipal de Educação desenvolverá, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Gestão, programas de formação dirigidos aos Profissionais 

de Educação que possibilite a atuação compatível com sua capacidade laborativa. 

 

Art. 105 O Sistema de Avaliação Institucional, de que tratam os arts. 40 a 44 desta 

lei, produzirá efeitos a partir do ano-base de 2008, exercício de 2009. 

 

Art. 106 As férias dos docentes que, em janeiro de cada ano, não tenham 

completado o período aquisitivo previsto no § 3º do art. 132 da Lei nº 8.989, de 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2008/1471/14715/lei-ordinaria-n-14715-2008-altera-dispositivos-das-leis-n-9480-de-8-de-junho-de-1982-e-n-10-224-de-15-de-dezembro-de-1986-ambas-com-as-modificacoes-introduzidas-pela-legislacao-subsequente-as-quais-dispoem-respectivamente-sobre-as-carreiras-de-agente-de-apoio-fiscal-e-de-agente-vistor-concede-a-gratificacao-por-desempenho-de-atividade-instituida-pela-lei-n-14-600-de-27-de-novembro-de-2007-aos-servidores-que-especifica-e-altera-dispositivos-das-leis-n-14-591-de-13-de-novembro-de-2007-n-14-600-de-27-de-novembro-de-2007-e-n-14-660-de-26-de-dezembro-de-2007-2008-04-08.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1979/898/8989/lei-ordinaria-n-8989-1979-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-providencias-correlatas-1979-10-29.html
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1979, serão antecipadas. 

 

§ 1º O acréscimo de um terço também será adiantado. 

 

§ 2º As férias antecipadas serão compensadas quando o docente implementar o 

período aquisitivo. 

 

§ 3º Na hipótese de desligamento do serviço público anteriormente à 

implementação do período aquisitivo, os valores relativos às férias antecipadas, 

inclusive o valor do terço adiantado, serão descontados da remuneração devida ao 

docente pelos serviços prestados no mês do desligamento e, não sendo esta 

suficiente, o débito remanescente deverá ser cobrado na conformidade da 

legislação em vigor. 

 

Art. 107 Os titulares de cargos de Especialista em Informações Técnicas, Culturais 

e Desportivas, no desempenho exclusivo das atribuições específicas de Educação 

Física ficam submetidos à Jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 

J.40. 

 

§ 1º A remuneração dos servidores a que se refere este art. é a constante da 

Tabela da Jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J.40, constante 

do Anexo II, Tabela "C", que instituiu o novo plano de carreiras dos servidores 

integrantes do Quadro de Pessoal de Nível Superior. 

 

§ 2º Os servidores de que trata este artigo, atualmente submetidos à Jornada de 

20 (vinte) horas de trabalho semanais - J.20, poderão, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, a contar da data da publicação desta lei, optar pela jornada de 40 (quarenta) 

horas de que trata o "caput". 

 

§ 2º Os servidores de que trata este artigo, atualmente submetidos à Jornada de 

20 (vinte) horas de trabalho semanais - J-20, poderão optar pela jornada de 40 

(quarenta) horas de que trata o "caput" a qualquer tempo. (Redação dada pela Lei 

nº 15364/2011) 

 

§ 3º Aos que não se manifestarem, fica assegurado o direito de permanecer na 

jornada de 20 (vinte) horas de trabalho semanais - J.20, percebendo seus 

vencimentos de acordo com a Tabela de Vencimentos para ela prevista. 

 

§ 4º A opção de que trata este artigo é irretratável. 

 

Art. 108 Poderão ser contratados Profissionais de Educação pelo prazo máximo de 

12 (doze) meses, para o desempenho das funções inerentes aos cargos de 

Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

I e Professor de Ensino Fundamental II e Médio, quando houver necessidade 

inadiável para o regular funcionamento das unidades educacionais. 

 

Parágrafo Único - A vedação contida no § 2º do art. 3º da Lei nº 10.793, de 21 de 

dezembro de 1989, não se aplica aos contratados para as funções a que se refere 

o "caput", que poderão ser novamente contratados, sempre pelo prazo máximo de 

12 (doze) meses. 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2011/1536/15364/lei-ordinaria-n-15364-2011-institui-a-gratificacao-de-atividade-a-ser-concedida-aos-servidores-municipais-integrantes-das-carreiras-dos-niveis-basico-e-medio-do-quadro-de-pessoal-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-altera-disposicoes-das-leis-n-13652-de-25-de-setembro-de-2003-n-13-748-de-16-de-janeiro-de-2004-n-14-600-de-27-de-novembro-de-2007-n-14-660-de-26-de-dezembro-de-2007-n-14-713-de-4-de-abril-de-2008-n-14-715-de-8-de-abril-de-2008-n-14-876-de-5-de-janeiro-de-2009-e-n-15-159-de-14-de-maio-de-2010-reabre-os-prazos-de-opcao-dos-planos-de-carreira-que-especifica-e-dispoe-sobre-a-revisao-geral-anual-da-remuneracao-dos-servidores-publicos-municipais-2011-03-25.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1989/1079/10793/lei-ordinaria-n-10793-1989-dispoe-sobre-contratacao-por-tempo-determinado-nos-termos-do-artigo-37-inciso-ix-da-constituicao-federal-e-da-outras-providencias-1989-12-21.html


 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

172 

 

Art. 109 As Coordenadorias Regionais de Educação passam a denominar-se 

Diretorias Regionais de Educação, e os respectivos cargos de Coordenador, Ref. 

DAS-15, passam a denominar-se Diretor Regional de Educação, Ref. DAS-15. 

 

Art. 109 As Coordenadorias de Educação passam a denominar-se Diretorias 

Regionais de Educação, e os respectivos cargos de Coordenador, Ref. DAS-15, 

passam a denominar-se Diretor Regional de Educação, Ref. DAS-15. (Redação dada 

pela Lei nº 14709/2008) 

 

Art. 110 Ficam criados no Quadro dos Profissionais da Administração, instituído 

pela Lei nº 11.511, de 19 de abril de 1994, 100 (cem) cargos de Assistente 

Técnico Administrativo, Referência DAI-6, de livre provimento em comissão pelo 

Prefeito, dentre integrantes da carreira de Auxiliar Técnico de Educação, lotados nos 

órgãos centrais e regionais da Secretaria Municipal da Educação. 

 

Art. 111 Ficam mantidas as gratificações instituídas pela Lei nº 14.244, de 29 de 

novembro de 2006, e Lei nº 14.411, de 25 de maio de 2007, bem como o 

disposto no art. 3º da Lei nº 14.464, de 4 de julho de 2007. 

 

Art. 111 Ficam mantidas as gratificações e o abono complementar instituídos pela 

Lei nº 14.244, de 29 de novembro de 2006, bem como as gratificações instituídas 

pela Lei nº 14.411, de 25 de maio de 2007, e o disposto no art. 3º da Lei 

nº 14.464, de 4 de julho de 2007. 

 

Parágrafo Único - Para fins de pagamento das gratificações e do abono 

complementar de que trata a Lei nº 14.244, de 2006, serão utilizados os 

respectivos anexos, observando-se a seguinte correspondência: 

 

I - Jornada Básica do Docente: Jornada Especial Ampliada; 

 

II - Jornada Especial Integral de Formação e Jornada Básica de 30 (trinta) horas de 

trabalho semanais: Jornada Especial Integral; 

 

III - Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais: Jornada Especial 

de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais. (Redação dada pela Lei 

nº 14709/2008) 

 

Art. 112 Os titulares de cargos de Professor de Educação Infantil poderão exercer 

suas atribuições nas Escolas Municipais de Educação Infantil, na medida em que 

houver correspondência na duração da hora aula e a da sua jornada de trabalho. 

 

 

TÍTULO VIII 

CONSOLIDAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2008/1470/14709/lei-ordinaria-n-14709-2008-dispoe-sobre-o-reajustamento-das-escalas-de-padroes-de-vencimentos-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-a-absorcao-das-gratificacoes-instituidas-pela-lei-n-14244-de-29-de-novembro-de-2006-na-forma-que-especifica-e-introduz-alteracoes-na-lei-n-14-660-de-26-de-dezembro-de-2007-2008-04-03.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1994/1151/11511/lei-ordinaria-n-11511-1994-dispoe-sobre-a-organizacao-do-quadro-dos-profissionais-da-administracao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1994-04-19.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2006/1424/14244/lei-ordinaria-n-14244-2006-institui-a-gratificacao-de-regencia-a-gratificacao-de-atividade-educativa-a-gratificacao-de-apoio-educacional-a-gratificacao-de-atribuicao-educacional-a-gratificacao-especial-para-especialistas-a-gratificacao-de-apoio-a-educacao-a-gratificacao-por-desenvolvimento-socio-educativo-e-o-abono-complementar-a-serem-concedidos-aos-servidores-que-especifica-2006-11-29.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2007/1441/14411/lei-ordinaria-n-14411-2007-institui-a-gratificacao-especial-para-especialistas-a-ser-concedida-aos-titulares-de-cargos-de-diretor-de-equipamento-social-no-valor-e-condicoes-que-especifica-bem-como-altera-os-arts-1-e-17-da-lei-n-14244-de-29-de-novembro-de-2006-2007-05-25.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2007/1446/14464/lei-ordinaria-n-14464-2007-altera-parcialmente-o-quadro-de-cargos-de-provimento-em-comissao-da-secretaria-municipal-do-verde-e-do-meio-ambiente-e-estende-a-gratificacao-de-apoio-a-educacao-instituida-pelo-art-7-da-lei-n-14244-de-29-de-novembro-de-2006-aos-servidores-que-especifica-2007-07-04.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2006/1424/14244/lei-ordinaria-n-14244-2006-institui-a-gratificacao-de-regencia-a-gratificacao-de-atividade-educativa-a-gratificacao-de-apoio-educacional-a-gratificacao-de-atribuicao-educacional-a-gratificacao-especial-para-especialistas-a-gratificacao-de-apoio-a-educacao-a-gratificacao-por-desenvolvimento-socio-educativo-e-o-abono-complementar-a-serem-concedidos-aos-servidores-que-especifica-2006-11-29.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2007/1441/14411/lei-ordinaria-n-14411-2007-institui-a-gratificacao-especial-para-especialistas-a-ser-concedida-aos-titulares-de-cargos-de-diretor-de-equipamento-social-no-valor-e-condicoes-que-especifica-bem-como-altera-os-arts-1-e-17-da-lei-n-14244-de-29-de-novembro-de-2006-2007-05-25.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2007/1446/14464/lei-ordinaria-n-14464-2007-altera-parcialmente-o-quadro-de-cargos-de-provimento-em-comissao-da-secretaria-municipal-do-verde-e-do-meio-ambiente-e-estende-a-gratificacao-de-apoio-a-educacao-instituida-pelo-art-7-da-lei-n-14244-de-29-de-novembro-de-2006-aos-servidores-que-especifica-2007-07-04.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2006/1424/14244/lei-ordinaria-n-14244-2006-institui-a-gratificacao-de-regencia-a-gratificacao-de-atividade-educativa-a-gratificacao-de-apoio-educacional-a-gratificacao-de-atribuicao-educacional-a-gratificacao-especial-para-especialistas-a-gratificacao-de-apoio-a-educacao-a-gratificacao-por-desenvolvimento-socio-educativo-e-o-abono-complementar-a-serem-concedidos-aos-servidores-que-especifica-2006-11-29.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2008/1470/14709/lei-ordinaria-n-14709-2008-dispoe-sobre-o-reajustamento-das-escalas-de-padroes-de-vencimentos-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-a-absorcao-das-gratificacoes-instituidas-pela-lei-n-14244-de-29-de-novembro-de-2006-na-forma-que-especifica-e-introduz-alteracoes-na-lei-n-14-660-de-26-de-dezembro-de-2007-2008-04-03.html
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Art. 113 Ficam consolidadas neste Título as matérias das Leis nº 11.229, de 

1992, nº 11.434, de 1993, nº 12.396, de 1997, tratadas nos capítulos 

seguintes. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA LEI Nº 11.229, DE 1992 

 

 

Art. 114 Esta lei dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal, que tem 

como princípios: 

 

I - gestão democrática da Educação; 

 

II - aprimoramento da qualidade do Ensino Público Municipal; 

 

III - valorização dos profissionais do ensino; 

 

IV - escola pública gratuita, de qualidade e laica, para todos. 

 

Art. 115 A gestão democrática da educação consistirá na participação das 

comunidades internas e externas, na forma colegiada e representativa, observada a 

legislação federal pertinente. 

 

Art. 116 O Ensino Público Municipal garantirá à criança, ao adolescente e ao aluno 

trabalhador: 

 

I - aprendizagem integrada e abrangente, objetivando: 

 

a) superar a fragmentação das várias áreas do conhecimento, observando as 

especificidades de cada modalidade de ensino; 

b) propiciar ao educando o saber organizado para que possa reconhecer-se como 

agente do processo de construção do conhecimento e transformação das relações 

entre o homem e a sociedade; 

 

II - preparo do educando para o exercício consciente da cidadania e para o trabalho; 

 

III - igualdade de tratamento, sem discriminação de qualquer espécie; 

 

IV - igualdade de condições de acesso à instrução escolar, bem como a 

permanência e todas as condições necessárias à realização do processo educativo, 

com atendimento especializado aos portadores de necessidades especiais em 

classes da rede regular de ensino; 

 

V - direito de organização e de representação estudantil no âmbito do Município. 

 

 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO DE ESCOLA 

 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1992/1122/11229/lei-ordinaria-n-11229-1992-dispoe-sobre-o-estatuto-do-magisterio-publico-municipal-e-da-outras-providencias-1992-05-26.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1993/1143/11434/lei-ordinaria-n-11434-1993-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1993-11-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1997/1239/12396/lei-ordinaria-n-12396-1997-dispoe-sobre-a-reorganizacao-parcial-do-quadro-do-magisterio-municipal-altera-as-leis-ns-11229-de-26-de-junho-de-1992-e-11-434-de-12-de-novembro-de-1993-readequa-as-escalas-de-padroes-de-vencimentos-que-especifica-e-da-outras-providencias-1997-07-02.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1992/1122/11229/lei-ordinaria-n-11229-1992-dispoe-sobre-o-estatuto-do-magisterio-publico-municipal-e-da-outras-providencias-1992-05-26.html
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Art. 117 O Conselho de Escola é um colegiado com função deliberativa e 

direcionada à defesa dos interesses dos educandos e das finalidades e objetivos da 

educação pública do Município de São Paulo. 

 

Art. 118 Compete ao Conselho de Escola: 

 

I - discutir e adequar, no âmbito da unidade educacional, as diretrizes da política 

educacional estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação e complementá-las 

naquilo que as especificidades locais exigirem; 

 

II - definir as diretrizes, prioridades e metas de ação da escola para cada período 

letivo, que deverão orientar a elaboração do Plano Escolar; 

 

III - elaborar e aprovar o Plano Escolar e acompanhar a sua execução; 

 

IV - participar da avaliação institucional da escola face às diretrizes, prioridades e 

metas estabelecidas; 

 

V - decidir quanto à organização e o funcionamento da escola, o atendimento à 

demanda e demais aspectos pertinentes, de acordo com as orientações fixadas pela 

Secretaria Municipal de Educação, particularmente: 

 

a) deliberar sobre o atendimento e acomodação da demanda, turnos de 

funcionamento, distribuição de séries e classes por turnos, utilização do espaço 

físico, considerando a demanda e a qualidade de ensino; 

b) garantir a ocupação ou cessão do prédio escolar, inclusive para outras atividades 

além das de ensino, fixando critérios para o uso e preservação de suas instalações, 

a serem registrados no Plano Escolar; 

 

VI - indicar ao Secretário Municipal de Educação, após processo de escolha, 

mediante critérios estabelecidos em regulamento, os nomes dos Profissionais de 

Educação para, ocupar, transitoriamente ou em substituição, cargos da Classe dos 

Gestores Educacionais da Carreira do Magistério Municipal, por período superior a 

30 (trinta) dias; 

 

VII - analisar, aprovar e acompanhar projetos pedagógicos propostos pela equipe 

escolar ou pela comunidade escolar, para serem desenvolvidos na escola; 

 

VIII - arbitrar impasses de natureza administrativa e pedagógica, esgotadas as 

possibilidades de solução pela Equipe Escolar; 

 

IX - propor alternativas para solução de problemas de natureza pedagógica e 

administrativa, tanto aqueles detectados pelo próprio Conselho, como os que forem 

a ele encaminhados; 

 

X - discutir e arbitrar critérios e procedimentos de avaliação relativos ao processo 

educativo e a atuação dos diferentes segmentos da comunidade escolar; 

 

XI - decidir procedimentos relativos à integração com as Instituições Auxiliares da 
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escola, quando houver, e com outras Secretarias Municipais; 

 

XII - traçar normas disciplinares para o funcionamento da escola, dentro dos 

parâmetros da legislação em vigor; 

 

XIII - decidir procedimentos relativos à priorização de aplicação de verbas. 

 

Art. 119 O Conselho de Escola será composto pelos seguintes membros: 

 

I - membro nato: Diretor da Escola; 

 

II - representantes eleitos: 

 

a) da equipe docente: Professores de todas as áreas de atuação da escola; 

b) da equipe técnica: Assistente de Diretor e Coordenadores Pedagógicos; 

c) da equipe de apoio à educação: Secretário de Escola, Agente Escolar e Auxiliar 

Técnico de Educação; 

d) dos discentes: alunos de 5º a 9º anos do Ensino Fundamental, alunos de todos 

os anos do Ensino Médio, alunos de quaisquer termos da Educação de Jovens e 

Adultos; 

e) dos pais e responsáveis: pais ou responsáveis pelos alunos de quaisquer estágios, 

anos e termos das escolas. 

 

§ 1º Poderão participar das reuniões do Conselho de Escola, com direito a voz e 

não a voto, os profissionais de outras Secretarias que atendem às escolas, 

representantes da Secretaria Municipal de Educação, profissionais e representantes 

de entidades conveniadas ou parceiras e membros da comunidade. 

 

§ 2º Os membros eleitos, referidos nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do "caput" 

deste artigo deverão obrigatoriamente encontrar-se em exercício na unidade 

escolar. 

 

Art. 120 Os membros do Conselho de Escola e seus suplentes serão eleitos em 

assembléia, por seus pares, respeitadas as respectivas categorias e o critério da 

proporcionalidade. 

 

§ 1º O mandato dos membros eleitos do Conselho será anual, permitida sua 

reeleição. 

 

§ 2º O mandato inicia-se em 30 (trinta) dias após o início do ano letivo e será 

prorrogado até a posse do novo Conselho de Escola. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA LEI Nº 11.434, DE 1993 

 

 

Art. 121 Aos profissionais docentes, titulares de cargos criados pela Lei nº 8.694, 

de 31 de março de 1978, considerados estáveis no Serviço Público Municipal, por 

força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ficam 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1993/1143/11434/lei-ordinaria-n-11434-1993-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1993-11-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1978/869/8694/lei-ordinaria-n-8694-1978-altera-o-quadro-de-pessoal-da-secretaria-municipal-de-educacao-e-da-outras-providencias-1978-03-31.html
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mantidos os seguintes direitos e vantagens, dentre os constantes do art. 70 da Lei 

nº 11.434, de 1993: 

 

I - exercício da função docente, na respectiva área de atuação, enquanto 

permanecer na condição de estável; 

 

II - inscrição de ofício nos concursos públicos a serem realizados após a 

promulgação desta lei, para provimento dos cargos de Professor correspondentes; 

 

III - tempo de serviço no Magistério Municipal computado como título, quando 

aprovados em concurso público para provimento de cargos da carreira do 

Magistério Municipal; 

 

IV - dispensa do cumprimento do estágio probatório; 

 

V - contagem de tempo de serviço como docente no Magistério Municipal, no 

primeiro enquadramento por evolução funcional, após o ingresso por Concurso 

Público, na carreira do Magistério Municipal; 

 

VI - licença sem vencimentos, nos termos da legislação em vigor; 

 

VII - readaptação, nos termos da legislação vigente; 

 

VIII - aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, quando 

decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional, ou doença grave, 

contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e com proventos proporcionais, nos 

demais casos de invalidez; 

 

IX - proventos na aposentadoria e pensões, devidas nas mesmas bases, condições, 

limites, restrições e incompatibilidades previstas para os Docentes Públicos; 

 

X - remoção anual por permuta, desde que não haja prejuízo ao ensino; 

 

XI - exercício dos direitos comuns a todos os Profissionais de Educação; 

 

XII - sujeição ao regime próprio de previdência social dos servidores municipais; 

 

XIII - demais direitos previstos nas normas estatutárias vigentes, compatíveis com 

sua situação funcional. 

 

Art. 122 Aos profissionais docentes, titulares de cargos criados pela Lei nº 8.694, 

de 1978, não estáveis, ficam mantidos os seguintes direitos e vantagens dentre os 

constantes dos arts. 73, 74 e 77 da Lei nº 11.434, de 1993: 

 

I - aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, quando 

decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional, ou doença grave 

contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e com proventos proporcionais, nos 

demais casos de invalidez; 

 

II - restrição de função, temporária ou permanente, para os que apresentarem 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1993/1143/11434/lei-ordinaria-n-11434-1993-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1993-11-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1978/869/8694/lei-ordinaria-n-8694-1978-altera-o-quadro-de-pessoal-da-secretaria-municipal-de-educacao-e-da-outras-providencias-1978-03-31.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1993/1143/11434/lei-ordinaria-n-11434-1993-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1993-11-12.html
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comprometimento parcial permanente ou parcial e temporário, de saúde física ou 

psíquica, atribuindo-se-lhes encargos mais compatíveis com sua capacidade; 

 

III - exercício dos direitos comuns a todos os Profissionais de Educação; 

 

IV - sujeição ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores municipais; 

 

V - demais direitos previstos nas normas estatutárias vigentes compatíveis com sua 

situação funcional. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA LEI Nº 12.396, DE 1997 

 

 

Art. 123 O ato de nomeação de candidatos habilitados em concursos para 

provimento, em caráter efetivo, de cargos dos Quadros dos Profissionais de 

Educação fica condicionado a prévia escolha de local de exercício. 

 

§ 1º A convocação para escolha de local de exercício será feita por publicação no 

Diário Oficial da Cidade e obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação no 

respectivo concurso. 

 

§ 2º Sem prejuízo da publicação a que se refere o § 1º, a Secretaria Municipal de 

Educação enviará correspondência, com Aviso de Recebimento, aos candidatos 

habilitados, dando-lhes ciência da convocação. 

 

§ 3º O procedimento de escolha de local de exercício será disciplinado por ato do 

Secretário Municipal de Educação e deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da publicação da convocação, podendo ser prorrogado, por igual período, 

a critério da Administração. 

 

§ 4º O candidato convocado que não comparecer para a escolha a que se refere 

este art. não será nomeado. 

 

Art. 124 Compete ao Secretário Municipal de Educação dar posse aos candidatos 

nomeados para o provimento efetivo dos cargos que compõem os Quadros dos 

Profissionais de Educação, observada a legislação aplicável a espécie. 

 

Parágrafo Único - A competência de que trata o "caput" deste artigo poderá ser 

delegada a autoridade hierarquicamente inferior, mediante Portaria do Secretário 

Municipal de Educação. 

 

Art. 125 A posse de cargos dos Quadros dos Profissionais de Educação deverá se 

verificar no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação oficial do ato de 

provimento. 

 

§ 1º O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado, por igual período, a juízo 

da autoridade competente para dar posse. 

 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1997/1239/12396/lei-ordinaria-n-12396-1997-dispoe-sobre-a-reorganizacao-parcial-do-quadro-do-magisterio-municipal-altera-as-leis-ns-11229-de-26-de-junho-de-1992-e-11-434-de-12-de-novembro-de-1993-readequa-as-escalas-de-padroes-de-vencimentos-que-especifica-e-da-outras-providencias-1997-07-02.html
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§ 2º O termo inicial do prazo para a posse de servidores em férias ou licença, 

exceto no caso de licença para tratar de interesse particular será o da data em que 

voltar ao serviço. 

 

§ 3º Se a posse não se der dentro do prazo legal, o ato de provimento será tornado 

sem efeito. 

 

Art. 126 O exercício de cargos dos Quadros dos Profissionais de Educação terá 

início no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da posse. 

 

§ 1º O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado, por igual período, a juízo 

da autoridade competente para dar posse. 

 

§ 2º O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado do 

cargo. 

 

Art. 127 O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, aos servidores admitidos, 

observadas as referências de vencimentos previstas nesta lei. 

 

Art. 128 Ficam criados no Quadro dos Profissionais da Administração, instituído 

pela Lei nº 11.511, de 19 de abril de 1994, 39 (trinta e nove) cargos de Assistente 

Técnico II, de referência DAS-11, de livre provimento em comissão pelo Prefeito, nas 

Diretorias Regionais de Educação, na seguinte conformidade: 

 

a) 13 (treze) cargos providos dentre portadores de diploma de Engenheiro; 

b) 13 (treze) cargos providos dentre portadores de diploma de Ciências Jurídicas e 

Sociais; 

c) 13 (treze) cargos providos dentre portadores de diploma de Contador. 

 

Art. 129 As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. 

 

Art. 130 O art. 84 da Lei nº 14.591, de 13 de novembro de 2007, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

((ARTIGO))"Art. 84. Fica cessado, para os servidores optantes pelas novas carreiras 

de Especialistas de que trata esta lei, o pagamento das seguintes gratificações: 

 

I - Gratificação Especial pela Prestação de Serviços em Unidades Assistenciais de 

Saúde, na conformidade do art. 118 da Lei nº 13.652, de 2003; 

 

II - Gratificação Especial de Serviço Social na Saúde - GES, de que trata a Lei 

nº 13.511, de 10 de janeiro de 2003 e legislação subseqüente." 

 

Art. 131 Em decorrência do disposto no art. anterior, os servidores optantes pela 

nova carreira de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social, na disciplina 

Assistente Social, poderão desistir da opção realizada nos termos do § 1º do art. 

29 da Lei nº14.591, de 2007. 

 

Art. 132 Permanecem em vigor as disposições das Leis nº 11.229, de 1992, 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1994/1151/11511/lei-ordinaria-n-11511-1994-dispoe-sobre-a-organizacao-do-quadro-dos-profissionais-da-administracao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1994-04-19.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2007/1459/14591/lei-ordinaria-n-14591-2007-institui-o-novo-plano-de-carreiras-dos-servidores-integrantes-do-quadro-de-pessoal-de-nivel-superior-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-dispoe-sobre-os-servidores-admitidos-nos-termos-da-lei-n-9160-de-3-de-dezembro-de-1980-em-funcoes-de-referencias-dai-e-das-e-revaloriza-a-escala-de-vencimentos-do-quadro-de-atividades-artisticas-2007-11-13.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2003/1365/13652/lei-ordinaria-n-13652-2003-dispoe-sobre-a-adocao-de-medidas-destinadas-a-valorizacao-dos-servidores-publicos-municipais-introduz-alteracoes-na-legislacao-de-pessoal-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-2003-09-25.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2003/1351/13511/lei-ordinaria-n-13511-2003-institui-a-gratificacao-especial-de-servico-social-na-saude-ges-a-ser-concedida-aos-servidores-ocupantes-de-cargos-ou-funcoes-de-assistente-social-lotados-e-em-exercicio-na-secretaria-municipal-da-saude-e-da-outras-providencias-2003-01-10.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2007/1459/14591/lei-ordinaria-n-14591-2007-institui-o-novo-plano-de-carreiras-dos-servidores-integrantes-do-quadro-de-pessoal-de-nivel-superior-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-dispoe-sobre-os-servidores-admitidos-nos-termos-da-lei-n-9160-de-3-de-dezembro-de-1980-em-funcoes-de-referencias-dai-e-das-e-revaloriza-a-escala-de-vencimentos-do-quadro-de-atividades-artisticas-2007-11-13.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1992/1122/11229/lei-ordinaria-n-11229-1992-dispoe-sobre-o-estatuto-do-magisterio-publico-municipal-e-da-outras-providencias-1992-05-26.html
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nº 11.434, de 1993, e nº 12.396, de 1997, cujas matérias não estejam tratadas 

nos Capítulos II a IV do Título VIII desta lei. 

 

Art. 133 Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2008, exceto quanto às 

opções previstas nos arts. 77, 79, 87 e 107, observado o disposto no art. 81. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 26 de dezembro de 2007, 454º 

da fundação de São Paulo. 

 

GILBERTO KASSAB, PREFEITO 

 

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 26 de dezembro de 2007. 

 

CLOVIS DE BARROS CARVALHO, Secretário do Governo Municipal 

 

 

 

 

Anexo I a que se refere o artigo 2º da Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 

2007.  

 

Quadro dos Profissionais de Educação 

 

Tabela A - Cargos de Provimento em Comissão do Quadro do Magistério Municipal 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

| Nº de cargos | Denominação do Cargo / Lotação|  Ref.  |  Parte Tabela 

|             Forma de Provimento            | 

|==============|===============================|========|=============

==|============================================| 

|            26|Gestor de Centro Educacional   |DAS-13  |PP-I           

|Livre provimento em comissão pelo Prefeito, | 

|              |Unificado                      |        |               

|mediante escolha em lista tríplice, dentre  | 

|              |-------------------------------|        |               

|integrantes da carreira do Magistério       | 

|              |- Centro Educacional Unificado,|        |               

|Municipal, portadores do diploma de curso   | 

|              |da Diretoria Regional de       |        |               

|superior de graduação, com no mínimo 3      | 

|              |Educação                       |        |               |(três) 

anos de experiência na carreira.     | 

|--------------|-------------------------------|--------|-------------

--|--------------------------------------------| 

|            26|Coordenador de Ação Educacional|DAS-12  |PP-I           

|Livre provimento em comissão pelo Prefeito, | 

|              |-------------------------------|        |               |dentre 

integrantes da carreira do Magistério| 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1993/1143/11434/lei-ordinaria-n-11434-1993-dispoe-sobre-a-organizacao-dos-quadros-dos-profissionais-de-educacao-da-prefeitura-do-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias-1993-11-12.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/1997/1239/12396/lei-ordinaria-n-12396-1997-dispoe-sobre-a-reorganizacao-parcial-do-quadro-do-magisterio-municipal-altera-as-leis-ns-11229-de-26-de-junho-de-1992-e-11-434-de-12-de-novembro-de-1993-readequa-as-escalas-de-padroes-de-vencimentos-que-especifica-e-da-outras-providencias-1997-07-02.html
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|              |- Centro Educacional Unificado,|        |               

|Municipal, portadores de diploma de curso   | 

|              |da Diretoria Regional de       |        |               

|superior de graduação com no mínimo 3 (três)| 

|              |Educação                       |        |               |anos 

de experiência na carreira.            | 

|--------------|-------------------------------|--------|-------------

--|--------------------------------------------| 

|            18|Assessor Técnico Educacional   |DAS-12  |PP-I           |Livre 

provimento em comissão pelo Prefeito, | 

|              |-------------------------------|        |               |dentre 

integrantes da carreira do Magistério| 

|              |- Gabinete do Secretário       |        |               

|Municipal com licenciatura plena.           | 

|--------------|-------------------------------|--------|-------------

--|--------------------------------------------| 

|           111|Assistente Técnico Educacional |QPE-17  |PP-I           

|Livre provimento em comissão pelo Prefeito, | 

|              |-------------------------------|        |               |dentre 

integrantes da carreira do Magistério| 

|              |- Gabinete do Secretário (20)  |        |               

|Municipal com Licenciatura Plena.           | 

|              |-------------------------------|        |               |                                            

| 

|              |- Diretoria Regional de        |        |               |                                            

| 

|              |Educação (91)                  |        |               |                                            

| 

|--------------|-------------------------------|--------|-------------

--|--------------------------------------------| 

|         1.653|Assistente de Diretor de Escola|QPE-15  |PP-I           

|Livre provimento em comissão pelo Prefeito, | 

|              |-------------------------------|        |               

|mediante indicação do Diretor de Escola,    | 

|              |- Unidades Educacionais de     |        |               |dentre 

integrantes da carreira do Magistério| 

|              |Educação infantil, de Ensino   |        |               

|Municipal, com licenciatura plena em        | 

|              |Fundamental e de Ensino Médio, |        |               

|Pedagogia e experiência mínima de 3 (três)  | 

|              |na forma que dispuser o        |        |               |anos 

no Magistério Municipal.               | 

|              |regulamento.                   |        |               |                                            

| 

|--------------|-------------------------------|--------|-------------

--|--------------------------------------------| 

|           800|Assistente Técnico de Educação |QPE-15  |PP-I           

|Livre provimento em comissão pelo Prefeito, | 

|              |I                              |        |               |dentre 
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integrantes da carreira do Magistério| 

|              |-------------------------------|        |               

|Municipal.                                  | 

|              |- Diretoria Regional de        |        |               |                                            

| 

|              |Educação e Órgãos Centrais da  |        |               |                                            

| 

|              |Secretaria Municipal de        |        |               |                                            

| 

|              |Educação                       |        |               |                                            

| 

|--------------|-------------------------------|--------|-------------

--|--------------------------------------------| 

|            42|Coordenador de Projetos        |DAS-10  |PP-I           

|Livre provimento em comissão pelo Prefeito, | 

|              |-------------------------------|        |               |dentre 

integrantes da carreira do Magistério| 

|              |- Núcleo Educacional, do Centro|        |               

|Municipal, portadores de diploma de curso   | 

|              |Educacional Unificado, da      |        |               

|superior de graduação com no mínimo 3 (três)| 

|              |Diretoria Regional de Educação |        |               |anos 

de experiência na carreira             | 

|______________|_______________________________|________|_____________

__|____________________________________________| 
 
Anexo I a que se referem os artigos 2º e 5º da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007.  
 
Quadro dos Profissionais de Educação 
 
Tabela B - Cargos de Provimento Efetivo do Quadro do Magistério 
Municipal Classe dos Docentes 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

| Nº de cargos | Denominação do Cargo / Lotação|  Ref.  |  Parte Tabela 

|             Forma de Provimento            | 

|==============|===============================|========|=============

==|============================================| 

|        11.250|Professor de Educação infantil |        |PP-III         

|Mediante concurso público de provas ou de   | 

|              |-------------------------------|--------|               

|provas e títulos, exigida habilitação       | 

|              |a) Categoria 1                 |QPE-11  |               

|profissional para o magistério              | 

|              |-------------------------------|--------|               

|correspondente ao ensino médio.             | 

|              |b) Categoria 3                 |QPE-14  |               |                                            

| 

|              |-------------------------------|        |               |                                            
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| 

|              |- Centros de Educação infantil |        |               |                                            

| 

|--------------|-------------------------------|--------|-------------

--|--------------------------------------------| 

|        32.679|Professor de Educação infantil |        |PP-III         

|Mediante concurso público de provas ou de   | 

|              |e Ensino Fundamental I         |        |               |provas 

e títulos, exigida habilitação       | 

|              |-------------------------------|--------|               

|profissional para o magistério              | 

|              |a) Categoria 1                 |QPE-11  |               

|correspondente ao ensino médio.             | 

|              |-------------------------------|--------|               |                                            

| 

|              |b) Categoria 3                 |QPE-14  |               |                                            

| 

|              |- Unidades Educacionais de     |        |               |                                            

| 

|              |Educação infantil e Ensino     |        |               |                                            

| 

|              |Fundamental                    |        |               |                                            

| 

|--------------|-------------------------------|--------|-------------

--|--------------------------------------------| 

|        18.705|Professor de Ensino Fundamental|QPE-14  |PP-III         

|Mediante por concurso público de provas ou  | 

|              |II e Médio                     |        |               |de 

provas e títulos, exigida habilitação    | 

|              |- Unidades Educacionais de     |        |               

|profissional específica para o magistério,  | 

|              |Ensino Fundamental e Ensino    |        |               

|correspondente a licenciatura plena.        | 

|              |Médio                          |        |               |                                            

| 

|______________|_______________________________|________|_____________

__|____________________________________________| 
 
Anexo I a que se referem os artigos 3º e 5º da Lei nº 14.660 de 26 de 
dezembro de 2007.  
 
Quadro dos Profissionais de Educação 
 
Tabela B - Cargos de Provimento Efetivo do Quadro do Magistério 
Municipal Classe dos Gestores Educacionais. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

| Nº de cargos | Denominação do Cargo / Lotação|  Ref.  |  Parte Tabela 

|             Forma de Provimento            | 

|==============|===============================|========|=============
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==|============================================| 

|         2.027|Coordenador Pedagógico         |QPE-15  |PP-II          

|Mediante concurso de acesso de provas e     | 

|              |-------------------------------|        |               

|títulos, dentre integrantes da carreira do  | 

|              |- Unidades Educacionais de     |        |               

|Magistério Municipal, exigida licenciatura  | 

|              |Educação Infantil, de Ensino   |        |               |plena 

em Pedagogia e 3 (três) anos de       | 

|              |Fundamental e de Ensino Médio. |        |               

|experiência no Magistério.                  | 

|--------------|-------------------------------|--------|-------------

--|--------------------------------------------| 

|         1.340|Diretor de Escola              |QPE-17  |PP-II          

|Mediante concurso de acesso de provas e     | 

|              |-------------------------------|        |               

|títulos, dentre integrantes da carreira do  | 

|              |- Unidades Educacionais de     |        |               

|Magistério Municipal, exigida licenciatura  | 

|              |Educação Infantil, de Ensino   |        |               |plena 

em Pedagogia e 3 (três) anos de       | 

|              |Fundamental e de Ensino Médio. |        |               

|experiência no Magistério.                  | 

|--------------|-------------------------------|--------|-------------

--|--------------------------------------------| 

|           336|Supervisor Escolar             |QPE-18  |PP-II          

|Mediante concurso de acesso de provas e     | 

|              |                               |        |               

|títulos, dentre integrantes da carreira do  | 

|              |-------------------------------|        |               

|Magistério Municipal, exigida licenciatura  | 

|              |- Diretoria Regional de        |        |               |plena 

em Pedagogia, com no mínimo 6 (seis)  | 

|              |Educação, na forma que dispuser|        |               |anos 

de experiência no magistério, sendo 3  | 

|              |o regulamento.                 |        |               |(três) 

anos em cargos/funções de gestão     | 

|              |                               |        |               

|educacional.                                | 

|______________|_______________________________|________|_____________

__|____________________________________________| 
 
Anexo I a que se refere o artigo 2º da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007  
 
Quadro dos Profissionais de Educação 
 
Tabela C - Cargos de Provimento em Comissão do Quadro de Apoio à 
Educação 
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______________________________________________________________________

______________________________________________ 

| Nº de cargos | Denominação do Cargo / Lotação|  Ref.  |  Parte Tabela 

|             Forma de Provimento            | 

|==============|===============================|========|=============

==|============================================| 

|           637|Secretário de Escola - Unidades|QPE-11  |PP-I           

|Livre provimento em comissão pelo Prefeito, | 

|              |Educacionais                   |        |               

|mediante indicação do Diretor de Escola,    | 

|              |                               |        |               |dentre 

integrantes da carreira de Auxiliar  | 

|              |                               |        |               

|Técnico de Educação.                        | 

|______________|_______________________________|________|_____________

__|____________________________________________| 
 
Anexo I a que se referem os artigos 2º e 28 da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007.  
 
Quadro dos Profissionais de Educação 
 
Tabela D - Cargos do Provimento Efetivo do Quadro de Apoio à Educação. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

| Nº de cargos | Denominação do Cargo / Lotação|  Ref.  |  Parte Tabela 

|             Forma de Provimento            | 

|==============|===============================|========|=============

==|============================================| 

|         8.995|Auxiliar Técnico de Educação   |        |PP-III         

|Mediante concurso público de provas ou de   | 

|              |-------------------------------|--------|               

|provas e títulos, exigido o certificado de  | 

|              |a) Categoria 1                 |QPE-3   |               

|conclusão do ensino médio.                  | 

|              |-------------------------------|--------|               |                                            

| 

|              |b) Categoria 2                 |QPE-7   |               |                                            

| 

|              |-------------------------------|--------|               |                                            

| 

|              |c) Categoria 3                 |QPE-11  |               |                                            

| 

|              |- Unidades Educacionais e      |        |               |                                            

| 

|              |Órgãos Regionais e Centrais da |        |               |                                            

| 

|              |Secretaria Municipal de        |        |               |                                            

| 

|              |Educação                       |        |               |                                            
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| 

|--------------|-------------------------------|--------|-------------

--|--------------------------------------------| 

|        10.324|Agente Escolar                 |        |PP-III         

|Mediante concurso público de provas ou de   | 

|              |-------------------------------|--------|               

|provas e títulos, exigida formação escolar  | 

|              |a) Categoria 1                 |QPE-1   |               |mínima 

correspondente ao ensino fundamental | 

|              |-------------------------------|--------|               

|completo.                                   | 

|              |b) Categoria 2                 |QPE-2   |               |                                            

| 

|              |-------------------------------|--------|               |                                            

| 

|              |c) Categoria 3                 |QPE-3   |               |                                            

| 

|              |-------------------------------|--------|               |                                            

| 

|              |d) Categoria 4                 |QPE-4   |               |                                            

| 

|              |- Unidades Educacionais        |        |               |                                            

| 

|______________|_______________________________|________|_____________

__|____________________________________________| 
 
ANEXO II a que se refere o artigo 4º da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007.  
 
Tabela "A" - Quadro do Magistério Municipal 
 
Jornada Básica do Docente 

 

______________________________________________________________________ 

|   Ref.  |     A    |     B     |      C      |     D     |     E     | 

|=========|==========|===========|=============|===========|==========

=| 

|QPE 11   |    771,97|     822,18|       875,58|     932,52|     993,13| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 12   |    822,18|     875,58|       932,52|     993,13|   1.057,66| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 13   |    875,58|     932,52|       993,13|   1.057,66|   1.126,40| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 14   |    932,52|     993,13|     1.057,66|   1.126,40|   1.199,63| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 15   |    993,13|   1.057,66|     1.126,40|   1.199,63|   1.277,57| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------
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-| 

|QPE 16   |  1.057,66|   1.126,40|     1.199,63|   1.277,57|   1.360,63| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 17   |  1.126,40|   1.199,63|     1.277,57|   1.360,63|   1.449,12| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 18   |  1.199,63|   1.277,57|     1.360,63|   1.449,12|   1.543,34| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 19   |  1.277,57|   1.360,63|     1.449,12|   1.543,34|   1.643,61| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 20   |  1.360,63|   1.449,12|     1.543,34|   1.643,61|   1.750,40| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 21   |  1.449,12|   1.543,34|     1.643,61|   1.750,40|   1.864,22| 

|_________|__________|___________|_____________|___________|__________

_| 
 
Tabela "B" - Quadro do Magistério Municipal 
 
Jornada Especial Integral de Formação 

 

______________________________________________________________________ 

|   Ref.  |     A    |     B     |      C      |     D     |     E     | 

|=========|==========|===========|=============|===========|==========

=| 

|QPE 11   |  1.029,25|   1.096,14|     1.167,41|   1.243,36|   1.324,12| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 12   |  1.096,14|   1.167,41|     1.243,36|   1.324,12|   1.410,16| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 13   |  1.167,41|   1.243,36|     1.324,12|   1.410,16|   1.501,80| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 14   |  1.243,36|   1.324,12|     1.410,16|   1.501,80|   1.599,43| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 15   |  1.324,12|   1.410,16|     1.501,80|   1.599,43|   1.703,42| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 16   |  1.410,16|   1.501,80|     1.599,43|   1.703,42|   1.814,24| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 17   |  1.501,80|   1.599,43|     1.703,42|   1.814,24|   1.932,06| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 18   |  1.599,43|   1.703,42|     1.814,24|   1.932,06|   2.057,71| 
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|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 19   |  1.703,42|   1.814,24|     1.932,06|   2.057,71|   2.191,50| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 20   |  1.814,24|   1.932,06|     2.057,71|   2.191,50|   2.333,97| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 21   |  1.932,06|   2.057,71|     2.191,50|   2.333,97|   2.485,58| 

|_________|__________|___________|_____________|___________|__________

_| 
 
Tabela "C" - Quadro do Magistério Municipal 
 
Jornada Básica de 30 horas de trabalho semanais 

 

______________________________________________________________________ 

|   Ref.  |     A    |     B     |      C      |     D     |     E     | 

|=========|==========|===========|=============|===========|==========

=| 

|QPE 11   |  1.029,25|   1.096,14|     1.167,41|   1.243,36|   1.324,12| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 12   |  1.096,14|   1.167,41|     1.243,36|   1.324,12|   1.410,16| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 13   |  1.167,41|   1.243,36|     1.324,12|   1.410,16|   1.501,80| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 14   |  1.243,36|   1.324,12|     1.410,16|   1.501,80|   1.599,43| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 15   |  1.324,12|   1.410,16|     1.501,80|   1.599,43|   1.703,42| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 16   |  1.410,16|   1.501,80|     1.599,43|   1.703,42|   1.814,24| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 17   |  1.501,80|   1.599,43|     1.703,42|   1.814,24|   1.932,06| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 18   |  1.599,43|   1.703,42|     1.814,24|   1.932,06|   2.057,71| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 19   |  1.703,42|   1.814,24|     1.932,06|   2.057,71|   2.191,50| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 20   |  1.814,24|   1.932,06|     2.057,71|   2.191,50|   2.333,97| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 
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|QPE 21   |  1.932,06|   2.057,71|     2.191,50|   2.333,97|   2.485,58| 

|_________|__________|___________|_____________|___________|__________

_| 
 
Tabela "D" - Quadro do Magistério Municipal 
 
Jornada Básica e Especial de 40 horas de trabalho semanais 

 

______________________________________________________________________ 

|   Ref.  |     A    |     B     |      C      |     D     |     E     | 

|=========|==========|===========|=============|===========|==========

=| 

|QPE 11   |  1.372,38|   1.461,60|     1.556,64|   1.657,78|   1.765,57| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 12   |  1.461,60|   1.556,64|     1.657,78|   1.765,57|   1.880,28| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 13   |  1.556,64|   1.657,78|     1.765,57|   1.880,28|   2.002,50| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 14   |  1.657,78|   1.765,57|     1.880,28|   2.002,50|   2.132,64| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 15   |  1.765,57|   1.880,28|     2.002,50|   2.132,64|   2.271,30| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 16   |  1.880,28|   2.002,50|     2.132,64|   2.271,30|   2.418,97| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 17   |  2.002,50|   2.132,64|     2.271,30|   2.418,97|   2.576,19| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 18   |  2.132,64|   2.271,30|     2.418,97|   2.576,19|   2.743,63| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 19   |  2.271,30|   2.418,97|     2.576,19|   2.743,63|   2.921,96| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 20   |  2.418,97|   2.576,19|     2.743,63|   2.921,96|   3.111,90| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 21   |  2.576,19|   2.743,63|     2.921,96|   3.111,90|   3.314,15| 

|---------|----------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 22   |  2.743,63|   2.921,96|     3.111,90|   3.314,15|   3.529,61| 

|_________|__________|___________|_____________|___________|__________

_| 
 
Tabela "E" - Quadro do Magistério Municipal 
 



 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

189 

Jornada Básica do Professor 

 

______________________________________________________________________ 

|   Ref.  |     A    |     B     |      C      |     D     |     E     | 

|=========|==========|===========|=============|===========|==========

=| 

|QPE 11    |   514,61|     548,08|       583,71|     621,68|     662,06| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 12    |   548,08|     583,71|       621,68|     662,06|     705,08| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 13    |   583,71|     621,68|       662,06|     705,08|     750,89| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 14    |   621,68|     662,06|       705,08|     750,89|     799,72| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 15    |   662,06|     705,08|       750,89|     799,72|     851,71| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 16    |   705,08|     750,89|       799,72|     851,71|     907,12| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 17    |   750,89|     799,72|       851,71|     907,12|     966,01| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 18    |   799,72|     851,71|       907,12|     966,01|   1.028,85| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 19    |   851,71|     907,12|       966,01|   1.028,85|   1.095,76| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 20    |   907,12|     966,01|     1.028,85|   1.095,76|   1.166,99| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 21    |   966,01|   1.028,85|     1.095,76|   1.166,99|   1.242,79| 

|__________|_________|___________|_____________|___________|__________

_| 
 
Tabela "F" - Quadro de Apoio à Educação 
 
Jornada Básica de 40 horas de trabalho semanais 

 

______________________________________________________________________ 

|   Ref.  |     A    |     B     |      C      |     D     |     E     | 

|=========|==========|===========|=============|===========|==========

=| 

|QPE 1     |   462,51|     492,58|       524,59|     558,68|     595,00| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------
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-| 

|QPE 2     |   492,58|     524,59|       558,68|     595,00|     633,68| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 3     |   524,59|     558,68|       595,00|     633,68|     674,86| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 4     |   556,68|     595,00|       633,68|     674,86|     718,72| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 5     |   595,00|     633,68|       674,86|     718,72|     765,45| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 6     |   633,68|     674,86|       718,72|     765,45|     815,20| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 7     |   674,86|     718,72|       765,45|     815,20|     868,19| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 8     |   718,72|     765,45|       615,20|     868,19|     924,62| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 9     |   765,45|     815,20|       868,19|     924,62|     984,73| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 10    |   815,20|     868,19|       924,62|     984,73|   1.048,75| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 11    |   868,19|     924,62|       984,73|   1.048,75|   1.116,91| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 12    |   924,62|     984,73|     1.048,75|   1.116,91|   1.189,50| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 13    |   984,73|   1.048,75|     1.116,91|   1.189,50|   1.266,81| 

|----------|---------|-----------|-------------|-----------|----------

-| 

|QPE 14    | 1.048,75|   1.116,91|     1.189,50|   1.266,81|   1.349,15| 

|__________|_________|___________|_____________|___________|__________

_| 
 
Anexo III a que se refere o artigo 3º da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007.  
 
Quadro dos Profissionais de Educação 
 
Tabela A - Enquadramento de Cargos de Provimento em Comissão do Quadro 
do Magistério Municipal 

 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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|                           Situação Atual                          |                           

Situação Nova                           | 

|------------+--------------------------------+--------+------------|-

-----------+--------------------------------+--------+------------| 

|Nº de Cargos|  Denominação do Cargo/Lotação  |  Ref.  |Parte Tabela|Nº 

de Cargos|  Denominação do Cargo/Lotação  |  Ref.  |Parte Tabela| 

|============|================================|========|============|=

===========|================================|========|============| 

|          26|Gestor de Centro Educacional    |DAS-13  |PP-I        |          

26|Gestor  de  Centro   Educacional|DAS-13  |PP-I        | 

|            |Unificado                       |        |            |            

|Unificado                       |        |            | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|--------------------------------|        |            | 

|            |- Centro Educacional  Unificado,|        |            |            

|- Centro Educacional  Unificado,|        |            | 

|            |da Coordenadoria de Educação    |        |            |            

|da   Diretoria    Regional    de|        |            | 

|            |                                |        |            |            

|Educação                        |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|          26|Coordenador de Ação Educacional |DAS-12  |PP-I        |          

26|Coordenador de Ação Educacional |DAS-12  |PP-I        | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|--------------------------------|        |            | 

|            |- Núcleo Educacional  Unificado,|        |            |            

|- Centro Educacional  Unificado,|        |            | 

|            |do Centro Educacional  Unificado|        |            |            

|da   Diretoria    Regional    de|        |            | 

|            |das Coordenadorias de Educação  |        |            |            

|Educação                        |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|          13|Assessor Técnico Educacional    |DAS-12  |PP-I        |          

18|Assessor  Técnico  Educacional -|DAS-12  |PP-I        | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|Gabinete do Secretário          |        |            | 

|            |- Gabinete do Secretário (10)   |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|                                |        |            | 

|            |- Núcleo de Avaliação           |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |Educacional, da Assessoria      |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |Técnica e de Planejamento, do   |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |Gabinete do Secretário (3)      |        |            |            
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|                                |        |            | 

|------------|--------------------------------|        |            |            

|                                |        |            | 

|           5|Assessor Técnico                |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|                                |        |            | 

|            |- Assessoria Técnica e de       |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |Planejamento, do Gabinete do    |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |Secretário                      |        |            |            

|                                |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|         111|Assistente Técnico Educacional  |QPE-17  |PP-I        |         

111|Assistente Técnico Educacional  |QPE-17  |PP-I        | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|--------------------------------|        |            | 

|            |- Gabinete do Secretário (20)   |        |            |            

|- Gabinete do Secretário (20)   |        |            | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|--------------------------------|        |            | 

|            |- Coordenadoria de Educação     |        |            |            

|- Diretoria      Regional     de|        |            | 

|            |(91)                            |        |            |            

|Educação (91)                   |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|        1026|Assistente de Diretor de Escola |QPE-15  |PP-I        |        

1653|Assistente de Diretor de Escola |QPE-15  |PP-I        | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|--------------------------------|        |            | 

|            |- Unidades Educacionais         |        |            |            

|- Unidades    Educacionais    de|        |            | 

|            |                                |        |            |            

|Educação  Infantil,  de   Ensino|        |            | 

|            |                                |        |            |            

|Fundamental e de  Ensino  Médio,|        |            | 

|            |                                |        |            |            

|na  forma  em  que  dispuser   o|        |            | 

|            |                                |        |            |            

|regulamento                     |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|            |                                |        |            |         

800|Assistente Técnico de Educação I|QPE-15  |PP-I        | 

|            |                                |        |            |            

|--------------------------------|        |            | 
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|            |                                |        |            |            

|- Diretoria      Regional     de|        |            | 

|            |                                |        |            |            

|Educação e  Órgãos  Centrais  da|        |            | 

|            |                                |        |            |            

|Secretaria     Municipal      de|        |            | 

|            |                                |        |            |            

|Educação                        |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|          42|Coordenador de Projetos         |DAS-10  |PP-I        |          

42|Coordenador de Projetos         |DAS-10  |PP-I        | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|--------------------------------|        |            | 

|            |- Núcleo Educacional, do  Centro|        |            |            

|- Núcleo Educacional, do  Centro|        |            | 

|            |Educacional     Unificado,    da|        |            |            

|Educacional    Unificado,     da|        |            | 

|            |- Núcleo Educacional, do  Centro|        |            |            

|Diretoria Regional de Educação  |        |            | 

|            |Coordenadoria de Educação       |        |            |            

|                                |        |            | 

|____________|________________________________|________|____________|_

___________|________________________________|________|____________| 
 
Anexo III a que se refere o artigo 3º da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007.  
 
Quadro dos Profissionais de Educação 
 
Tabela B - Enquadramento de Cargos de Provimento Efetivo do Quadro do 
Magistério Municipal Cargos da Classe dos Docentes 

 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

|                           Situação Atual                          |                           

Situação Nova                           | 

|------------+--------------------------------+--------+------------|-

-----------+--------------------------------+--------+------------| 

|Nº de Cargos|      Denominação do Cargo      |  Ref.  |Parte Tabela|Nº 

de Cargos|      Denominação do Cargo      |  Ref.  |Parte Tabela| 

|============|================================|========|============|=

===========|================================|========|============| 

|      10.050|Classe II                       |        |PP-III      |      

11.250|Classes dos  Docentes  Professor|        |PP-III      | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|de Educação infantil            |        |            | 

|            |Professor   de   Desenvolvimento|        |            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |infantil                        |        |            |            

|a) Categoria 1                  |QPE-11  |            | 
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|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |a) Categoria 1                  |QPE-11  |            |            

|b) Categoria 3                  |QPE-14  |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |b) Categoria 2                  |QPE-13  |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |c) Categoria 3                  |QPE-14  |            |            

|                                |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|       4.206|Professor  Adjunto  de  Educação|        |PP-III      |      

32.679|Professor de  Educação  infantil|        |PP-III      | 

|            |infantil                        |        |            |            

|e Ensino Fundamental I          |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |a) Categoria 1                  |QPE-11  |            |            

|a) Categoria 1                  |QPE-11  |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |b) Categoria 2                  |QPE-13  |            |            

|b) Categoria 3                  |QPE-14  |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |c) Categoria 3                  |QPE-14  |            |            

|                                |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|       5.717|Professor  Adjunto   de   Ensino|        |PP-III      |            

|                                |        |            | 

|            |Fundamental I                   |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |a) Categoria 1                  |QPE-11  |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |b) Categoria 2                  |QPE-13  |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |c) Categoria 3                  |QPE-14  |            |            

|                                |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-
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-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|       8.660|Professor Titular  de   Educação|        |PP-III      |            

|                                |        |            | 

|            |infantil                        |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |a) Categoria 1                  |QPE-11  |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |b) Categoria 2                  |QPE-13  |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |c) Categoria 3                  |QPE-14  |            |            

|                                |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|      13.096|Professor  Titular  de    Ensino|        |PP-III      |            

|                                |        |            | 

|            |Fundamental I                   |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |a) Categoria 1                  |QPE-11  |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |b) Categoria 2                  |QPE-13  |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |c) Categoria 3                  |QPE-14  |            |            

|                                |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|       5.909|Classe I                        |QPE-13  |PP-III      |      

18.705|Professor de Ensino  Fundamental|QPE-14  |PP-III      | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|II e Médio                      |        |            | 

|            |Professor  Adjunto   de   Ensino|        |            |            

|                                |        |            | 

|            |Fundamental II                  |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|                                |        |            | 

|            |a) Categoria 2                  |        |            |            

|                                |        |            | 
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|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |b) Categoria 3                  |QPE-14  |            |            

|                                |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|          70|Professor  Adjunto   de   Ensino|QPE-14  |            |            

|                                |        |            | 

|            |Médio                           |        |            |            

|                                |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|      11.562|Classe II                       |QPE-13  |PP-III      |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|                                |        |            | 

|            |Professor   Titular  de   Ensino|        |            |            

|                                |        |            | 

|            |Fundamental II                  |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|                                |        |            | 

|            |a) Categoria 2                  |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |b) Categoria 3                  |QPE-14  |            |            

|                                |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|         100|Professor  Titular   de   Ensino|QPE-14  |PP-III      |            

|                                |        |            | 

|            |Médio                           |        |            |            

|                                |        |            | 

|____________|________________________________|________|____________|_

___________|________________________________|________|____________| 
 
Anexo III a que se refere o artigo 3º da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007.  
 
Quadro dos Profissionais de Educação 
 
Enquadramento de Cargos de Provimento Efetivo do Quadro do Magistério 
Municipal 
 
Cargos da Classe dos Gestores Educacionais 

 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

|                           Situação Atual                          |                           

Situação Nova                           | 

|------------+--------------------------------+--------+------------|-
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-----------+--------------------------------+--------+------------| 

|Nº de Cargos|      Denominação do Cargo      |  Ref.  |Parte Tabela|Nº 

de Cargos|      Denominação do Cargo      |  Ref.  |Parte Tabela| 

|============|================================|========|============|=

===========|================================|========|============| 

|            |Classe III                      |        |            |            

|Classes dos Gestores            |        |            | 

|            |                                |        |            |            

|Educacionais                    |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|        1953|Coordenador Pedagógico          |QPE-15  |PP-II       |       

2.027|Coordenador Pedagógico          |QPE-15  |PP-II       | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|        1300|Diretor de Escola               |QPE-17  |PP-II       |       

1.340|Diretor de Escola               |QPE-17  |PP-II       | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|         236|Supervisor Escolar              |QPE-18  |PP-II       |         

336|Supervisor Escolar              |QPE-18  |PP-II       | 

|____________|________________________________|________|____________|_

___________|________________________________|________|____________| 
 
Anexo III a que se refere o artigo 3º da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007.  
 
Quadro dos Profissionais de Educação 
 
Tabela C - Enquadramento de Cargos de Provimento em Comissão do Quadro 
de Apoio à Educação 

 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

|                           Situação Atual                          |                           

Situação Nova                           | 

|------------+--------------------------------+--------+------------|-

-----------+--------------------------------+--------+------------| 

|Nº de Cargos|  Denominação do Cargo/Lotação  |  Ref.  |Parte Tabela|Nº 

de Cargos|  Denominação do Cargo/Lotação  |  Ref.  |Parte Tabela| 

|============|================================|========|============|=

===========|================================|========|============| 

|         526|Secretário de Escola            |QPE-11  |PP-I        |         

637|Secretário de Escola            |QPE-11  |PP-I        | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|--------------------------------|        |            | 

|            |- Unidades escolares            |        |            |            

|- Unidades Educacionais         |        |            | 

|____________|________________________________|________|____________|_

___________|________________________________|________|____________| 
 
Anexo III a que ao refere o artigo 3º da Lei nº 14.660, de 26 de 
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dezembro de 2007.  
 
Quadro dos Profissionais de Educação 
 
Tabela D - Enquadramento de Cargos de Provimento Efetivo do Quadro de 
Apoio à Educação 

 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

|                           Situação Atual                          |                           

Situação Nova                           | 

|------------+--------------------------------+--------+------------|-

-----------+--------------------------------+--------+------------| 

|Nº de Cargos|      Denominação do Cargo      |  Ref.  |Parte Tabela|Nº 

de Cargos|      Denominação do Cargo      |  Ref.  |Parte Tabela| 

|============|================================|========|============|=

===========|================================|========|============| 

|      10.324|Agente Escolar                  |        |PP-III      |      

10.324|Agente Escolar                  |        |PP-III      | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |a) Categoria 1                  |QPE-1   |            |            

|a) Categoria 1                  |QPE-1   |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |b) Categoria 2                  |QPE-2   |            |            

|b) Categoria 2                  |QPE-2   |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |c) Categoria 3                  |QPE-3   |            |            

|c) Categoria 3                  |QPE-3   |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |d) Categoria 4                  |QPE-4   |            |            

|d) Categoria 4                  |QPE-4   |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|       1.532|Auxiliar Técnico de  Educação  -|        |PP-III      |       

8.995|Auxiliar Técnico de Educação    |        |PP-III      | 

|            |Classe I                        |        |            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|Categoria 1                     |QPE-3   |            | 

|            |Área: Inspeção Escolar          |        |            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|Categoria 2                     |QPE-7   |            | 

|            |a) Categoria 1                  |QPE-3   |            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |--------------------------------|--------|------------|-
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-----------|Categoria 3                     |QPE-11  |            | 

|            |b) Categoria 2                  |QPE-4   |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |c) Categoria 3                  |QPE-5   |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |d) Categoria 4                  |QPE-6   |            |            

|                                |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|       2.608|Auxiliar Técnico de  Educação  -|        |PP-III      |            

|                                |        |            | 

|            |Classe II                       |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|                                |        |            | 

|            |Área: Serviços Técnicos         |        |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |a) Categoria 1                  |QPE-7   |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |b) Categoria 2                  |QPE-8   |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |c) Categoria 3                  |QPE-9   |            |            

|                                |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |d) Categoria 4                  |QPE-10  |            |            

|                                |        |            | 

|____________|________________________________|________|____________|_

___________|________________________________|________|____________| 
 
Anexo III a que se refere o artigo 3º da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007.  
 
Quadro dos Profissionais de Educação 
 
Tabela E - Cargos de Provimento em Comissão do Quadro do Magistério 
Municipal destinados à extinção na vacância. 

 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

|                           Situação Atual                          |                           
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Situação Nova                           | 

|------------+--------------------------------+--------+------------|-

-----------+--------------------------------+--------+------------| 

|Nº de Cargos|      Denominação do Cargo      |  Ref.  |Parte Tabela|Nº 

de Cargos|      Denominação do Cargo      |  Ref.  |Parte Tabela| 

|============|================================|========|============|=

===========|================================|========|============| 

|         100|Professor de Bandas e Fanfarras |        |PPI         |         

100|Professor de Bandas e Fanfarras |        |PS          | 

|            |--------------------------------|        |            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |a) Categoria 1                  |        |            |            

|a) Categoria 2                  |QPE-13  |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |b) Categoria 2                  |QPE-13  |            |            

|b) Categoria 3                  |QPE-14  |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|                                |        |            | 

|            |c) Categoria 3                  |QPE-14  |            |            

|                                |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|           7|Assistente     de     Atividades|QPE-13  |PS          |           

7|Assistente     de     Atividades|QPE-13  |PS          | 

|            |Artísticas                      |        |            |            

|Artísticas                      |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|           2|Coordenador     de    Atividades|QPE-15  |PS          |           

2|Coordenador     de    Atividades|QPE-15  |            | 

|            |Culturais                       |        |            |            

|Culturais                       |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|           2|Professor      Substituto     de|QPE-14  |PS          |           

2|Professor     Substituto      de|QPE-14  |PS          | 

|            |Deficientes Auditivos          |         |            |            

|Deficientes Auditivos           |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|         413|Professor Substituto de Educação|        |PS          |         

413|Professor Substituto de Educação|        |PS          | 

|            |infantil                        |        |            |            

|infantil                        |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |a) Categoria 1                  |QPE-11  |            |            

|a) Categoria 1                  |QPE-11  |            | 
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|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |b) Categoria 2                  |QPE-13  |            |            

|b) Categoria 2                  |QPE-13  |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |c) Categoria 3                  |QPE-14  |            |            

|c) Categoria 3                  |QPE-14  |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|        1012|Professor Substituto de 1º  Grau|        |PS          |        

1012|Professor Substituto de 1º  Grau|        |PS          | 

|            |- Nível II                      |        |            |            

|- Nível I                       |        |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |a) Categoria 1                  |QPE-11  |            |            

|a) Categoria 1                  |QPE-11  |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |b) Categoria 2                  |QPE-13  |            |            

|b) Categoria 2                  |QPE-13  |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |c) Categoria 3                  |QPE-14  |            |            

|c) Categoria 3                  |QPE-14  |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|         642|Professor de 1º Grau - Nível II |        |PS          |         

642|Professor de 1º Grau - Nível II |        |PS          | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |a) Categoria 2                  |QPE-13  |            |            

|a) Categoria 2                  |QPE-13  |            | 

|            |--------------------------------|--------|            |            

|--------------------------------|--------|            | 

|            |b) Categoria 3                  |QPE-14  |            |            

|b) Categoria 3                  |QPE-14  |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|          16|Professor de 2º Grau            |QPE-14  |PS          |          

16|Professor de 2º Grau            |QPE-14  |PS          | 

|____________|________________________________|________|____________|_

___________|________________________________|________|____________| 
 
Anexo III a que se refere o artigo 3º da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007.  
 
Quadro dos Profissionais de Educação 
 
Tabela "F" - Cargos de Provimento em Comissão do Quadro de Apoio à 
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Educação destinados à extinção na vacância. 

 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

|                           Situação Atual                          |                           

Situação Nova                           | 

|------------+--------------------------------+--------+------------|-

-----------+--------------------------------+--------+------------| 

|Nº de Cargos|      Denominação do Cargo      |  Ref.  |Parte Tabela|Nº 

de Cargos|      Denominação do Cargo      |  Ref.  |Parte Tabela| 

|============|================================|========|============|=

===========|================================|========|============| 

|         269|Auxiliar    Administrativo    de|QPE-7   |PS          |         

269|Auxiliar    Administrativo    de|QPE-7   |PS          | 

|            |Ensino                          |        |            |            

|Ensino                          |        |            | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|         242|Auxiliar de Secretaria          |QPE-7   |PS          |         

242|Auxiliar de Secretaria          |QPE-7   |PS          | 

|------------|--------------------------------|--------|------------|-

-----------|--------------------------------|--------|------------| 

|         506|Inspetor de Alunos              |QPE-3   |PS          |         

506|inspetor de Alunos              |QPE-3   |PS          | 

|____________|________________________________|________|____________|_

___________|________________________________|________|____________| 
 
Anexo IV a que se refere o artigo 35 da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007.  
 
Evolução Funcional 
 
Tabela A 

 

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

|      Denominação do Cargo     |     Ref.    | Tempo |            Títulos           

|          Desempenho          | 

|===============================|=============|=======|===============

===============|==============================| 

|Agente Escolar                 |             |       |Na forma a ser 

estabelecida em|Na forma a ser estabelecida em| 

|-------------------------------|-------------|-------|decreto                       

|decreto                       | 

|a) Categoria 1                 |QPE-1        |       |                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|b) Categoria 2                 |QPE-2        |      6|                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              
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|                              | 

|c) Categoria 3                 |QPE-3        |     11|                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|d) Categoria 4                 |QPE-4        |     18|                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|Auxiliar Técnico de Educação   |             |       |                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|a) Categoria 1                 |QPE-3        |       |                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-4        |      3|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-5        |      6|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-6        |      9|                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|b) Categoria 2                 |QPE-7        |     11|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-8        |     13|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-9        |     15|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-10       |     19|                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|c) Categoria 3                 |QPE-11       |     21|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 
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|                               |QPE-12       |     23|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-13       |     25|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-14       |     27|                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|Professor de Educação Infantil |             |       |                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|Professor de Educação Infantil |             |       |                              

|                              | 

|e Ensino Fundamental I         |             |       |                              

|                              | 

|                               |             |       |                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|a) Categoria 1                 |QPE-11       |       |                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-12       |      3|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-13       |      5|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-14       |      8|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-15       |     12|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-16       |     16|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-17       |     20|                              
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|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-18       |     22|                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|b) Categoria 3                 |QPE-14       |       |                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-15       |      3|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-16       |      5|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-17       |      8|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-18       |     12|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-19       |     16|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-20       |     20|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-21       |     22|                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|Professor de Ensino Fundamental|QPE-14       |       |                              

|                              | 

|II e Médio                     |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-15       |      3|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-16       |      5|                              

|                              | 
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|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-17       |      8|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-18       |     12|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-19       |     16|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-20       |     20|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-21       |     22|                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|Coordenador Pedagógico         |QPE-15       |       |                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-16       |      3|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-17       |      6|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-18       |      9|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-19       |     12|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-20       |     15|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-21       |     18|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              
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|                              | 

|                               |QPE-22       |     22|                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|Diretor de Escola              |QPE-17       |       |                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-18       |      4|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-19       |      8|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-20       |     12|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-21       |     16|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-22       |     22|                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|---------------

---------------|------------------------------| 

|Supervisor Escolar             |QPE-18       |       |                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-19       |      5|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-20       |     10|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-21       |     15|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-22       |     22|                              

|                              | 

|_______________________________|_____________|_______|_______________

_______________|______________________________| 
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Anexo IV a que se refere o artigo 85 da Lei nº 14.660, de 26 de 
dezembro de 2007  
 
Evolução Funcional 
 
Tabela B 

 

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

|      Denominação do Cargo     |     Ref.    | Tempo |            Títulos           

|          Desempenho          | 

|===============================|=============|=======|===============

===============|==============================| 

|Professor de Educação infantil |QPE-13       |       |Na forma a ser 

estabelecida em|Na forma a ser estabelecida em| 

|e Ensino Fundamental I         |-------------|-------|decreto                       

|decreto                       | 

|                               |QPE-14       |      2|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-15       |      5|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-16       |      8|                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|- Categoria 2                  |QPE-17       |     12|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-18       |     16|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-19       |     20|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |OPE-20       |     22|                              

|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|Professor de Ensino Fundamental|QPE-13       |       |                              

|                              | 

|II e Médio                     |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-14       |      2|                              
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|                              | 

|-------------------------------|-------------|-------|                              

|                              | 

|- Categoria 2                  |QPE-15       |      5|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-16       |      8|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-17       |     12|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-18       |     16|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-19       |     20|                              

|                              | 

|                               |-------------|-------|                              

|                              | 

|                               |QPE-20       |     22|                              

|                              | 

|_______________________________|_____________|_______|_______________

_______________|______________________________| 

                     

  

  

  

  

  

  

DECRETOS 
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DECRETO Nº 54.452 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 - Programa 
de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e 
Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino – Mais Educação 
São Paulo 
DOC 11/10/2013– Página 01 

 

FERNANDO HADDAD, prefeito do município de São Paulo, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por lei,  

D E C R E T A:  

Art. 1º Fica instituído, na Secretaria Municipal de Educação, o Programa de 

Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede 

Municipal de Ensino – Mais Educação São Paulo.  

Art. 2º O Programa ora instituído considera o conhecimento construído pela Rede 

Municipal de Ensino articulado com a pertinente legislação em vigor, as normatizações 

emanadas do Conselho Nacional de Educação e as contribuições oriundas da consulta 

pública a que foi submetido o documento de referência contando com seus objetivos, 

metas e bases conceituais e programáticas.  

Art. 3º O Programa Mais Educação São Paulo terá por finalidades principais:  

I – a ampliação do número de vagas para a educação infantil e universalização do 

atendimento para as crianças de 4(quatro) e 5(cinco) anos de idade;  

II – a integração curricular na educação infantil;  

III – a promoção da melhoria da qualidade social na educação básica e, 

consequentemente, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb);  

IV – a ressignificação da avaliação, com ênfase no seu caráter formativo para alunos 

e professores;  

V – a alfabetização de todas as crianças até o 3º ano do ensino fundamental, nos 

termos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic);  

VI – a integração entre as diferentes etapas e modalidades da educação básica; 

 VII – o incentivo à autonomia e valorização das ações previstas nos projetos político-

pedagógicos das unidades educacionais;  

VIII – o fortalecimento da gestão democrática e participativa, com envolvimento das 

famílias.  

Art. 4º A promoção da melhoria da qualidade social da educação será efetivada a 

partir dos seguintes eixos:  
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I – infraestrutura;  

II – currículo; 

  

III – avaliação;  

IV – formação do educador;  

V – gestão.  

§ 1º No eixo infraestrutura, caberá à Secretaria Municipal de Educação definir as 

ações que promovam a ampliação do atendimento na educação infantil, a eliminação 

do turno intermediário do ensino fundamental, a ampliação da jornada dos alunos e 

da sua exposição ao conhecimento, bem como a eliminação de barreiras 

arquitetônicas, assegurando condições de melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem e da acessibilidade e inclusão.  

§ 2º O currículo na educação infantil deverá considerar as características e as 

necessidades das diferentes fases de desenvolvimento das crianças e adequar-se às 

alterações promovidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional pela Lei 

Federal nº 12.796, de 4 de abril de 2013.  

§ 3º O currículo no ensino fundamental terá a duração de 9 (nove) anos e deverá ser 

organizado em 3 (três) ciclos de aprendizagem, assim especificados:  

I - ciclo de alfabetização: do 1º ao 3º anos;  

II – ciclo interdisciplinar: do 4º ao 6º anos;  

III – ciclo autoral: do 7º ao 9º anos.  

§ 4º A avaliação abrangerá as dimensões institucional, externa e interna, e, na 

unidade educacional, assumirá caráter formativo e comporá o processo de 

aprendizagem como fator integrador entre as famílias e o processo educacional.  

§ 5º A síntese da avaliação do processo de ensino e aprendizagem dos alunos será 

expressa em conceitos para o ciclo de alfabetização e em notas de 0 (zero) a 10 (dez), 

seguidas de comentários, para os demais ciclos.  

§ 6º A periodicidade para a atribuição dos conceitos/notas será bimestral, 

resultante de provas e da análise do desempenho global do educando, a ser enviada 

aos pais e/ou responsáveis para acompanhamento.  

§ 7º A formação do educador será realizada de maneira sistemática nas unidades 

educacionais e com as Diretorias Regionais de Educação, além de outras, 

provenientes de parcerias com outros entes federativos, inclusive nos Polos de Apoio 

Presencial UAB-SP a serem implantados em unidades integrantes dos Centros 

Educacionais Unificados (CEUs).  
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§ 8º Para o eixo gestão, a Secretaria Municipal de Educação deverá promover ações 

que visem fortalecer a gestão participativa e democrática das unidades educacionais, 

possibilitando o debate e a tomada de decisão conjunta por toda a comunidade 

escolar.  

Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação deverá estabelecer normas 

complementares voltadas ao pleno cumprimento do disposto neste decreto.  

Art. 6º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 10 de outubro de 2013, 460º da 

fundação de São Paulo.  

FERNANDO HADDAD, PREFEITO  

ANTONIO CESAR RUSSI CALLEGARI, Secretário Municipal de Educação  

ANTONIO DONATO MADORMO, Secretário do Governo Municipal  

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 10 de outubro de 2013 
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DECRETO Nº 54.453 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 Atribuições 
dos profissionais de Educação.  
DOC de 11/10/2013 -  Páginas 01 e 03 

 

Fixa as atribuições dos profissionais de educação que integram as equipes escolares das 

unidades educacionais da rede municipal de ensino. 

 

FERNANDO HADDAD, prefeito do município de São Paulo, no uso das atribuições que 

lhe foram conferidas por lei e considerando o disposto na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, na Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007, na 

Deliberação CME nº 03/97, na Indicação CME nº 04/97 e no Parecer CME nº 

142/09,  

D E C R E T A:  

Art. 1º Ficam fixadas, na conformidade do Anexo Único deste decreto, as atribuições 

dos PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO QUE INTEGRAM AS EQUIPES ESCOLARES DAS 

UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AS quais deverão constar dos 

respectivos regimentos educacionais.  

Art. 2º As disposições deste decreto aplicam-se, no que couber, aos Centros de 

Convivência Infantil (CCIs) e aos Centros Integrados de Proteção à Saúde – CIPS, 

vinculados administrativamente às respectivas Secretarias, Autarquias e à Câmara 

Municipal e pedagogicamente à Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei 

nº 13.326, de 13 de fevereiro de 2002 e do Decreto nº 42.248, de 5 de agosto de 

2002.  

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto 

nº 33.991, de 24 de fevereiro de 1994, o Decreto nº 35.216, de 22 de junho de 

1995, e o Decreto nº 50.616, de 15 de maio de 2009.  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 10 de outubro de 2013, 460º da 

fundação de São Paulo.  

FERNANDO HADDAD, PREFEITO  

ANTONIO CESAR RUSSI CALLEGARI, Secretário Municipal de Educação  

ANTONIO DONATO MADORMO, Secretário do Governo Municipal  

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 10 de outubro de 2013.  
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ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 54.453 

DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 

ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INTEGRANTES  

DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  

 

 

CAPÍTULO I  

DA EQUIPE ESCOLAR  

  

Art. 1º A equipe escolar das unidades educacionais da rede municipal de ensino, da 

Secretaria Municipal de Educação, é constituída por:  

I – Equipe gestora, nos Cemeis, CEIs, Emeis, Emefs, Emefms e Emebss, 

compreendendo os seguintes profissionais: diretor de escola, assistente de diretor de 

escola e coordenador pedagógico;  

II – Equipe docente, nos CEIs, Cemeis, Emeis, Emefs, Emefms e Emebss, 

compreendendo os seguintes profissionais: professores que compõem o módulo da 

unidade, professores com laudo de readaptação funcional e, no que couber, 

professores designados para outras funções docentes e cargos de provimento em 

comissão do Quadro do Magistério Municipal destinados à extinção na vacância, nos 

termos da Lei nº 14.660, de 20 de dezembro de 2007;  

III – Equipe de apoio à educação, nos CEIs, Cemeis, Emeis, Emefs, Emefms e Emebss, 

compreendendo os seguintes profissionais: auxiliares de desenvolvimento infantil, 

agentes escolares, agentes de apoio, auxiliares técnicos de educação, assistentes de 

gestão de políticas públicas, profissionais com laudo de readaptação 

funcional/restrição de função e cargos de provimento em comissão do Quadro do 

Magistério Municipal destinados à extinção na vacância, nos termos da Lei nº 

14.660, de 20 de dezembro de 2007.  

§ 1º Além da equipe discriminada no inciso III deste artigo, as Emefs, Emefms e 

Emebss contarão com o Secretário de Escola.  

§ 2º Os Ciejas e CMCTs serão supridos com recursos humanos na conformidade da 

pertinente legislação.  

Art. 2º Os direitos e deveres de todos os que fazem parte da Equipe Escolar são os 

previstos nos respectivos regimentos educacionais das unidades a que se encontrem 

vinculados, bem como nas demais normas legais vigentes, assegurada a equidade 

entre os diversos cargos/funções equivalentes.  
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CAPÍTULO II  

DA EQUIPE GESTORA 

  

Art 3º A Equipe Gestora é responsável pela administração e coordenação dos 

recursos e das ações curriculares propostas nos projetos político-pedagógicos de 

cada unidade educacional.  

   

Do diretor de escola 

  

Art. 4º A função de diretor de escola deve ser entendida como a do gestor 

responsável pela coordenação do funcionamento geral da escola, de modo a 

assegurar as condições e recursos necessários ao pleno desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem, na perspectiva de favorecer o constante 

aprimoramento da proposta educativa e execução das ações e deliberações coletivas 

do Conselho de Escola, observadas as diretrizes da política educacional da Secretaria 

Municipal de Educação e a legislação em vigor.  

Parágrafo único. A função de diretor de escola é exercida por titular do cargo 

correspondente, de provimento efetivo, na forma prevista em lei. 

 Art. 5º São competências do diretor de escola, além de outras que lhe forem 

cometidas, respeitada a legislação pertinente:  

I – assegurar o cumprimento das disposições legais e das diretrizes da política 

educacional da Secretaria Municipal de Educação;  

II – submeter, à apreciação das instâncias superiores, a implantação de propostas 

curriculares diferenciadas;  

III – acompanhar e implementar os programas e projetos vinculados a outras esferas 

governamentais;  

IV – garantir o acesso e a permanência do aluno na unidade educacional;  

V – garantir a adoção das medidas disciplinares previstas nas normas de convívio do 

regimento educacional e registradas no projeto político-pedagógico da unidade 

educacional;  

VI – aplicar as sanções aos alunos, quando for o caso;  

VII – assinar, juntamente com o secretário de escola, todos os documentos relativos 

à vida escolar dos alunos expedidos pela unidade educacional;  

VIII – conferir diplomas e certificados de conclusão de curso;  

IX – coordenar a utilização do espaço físico da unidade educacional, no que se refere:  
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a) ao atendimento e acomodação da demanda, inclusive à criação e supressão de 

classes;  

b) aos turnos de funcionamento;  

c) à distribuição de classes por turno;  

X – encaminhar, na sua área de competência, os recursos e processos, bem como 

petições, representações ou ofícios dirigidos a qualquer autoridade e/ou remetê-los 

devidamente informados a quem de direito, observados os prazos legais, quando for 

o caso;  

XI – dar exercício a servidores nomeados, designados ou encaminhados para prestar 

serviços na unidade educacional;  

XII – controlar a frequência diária dos servidores, atestar a frequência mensal, bem 

como responder pelas folhas de frequência e pagamento do pessoal, nos termos da 

legislação;  

XIII – organizar a escala de férias, assegurando o pleno funcionamento da unidade 

educacional, nos termos da pertinente legislação;  

XIV – gerenciar e atestar a execução de prestação de serviços terceirizados, 

observadas as cláusulas contratuais;  

XV – apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento no 

âmbito da escola, comunicando e prestando informações a seu respeito ao Conselho 

de Escola e aos órgãos da administração, se necessário;  

XVI – aplicar as penalidades aos servidores de acordo com as normas estatuárias;  

XVII – encaminhar mensalmente, ao Conselho de Escola, a prestação de contas sobre 

a aplicação dos recursos financeiros.  

Art. 6º São atribuições do diretor de escola:  

I – coordenar a elaboração do projeto político-pedagógico, acompanhar e avaliar a 

sua execução em conjunto com a comunidade educativa e o Conselho de 

Escola/CEI/Cieja, observadas as diretrizes da política educacional da Secretaria 

Municipal de Educação; 

 

II – elaborar o plano de trabalho da direção em conjunto com o Assistente de 

Diretor, indicando metas, formas de acompanhamento e avaliação dos resultados e 

impactos da gestão;  

III – participar, em conjunto com a equipe escolar, da definição, implantação e 

implementação das normas de convívio da unidade educacional;  

IV – favorecer a viabilização de projetos educacionais propostos pelos segmentos da 

unidade educacional ou pela comunidade local, à luz do projeto político-pedagógico;  
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V – possibilitar a introdução das inovações tecnológicas nos procedimentos 

administrativos e pedagógicos da unidade educacional;  

VI – prover as condições necessárias para o atendimento aos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;  

VII – implementar a avaliação institucional da unidade educacional em face das 

diretrizes, prioridades e metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; 

VIII – acompanhar, avaliar e promover a análise dos resultados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e de quaisquer instrumentos avaliativos 

da aprendizagem dos alunos frente aos indicadores de aproveitamento escolar, 

estabelecendo conexões com a elaboração do projeto político-pedagógico, plano de 

ensino e do plano de trabalho da direção da unidade educacional, com vistas ao 

constante aprimoramento da ação educativa;  

IX – buscar alternativas para a solução dos problemas pedagógicos e administrativos 

da unidade educacional;  

X – planejar estratégias que possibilitem a construção de relações de cooperação 

que favoreçam a formação de parcerias e que atendam às reivindicações da 

comunidade local, em consonância com os propósitos pedagógicos da unidade 

educacional;  

XI – promover a integração da unidade educacional com a comunidade, bem como 

programar atividades que favoreçam essa participação;  

XII – coordenar a gestão da unidade educacional, promovendo a efetiva participação 

da comunidade educativa na tomada de decisões, com vistas à melhoria da 

aprendizagem dos alunos e das condições necessárias para o trabalho do professor;  

XIII – promover a organização e funcionamento da unidade educacional, de forma a 

atender às demandas e aspectos pertinentes de ordem administrativa e pedagógica, 

de acordo com as determinações legais;  

XIV – coordenar e acompanhar as atividades administrativas, relativas a:  

a) folha de frequência;  

b) fluxo de documentos de vida escolar;  

c) fluxo de matrículas e transferências de alunos;  

d) fluxo de documentos de vida funcional;  

e) fornecimento e atualização de dados e outros indicadores dos sistemas gerenciais, 

respondendo pela sua fidedignidade;  

f) comunicação às autoridades competentes e ao Conselho de Escola dos casos de 

doenças contagiosas e irregularidades graves ocorridas na unidade educacional;  
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XV – diligenciar para que o prédio escolar e os bens patrimoniais da unidade 

educacional sejam mantidos e preservados:  

a) coordenando e orientando toda a equipe escolar quanto ao uso dos equipamentos 

e materiais de consumo, bem como a manutenção e conservação dos bens 

patrimoniais e realizando o seu inventário, anualmente ou quando solicitado pelos 

órgãos da Secretaria Municipal de Educação;  

b) adotando, com o Conselho de Escola, medidas que estimulem a comunidade a se 

corresponsabilizar pela preservação do prédio e dos equipamentos escolares, 

informando aos órgãos competentes as necessidades de reparos, reformas e 

ampliações;  

XVI – gerir os recursos humanos e financeiros recebidos pela unidade educacional 

juntamente com as instituições auxiliares constituídas em consonância com as 

determinações legais;  

XVII – delegar atribuições, quando se fizer necessário.  

Art. 7º A substituição do diretor de escola, nos seus impedimentos legais, observará 

o disposto em portaria específica, respeitada a forma de provimento do cargo.  

  

Do assistente de diretor de escola  

  

Art. 8º São atribuições do assistente de diretor de escola:  

I – substituir o diretor, em seus impedimentos legais, na forma definida em portaria 

específica;  

II – responder pela gestão da escola, nas ausências do diretor de escola;  

III – atuar conjuntamente com o diretor de escola no desempenho de suas atribuições 

específicas.  

Art. 9º A substituição do assistente de diretor de escola, nos seus impedimentos 

legais, observará o disposto em portaria específica, respeitada a forma de provimento 

do cargo.  

    

 

Do coordenador pedagógico  

  

Art. 10. O coordenador pedagógico é o responsável pela coordenação, articulação e 

acompanhamento dos programas, projetos e práticas pedagógicas desenvolvidas na 

unidade educacional, em consonância com as diretrizes da política educacional da 

Secretaria Municipal de Educação, respeitada a legislação em vigor.  
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Parágrafo único. A função de coordenador pedagógico é exercida por titular do cargo 

correspondente, de provimento efetivo, na forma prevista em lei, observado o módulo 

fixado em portaria específica.  

Art. 11. São atribuições do coordenador pedagógico:  

I – coordenar a elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico 

da unidade educacional, visando a melhoria da qualidade de ensino, em consonância 

com as diretrizes educacionais do município;  

II – elaborar o plano de trabalho da coordenação pedagógica, articulado com o plano 

da direção da escola, indicando metas, estratégias de formação, cronogramas de 

formação continuada e de encontros para o planejamento do acompanhamento e 

avaliação com os demais membros da equipe gestora;  

III – coordenar a elaboração, implementação e integração dos planos de trabalho dos 

professores e demais profissionais em atividades docentes, em consonância com o 

projeto político-pedagógico e as diretrizes curriculares da Secretaria Municipal de 

Educação;  

IV – assegurar a implementação e avaliação dos programas e projetos que favoreçam 

a inclusão dos educandos, em especial dos alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;  

V – promover a análise dos resultados das avaliações internas e externas, 

estabelecendo conexões com a elaboração dos planos de trabalho dos docentes, da 

coordenação pedagógica e dos demais planos constituintes do projeto político-

pedagógico; 

  

VI – analisar os dados referentes às dificuldades nos processos de ensino e 

aprendizagem, expressos em quaisquer instrumentos internos e externos à unidade 

educacional, garantindo a implementação de ações voltadas à sua superação;  

VII – identificar, em conjunto com a equipe docente, casos de alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento e, por isso, necessitem de 

atendimento diferenciado, orientando os encaminhamentos pertinentes, inclusive no 

que se refere aos estudos de recuperação contínua e, se for o caso, paralela no ensino 

fundamental e médio;  

VIII – planejar ações que promovam o engajamento da Equipe Escolar na efetivação 

do trabalho coletivo, assegurando a integração dos profissionais que compõem a 

unidade educacional;  

IX – participar da elaboração de critérios de avaliação e acompanhamento das 

atividades pedagógicas desenvolvidas na unidade educacional;  

X – acompanhar e avaliar o processo de avaliação, nas diferentes atividades e 

componentes curriculares, bem como assegurar as condições para os registros do 

processo pedagógico;  
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XI – participar, em conjunto com a comunidade educativa, da definição, implantação 

e implementação das normas de convívio da unidade educacional;  

XII – organizar e sistematizar, com a Equipe Docente, a comunicação de informações 

sobre o trabalho pedagógico, inclusive quanto à assiduidade e à necessidade de 

compensação de ausências dos alunos junto aos pais ou responsáveis;  

XIII – promover o acesso da equipe docente aos diferentes recursos pedagógicos e 

tecnológicos disponíveis na unidade educacional, garantindo a instrumentalização dos 

professores quanto à sua organização e uso;  

XIV – participar da elaboração, articulação e implementação de ações, integrando a 

unidade educacional à comunidade e aos equipamentos locais de apoio social;  

XV – promover e assegurar a implementação dos programas e projetos da Secretaria 

Municipal de Educação, por meio da formação dos professores, bem como a avaliação 

e acompanhamento da aprendizagem dos alunos, no que concerne aos avanços, 

dificuldades e necessidades de adequação;  

XVI – participar das diferentes instâncias de discussão para a tomada de decisão 

quanto à destinação de recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive a verba 

do Programa de Transferência de Recursos Financeiros - PTRF e do Programa 

Dinheiro Direto na Escola - PDDE da unidade educacional;  

XVII – participar dos diferentes momentos de avaliação dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

promovendo estudos de caso em conjunto com os professores e estabelecendo 

critérios para o encaminhamento de alunos com dificuldades de aprendizagem;  

XVIII – orientar, acompanhar e promover ações que integrem estagiários, cuidadores 

e outros profissionais no desenvolvimento das atividades curriculares;  

XIX – participar das atividades de formação continuada promovidas pelos órgãos 

regionais e central da Secretaria Municipal de Educação, com vistas ao constante 

aprimoramento da ação educativa.  

Art. 12. A substituição do Coordenador Pedagógico, nos seus eventuais impedimentos 

legais, observará o disposto em portaria específica, respeitada a forma de provimento 

do cargo.  

  

  

CAPÍTULO III  

DA EQUIPE DOCENTE 

  

Art. 13. A ação docente deve ser entendida como processo planejado de intervenções 

diretas e contínuas entre a realidade do educando e o saber sistematizado, visando a 
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apropriação e construção de conhecimentos e aquisição de habilidades pelos alunos, 

observadas as diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal de Educação 

e demais dispositivos legais.  

Art. 14. A docência será exercida por professores:  

I – titulares de cargos da classe dos docentes da carreira do Magistério Municipal;  

II – designados para outras funções docentes;  

III – nomeados para cargos de provimento em comissão do Quadro do Magistério 

Municipal, destinados à extinção na vacância nos termos da Lei nº 14.660, de 26 de 

dezembro de 2007. 

Art. 15. São atribuições da equipe docente:  

I – participar da elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico 

da unidade educacional, visando a melhoria da qualidade da educação, em 

consonância com as diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de Educação;  

II – elaborar o plano de ensino da turma e do componente curricular, observadas as 

metas e objetivos propostos no projeto político-pedagógico e as diretrizes curriculares 

da Secretaria Municipal de Educação;  

III – zelar pela aprendizagem e frequência dos alunos;  

IV – considerar as informações obtidas na apuração do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) e de outros instrumentos avaliativos de aproveitamento 

escolar, bem como as metas de aprendizagem indicadas para a unidade educacional 

na elaboração do plano de ensino;  

V – planejar e ministrar aulas, registrando os objetivos, atividades e resultados do 

processo educativo, tendo em vista a efetiva aprendizagem de todos os alunos;  

VI – planejar e desenvolver, articuladamente com os demais profissionais, atividades 

pedagógicas compatíveis com os vários espaços de ensino e de aprendizagem 

existentes na unidade educacional;  

VII – articular as experiências dos alunos com o conhecimento sistematizado, valendo-

se de princípios metodológicos, procedimentos didáticos e instrumentos que 

possibilitem o pleno aproveitamento das atividades desenvolvidas;  

VIII – discutir com os alunos e com os pais ou responsáveis as propostas de trabalho 

da unidade educacional, formas de acompanhamento da vida escolar e procedimentos 

adotados no processo de avaliação das crianças, jovens e adultos;  

IX – identificar, em conjunto com o coordenador pedagógico, alunos que apresentem 

necessidades de atendimento diferenciado, comprometendo-se com as atividades de 

recuperação contínua e paralela;  
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X – adotar, em conjunto com o coordenador pedagógico, as medidas e 

encaminhamentos pertinentes ao atendimento dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;  

XI – planejar e executar atividades de recuperação contínua, paralela e compensação 

de ausências, de forma a assegurar oportunidades de aprendizagem aos alunos;  

XII – adequar os procedimentos didáticos e pedagógicos que viabilizem a 

implementação da educação inclusiva e da educação de jovens e adultos;  

XIII – manter atualizado o registro das ações pedagógicas, tendo em vista a avaliação 

contínua do processo educativo;  

XIV – participar das atividades de formação continuada oferecidas para o seu 

aperfeiçoamento, bem como de cursos que possam contribuir para o seu 

crescimento e atualização profissional;  

XV – atuar na implementação dos programas e projetos da Secretaria Municipal de 

Educação, comprometendo-se com suas diretrizes, bem como com o alcance das 

metas de aprendizagem;  

XVI – participar das diferentes instâncias de tomada de decisão quanto à destinação 

de recursos materiais e financeiros da unidade educacional;  

XVII – participar da definição, implantação e implementação das normas de convívio 

da unidade educacional. 

 Art. 16. Caberá aos profissionais de educação docentes designados para exercer 

outras funções, além das atribuições descritas no artigo anterior, aquelas definidas 

em regulamento próprio.  

  

CAPÍTULO IV  

DA EQUIPE DE APOIO À EDUCAÇÃO  

Art. 17. As atividades da equipe de apoio à educação se constituem no suporte 

necessário ao processo de ensino e devem ter como princípio o caráter educacional 

de suas ações.  

Art. 18. A equipe de apoio à educação compõe-se pelos profissionais referidos no 

inciso III do “caput” e no § 1º, ambos do artigo 1º deste Anexo Único.  

Parágrafo único. Os profissionais da equipe de apoio à educação participarão, no que 

couber, das reuniões programadas pela unidade educacional.  

Art. 19. São atribuições do agente de apoio, segmento vigilância, zeladoria e portaria:  

I – vigiar, inspecionar e vistoriar o prédio escolar e suas instalações, equipamentos e 

materiais;  
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II – auxiliar no atendimento e organização dos educandos, nos horários de entrada e 

saída;  

III – desempenhar as atividades de portaria;  

IV – colaborar na manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a equipe 

e scolar, da implementação das normas de convívio;  

V – prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no 

relacionamento pessoal e transmissão de informações;  

VI – executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional.  

Art. 20. São atribuições do agente escolar:  

I – executar as atividades de limpeza, higiene, conservação, manutenção do prédio 

escolar e de suas instalações, equipamentos e materiais;  

II – receber, estocar, controlar o consumo e preparar os alimentos destinados ao 

Programa de Alimentação Escolar, observadas as diretrizes, orientações e demais 

normas fixadas pelo órgão responsável;  

III – executar atividades de lavanderia;  

IV – auxiliar no atendimento e organização dos alunos, nas áreas de circulação 

interna/externa, nos horários de entrada, recreio e saída;  

V – prestar assistência aos alunos nas atividades desenvolvidas fora da sala de aula;  

VI – auxiliar no atendimento aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;  

VII – desempenhar atividades de portaria;  

VIII – prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no 

relacionamento pessoal e transmissão de informações;  

IX – colaborar na manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a equipe 

escolar, da implementação das normas de convívio;  

X – executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional.  

§ 1º As atribuições previstas nos incisos I e II deste artigo serão exercidas pelos 

agentes escolares apenas nas unidades educacionais onde não houver prestação de 

serviços terceirizados de limpeza e/ou alimentação escolar, respectivamente.  

§ 2º Os Agentes de Apoio, segmento serviços gerais e cozinha, quando em exercício 

nos centros de educação infantil – CEIs, exercerão as atribuições referidas neste 

artigo.  
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Art. 21. Os profissionais que atuam na secretaria da unidade educacional são 

responsáveis pela escrituração, documentação e arquivos escolares, garantindo o 

fluxo de documentos e informações facilitadoras e necessárias ao processo 

pedagógico e administrativo.  

Art. 22. São atribuições do secretário de escola:  

I – programar e organizar a divisão de tarefas da secretaria da unidade educacional 

com seus auxiliares, proceder à sua implementação e responsabilizar-se pela sua 

execução;  

II – coordenar, organizar e responder pelo expediente geral da secretaria da unidade 

educacional:  

a) computando e classificando dados referentes à organização da escola;  

b) apontando a frequência dos funcionários, identificando-os;  

c) atendendo ao público, na área de sua competência;  

d) comunicando à equipe gestora os casos de alunos que necessitam regularizar sua 

vida escolar, seja quanto à falta de documentação, lacunas curriculares, necessidade 

de adaptação e outros aspectos pertinentes, observados os prazos estabelecidos pela 

legislação em vigor;  

e) mantendo atualizados os registros de aproveitamento e frequência dos alunos, bem 

como os sistemas gerenciais de dados;  

III – executar atividades de natureza técnico-administrativa da secretaria da escola, 

com uso das tecnologias de comunicação e informação (TICs) e apoio de softwares 

da Prefeitura;  

IV – responder pela escrituração e documentação, assinando os documentos que 

devem, por lei, conter sua assinatura;  

V – fornecer, nas datas estabelecidas pelo cronograma anual da escola, dados e 

informações da organização da unidade escolar necessários à elaboração e revisão 

do projeto político-pedagógico da escola;  

VI – proceder à efetivação das matrículas dos alunos;  

VII – executar atividades correlatas, após discussão e aprovação pelo Conselho de 

Escola e definidas no projeto político pedagógico da unidade educacional;  

VIII – responsabilizar-se pela alimentação, atualização e correção dos dados 

registrados e incluídos nos sistemas gerenciais informatizados da Prefeitura, 

observados os prazos estabelecidos;  

IX – prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no 

relacionamento pessoal e transmissão de informações;  
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X – colaborar para a manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a equipe 

escolar, da implementação das normas de convívio;  

XI – executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional.  

Art. 23. São atribuições do auxiliar técnico de educação, quando no exercício de 

serviços de secretaria:  

I – executar atividades de natureza técnico-administrativa da secretaria da escola, 

com uso das tecnologias de comunicação e informação (TICs) e apoio de softwares 

da Prefeitura, em especial:  

a) receber, classificar, arquivar, instruir e encaminhar documentos ou expedientes de 

funcionários e de alunos da escola, garantindo sua atualização;  

b) controlar e registrar dados relativos à vida funcional dos servidores da escola e à 

vida escolar dos alunos;  

c) digitar documentos, expedientes e processos, inclusive os de natureza didático-

pedagógica;  

II – executar atividades auxiliares de administração relativas ao recenseamento e da 

frequência dos alunos; III - fornecer dados e informações da organização escolar de 

acordo com cronograma estabelecido no projeto político-pedagógico da escola ou 

determinado pelos órgãos superiores;  

IV – responsabilizar-se pelas tarefas que lhe forem atribuídas pela direção da escola 

ou secretário de escola, respeitada a legislação;  

V – atender ao público em geral, prestando informações e transmitindo avisos e 

recados;  

VI – prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no 

relacionamento pessoal e transmissão de informações;  

VII – executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional;  

VIII – realizar a alimentação, atualização e correção dos dados registrados e incluídos 

nos sistemas gerenciais informatizados da Prefeitura, observados os prazos 

estabelecidos;  

IX – colaborar para a manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a equipe 

escolar, da implementação das normas de convívio. 

  

Parágrafo único. Aos ocupantes de cargos de auxiliar administrativo de ensino, de 

auxiliar de secretaria e de assistente de gestão de políticas públicas, em exercício em 

unidades educacionais, caberá à execução das atribuições a que se refere este artigo.  
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Art. 24. São atribuições do auxiliar técnico de educação quando no exercício de 

atividades de inspeção escolar:  

I – dar atendimento e acompanhamento aos alunos nos horários de entrada, saída, 

recreio e em outros períodos em que não houver a assistência do professor;  

II – comunicar à direção da escola eventuais enfermidades ou acidentes ocorridos 

com os alunos, bem como outras ocorrências graves;  

III – participar de programas e projetos definidos no projeto político-pedagógico da 

unidade educacional que visem à prevenção de acidentes e de uso indevido de 

substâncias nocivas à saúde dos alunos;  

IV – auxiliar os professores quanto a providências de assistência diária aos alunos;  

V – colaborar no controle dos alunos quando da participação em atividades extra ou 

intraescolar de qualquer natureza;  

VI – colaborar nos programas de recenseamento e controle de frequência diária dos 

alunos, inclusive para fins de fornecimento dealimentação escolar;  

VII – acompanhar os alunos à sua residência, quando necessário;  

VIII – prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no 

relacionamento pessoal e transmissão de informações;  

IX – executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional;  

X – auxiliar no atendimento aos alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;  

XI – colaborar para a manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a equipe 

escolar, da implementação das normas de convívio;  

Parágrafo único. Aos ocupantes de cargos de inspetor de alunos em exercício em 

unidades educacionais caberá a execução das atribuições a que se refere este artigo.  

Art. 25. São atribuições do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil:  

I – atender, na sua área de atuação, às especificidades do centro de educação infantil, 

considerando o seu projeto político-pedagógico;  

II – zelar pela saúde das crianças, por meio de cuidados, orientações e estímulos, 

visando a aquisição de hábitos saudáveis de alimentação, de higiene e demais 

condições necessárias ao seu pleno desenvolvimento;  

III – zelar pela saúde das crianças, oferecendo condições de satisfação de suas 

necessidades de sol, ar livre e repouso;  
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IV – colaborar para a higienização dos ambientes e materiais utilizados pelas 

crianças;  

V – estimular e contribuir para o desenvolvimento das crianças, nos seus aspectos 

psicomotor, intelectual, afetivo, social e da linguagem;  

VI – zelar pela integridade física das crianças e sua segurança;  

VII – colaborar para o desenvolvimento de um trabalho integrado e cooperativo com 

os demais profissionais do centro de educação infantil;  

VIII – prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no 

relacionamento pessoal e transmissão de informações;  

IX – executar atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional. 
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DECRETO Nº 54.454 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013  Diretrizes 
para elaboração do Regimento 

DOC  de 11/10/2013 - Página 03 

Fixa diretrizes gerais para a elaboração dos regimentos educacionais das unidades 

integrantes da Rede Municipal de Ensino, bem como delega competência ao Secretário 

Municipal de Educação para o estabelecimento das normas gerais e complementares que 

especifica. 

FERNANDO HADDAD, prefeito do município de São Paulo, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por lei e considerando o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, na Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007, na Deliberação 

CME nº 03/97, na Indicação CME nº 04/97 e no Parecer CME nº 142/09, 

  

D E C R E T A: 

  

Art. 1º As unidades integrantes da Rede Municipal de Ensino deverão reelaborar os 

seus respectivos regimentos educacionais na conformidade do disposto na Lei 

Federal n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, nas normas emanadas do Conselho Nacional de Educação e 

do Conselho Municipal de Educação, bem como no Decreto nº 54.453, de 10 de 

outubro de 2013, que fixa atribuições para os profissionais da educação que integram 

as equipes escolares das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, no 

Decreto nº 54.452, de 10 de outubro de 2013, que institui o Programa de 

Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede 

Municipal de Ensino – Mais Educação São Paulo e nas demais regras constantes da 

pertinente legislação municipal em vigor. 

  

Parágrafo único. Entende-se por regimento educacional o conjunto de normas que 

define a organização e o funcionamento da unidade educacional e regulamenta as 

relações entre os diversos participantes do processo educativo, contribuindo para a 

execução do seu projeto político-pedagógico. 

  

Art. 2º Integram a Rede Municipal de Ensino as unidades educacionais de educação 

infantil, de ensino fundamental, de ensino médio e de educação profissional, criadas e 

mantidas pelo poder público municipal, a saber: 

  

I – Centros de Educação Infantil – CEIs; 

  

II – Centros Municipais de Educação Infantil – Cemeis; 
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III – Centros de Educação e Cultura Indígena – Cecis; 

  

IV – Escolas Municipais de Educação Infantil – Emeis; 

  

V – Escolas Municipais de Ensino Fundamental – Emefs; 

  

VI – Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio – Emefms; 

  

VII – Escolas Municipais de Educação Bilíngüe para Surdos – Emebss; 

  

VIII – Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos – Ciejas; 

  

IX – Centros Municipais de Capacitação e Treinamento – CMCTs. 

  

Art. 3º Submeterão os seus respectivos regimentos educacionais à aprovação: 

  

I – da Secretaria Municipal de Educação, por meio das respectivas Diretorias 

Regionais de Educação: as unidades educacionais de educação infantil e de ensino 

fundamental, criadas e mantidas pelo poder público municipal; 

  

II – do Conselho Municipal de Educação, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação: as unidades educacionais que mantêm o ensino médio ou cursos de 

educação profissional técnica de nível médio, bem como as que possuem cursos ou 

propostas curriculares diferenciadas, que dependem de autorização 

  

de funcionamento específica. 

  

§ 1º As unidades educacionais da rede municipal de ensino deverão reelaborar seus 

regimentos educacionais até o dia 2 de dezembro de 2013 e enviá-los ao órgão 

competente, conforme previsto no “caput” deste artigo, para análise e aprovação, até 

30 de dezembro de 2013, passando a vigorar a partir de 2014. 

  

§ 2º Quaisquer outras alterações ou adendos ao regimento educacional, pretendidos 

pela unidade educacional, serão submetidos à aprovação do órgão competente, 

conforme o caso, e vigorarão a partir do ano seguinte ao de sua aprovação, exceto 

no ano de sua implantação, hipótese em que poderá ser adequado para vigência no 

próprio ano. 
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Art. 4º Deverão elaborar seus regimentos educacionais segundo normatizações 

próprias: 

  

I - os Centros de Educação e Cultura Indígenas – Cecis; 

  

II - os Centros Educacionais Unificados – CEUs. 

  

Parágrafo único. Às unidades de educação infantil e de ensino fundamental que 

funcionam nos Centros Educacionais Unificados – CEUs aplicam-se as disposições 

deste decreto, observando-se, contudo, as peculiaridades que lhes sejam próprias. 

  

Art. 5º Fica delegada ao Secretário Municipal de Educação competência para 

estabelecer normas gerais e complementares voltadas ao integral cumprimento das 

disposições deste decreto, de observância obrigatória por todas as unidades 

integrantes da Rede Municipal de Ensino na elaboração de seus regimentos 

educacionais, inclusive no que concerne ao Programa de Reorganização Curricular e 

Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino – Mais 

Educação São Paulo. 

  

Art. 6º As diretrizes fixadas neste decreto aplicam-se, no que couber, aos Centros de 

Convivência Infantil (CCIs) e aos Centros Integrados de Proteção à Saúde (Cips), 

vinculados administrativamente às Secretarias, Autarquias e à Câmara Municipal e 

pedagogicamente à Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei nº 13.326, 

de 13 de fevereiro de 2002, e do Decreto nº 42.248, de 5 de agosto de 2002. 

  

Parágrafo único. Os regimentos educacionais das unidades referidas no "caput" deste 

artigo serão objeto de análise e aprovação pelas Diretorias Regionais de Educação a 

que estiverem vinculadas. 

  

Art. 7º Os casos omissos ou excepcionais serão decididos pela Secretaria Municipal 

de Educação. 

  

Art. 8º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 10 de outubro de 2013, 460º da 

fundação de São Paulo. 

  

FERNANDO HADDAD, PREFEITO 
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ANTONIO CESAR RUSSI CALLEGARI, Secretário Municipal de Educação 

  

ANTONIO DONATO MADORMO, Secretário do Governo Municipal 

  

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 10 de outubro de 2013. 
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PORTARIAS 
 

 

PORTARIA Nº 5.929 - DE 14 DE OUTUBRO DE 2013 – 
Integração do ensino fundamental de 8 anos com o de 9 anos. 
DOC de 16/10/2013 - Páginas 18 e 19 

 

Dispõe sobre a integração do ensino fundamental com duração de 8 (oito) anos ao ensino 

fundamental com duração de 9 (nove) anos. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e,  

CONSIDERANDO:  

- o disposto no artigo 32 da Lei 9.394/96, com redação alterada pela Lei 

11.274/06;  

- o estabelecido na Resolução CNE/CEB nº 01, de 14/01/10, que define as 

Diretrizes Operacionais para a implantação do Ensino Fundamental de 9(nove) anos;  

- o definido na Resolução CNE/CEB nº 7, de 14/12/10 que fixa Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 (nove) anos;  

- o contido na Deliberação CME nº 03/06 e Indicação CME 07/06;  

- o disposto no Parecer CME nº 345/13, que trata da unificação nas nomenclaturas 

na rede municipal de ensino;  

- a necessidade de viabilizar os procedimentos e garantir a unicidade de ação para a 

organização do ensino fundamental. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - As unidades educacionais da rede municipal de ensino que mantêm a 

coexistência do ensino fundamental com duração de 8(oito) anos com o ensino 

fundamental de 9(nove) anos, nos termos da Portaria SME nº 5.285, de 04/12/09, 

deverão na reorganização das turmas para 2014 renomeá-las na conformidade do 

disposto na presente Portaria.  

Art. 2º - No ano de 2014 o ensino fundamental com duração de 8 (oito) anos será 

integrado ao Ensino Fundamental com duração de 9(nove) anos, observada a 

correspondência de nomenclatura da tabela abaixo:  
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ensino fundamental de 8 anos ensino fundamental de 9 anos em 

2º ano – ciclo II 7º ano 

3º ano – ciclo II 8º ano 

4º ano – ciclo II 9º ano 

Art. 3º - Caberá a cada unidade educacional a organização das turmas/2014 nos 

moldes ora estabelecidos, bem ainda proceder às adequações na documentação 

escolar dos alunos.  

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação e as Diretorias Regionais de Educação, 

nos respectivos âmbitos de atuação, deverão acompanhar a readequação dos 

registros das turmas e orientar a implantação do ensino fundamental com 9 (nove) 

anos de duração para as turmas mencionadas no artigo 2º desta Portaria, inclusive, 

verificando a efetiva adequação dos registros da documentação escolar dos alunos.  

Art. 5º - Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Diretoria Regional 

de Educação, ouvida, se necessário, a SME.  

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  
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PORTARIA Nº 5.930 DE 14 DE OUTUBRO DE 2013 
Regulamenta a Reorganização Curricular  
DOC de 15/10/2013 - Páginas 13 e 14 

 
Regulamenta o Decreto nº 54.452, de 10/10/2013, que institui, na Secretaria Municipal de 

Educação, o Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e 

Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo- “Mais Educação São Paulo”. 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO: 

 

- o Programa de Metas 2013-2016, do governo municipal de São Paulo; 

 

- o disposto no Decreto nº 54.452, de 10/10/2013; 

 

- a Política Educacional da Secretaria Municipal de Educação; 

 

- a necessidade de se definir normas complementares a fim de assegurar a 

efetivação da Reorganização Curricular e Administrativa, bem ainda, adotar medidas 

para a ampliação e o fortalecimento da Rede Municipal de Ensino; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - O Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e 

Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo- “Mais Educação São 

Paulo”, instituído pelo Decreto nº 54.452, de 10/10/13, será implantado nos 

termos da presente Portaria. 

 

Art. 2º - O Programa “Mais Educação São Paulo” terá como finalidades principais: 

 

I – ampliação do número de vagas para a educação infantil e universalização do 

atendimento para as crianças de 4(quatro) e 5(cinco) anos de idade; 

 

II – integração curricular na Educação Infantil; 

 

III – promoção de melhoria da qualidade social na Educação Básica e, 

consequentemente, dos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB; 

 

IV– ressignificação da avaliação com ênfase no seu caráter formativo para 

educandos e professores; 

 

V – alfabetização a todas as crianças até o 3º ano do Ensino Fundamental nos 

termos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC; 

 

VI – integração entre as diferentes etapas e modalidades da Educação Básica; 

 

VII – incentivo à autonomia e valorização das ações previstas nos Projetos Político-

Pedagógicos das Unidades Educacionais. 
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VIII – fortalecimento da gestão democrática e participativa, com envolvimento das 

famílias. 

 

Art. 3º - Para o alcance das finalidades estabelecidas no artigo anterior, 

consignadas na melhoria da qualidade social da Educação Básica, as ações 

programadas deverão estruturar-se em cinco eixos, a saber: 

 

I – Infraestrutura; 

 

II – Currículo; 

 

III – Avaliação; 

 

IV – Formação do Educador; 

 

V – Gestão. 

 

Art. 4º - Nas ações de Infraestrutura deverão ser previstas: 

 

I - Ampliação do número de vagas na educação infantil por meio de ações 

articuladas envolvendo: 

 

a) levantamento das regiões onde exista demanda excedente e indicação de locais 

onde possam ser construídas unidades de educação infantil; 

 

b) construção de novas unidades educacionais nas regiões onde houver demanda 

excedente realizada com recursos próprios ou parceria com os governos estadual e 

federal, pela participação nos Programas “Pró-Infância” e “Brasil Carinhoso”; 

 

c) término e entrega de construções em andamento; 

 

d) ampliação do atendimento por meio de novos convênios com entidades, na 

conformidade do estabelecido em Portaria específica; 

 

e) formação de agrupamentos mistos, respeitadas as fases de desenvolvimento das 

crianças, otimizando o atendimento nas instituições existentes, observando o 

disposto em Portaria específica. 

 

f) ampliação, gradativa dos Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs de 

modo a integrar o atendimento realizado para as crianças de zero a 5(cinco) anos 

de idade. 

 

II – Eliminação do turno intermediário no Ensino Fundamental; 

 

III – Ampliação da jornada diária dos educandos, assegurando condições de 

melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem; 

 

IV – Eliminação de barreiras arquitetônicas, assegurando condições de 

acessibilidade e inclusão. 
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Art. 5º - Na Reorganização Curricular, deverão ser consolidadas ações relativas a: 

 

I- Educação Infantil: 

 

a) Os Centros de Educação Infantil – CEIs, os Centros Municipais de Educação 

Infantil - CEMEIs e as Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs deverão 

redimensionar a sua prática pedagógica assegurando o atendimento à criança com 

base na pedagogia da infância, de modo a articular suas experiências e seus 

saberes com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

ambiental, científico e tecnológico a fim de promover o seu desenvolvimento integral. 

 

b) Elaboração de uma proposta político-pedagógica integradora que efetivar-se-á por 

meio de um currículo que considere as crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, 

com o compromisso de assegurar o direito de viver situações acolhedoras, seguras, 

agradáveis, desafiadoras, que lhes possibilitem a apropriação de diferentes 

linguagens e saberes que circulam na sociedade. 

 

c) Articulação com o Ensino Fundamental, envolvendo os educadores das duas 

etapas de ensino, por meio do planejamento de ações que ressaltem a importância 

da brincadeira, ludicidade, expressão corporal e da imaginação como elementos 

integrantes do currículo. 

 

II – Ensino Fundamental: regular e nas modalidades Educação de Jovens e Adultos- 

EJA e Educação Especial: 

 

a) No Ensino Fundamental regular, o currículo terá duração de 9(nove) anos e 

deverá organizar-se em 3(três) Ciclos de Aprendizagem e Desenvolvimento, assim 

especificados: 

 

a.1 - Ciclo de Alfabetização: compreendendo do 1º ao 3º anos iniciais do Ensino 

Fundamental, com a finalidade promover o sistema de escrita e de resolução de 

problemas matemáticos por meio de atividades lúdicas integradas ao trabalho de 

letramento e desenvolvimento das áreas de conhecimento, assegurando que, ao 

final do Ciclo, todas as crianças estejam alfabetizadas. 

 

a.2 - Ciclo Interdisciplinar: compreendendo do 4º ao 6º anos do Ensino 

Fundamental, com a finalidade de aproximar os diferentes ciclos por meio da 

interdisciplinaridade e permitir uma passagem gradativa de uma para outra fase de 

desenvolvimento, bem como, consolidar o processo de alfabetização/letramento e 

de resolução de problemas matemáticos com autonomia para a leitura e a escrita, 

interagindo com diferentes gêneros textuais e literários e comunicando-se com 

fluência e com raciocínio lógico. 

 

a.3 – Ciclo Autoral: compreendendo do 7º ao 9º anos do Ensino Fundamental, com 

a finalidade de promover a construção de projetos curriculares comprometidos com 

a intervenção social e concretizado por meio do Trabalho Colaborativo de Autoria – 

TCA, com ênfase ao desenvolvimento da construção 

 

do conhecimento, considerando o domínio das diferentes linguagens, a busca da 

resolução de problemas, a análise crítica e a estimulação dos educandos à autoria. 
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b) Ensino Fundamental – Modalidade: Educação de Jovens e Adultos – EJA: nas 

Unidades Educacionais que mantêm a Educação de Jovens e Adultos na forma 

regular, o currículo organizar-se-á em Etapas na periodicidade semestral, conforme 

segue: 

 

I – Etapa de Alfabetização – dois semestres – objetiva a alfabetização e o 

letramento como forma de expressão, interpretação e participação social, no 

exercício da cidadania plena, ampliando a leitura de mundo do jovem e do adulto 

favorecendo a sua formação integral, por meio da aquisição de conhecimentos, 

valores e habilidades para leitura, escrita e oralidade, as múltiplas linguagens, que se 

articulem entre si e com todos os componentes curriculares, bem como, a solução 

de problemas matemáticos. 

 

II – Etapa Básica – dois semestres – as aprendizagens relacionadas à Lingua 

Portuguesa, à Música, a Expressão Corporal e demais linguagens assim como o 

aprendizado da Matemática, das Ciências, da História e da Geografia devem ser 

desenvolvidos de forma articulada, tendo em vista a complexidade e a necessária 

continuidade do processo de alfabetização. 

 

III – Etapa Complementar – dois semestres – representa o momento da ação 

educativa para jovens e adultos com ênfase na ampliação das habilidades 

conhecimentos e valores que permitam um processo mais efetivo de participação 

na vida social. 

 

IV – Etapa Final – dois semestres – objetiva enfatizar a capacidade do jovem e do 

adulto em intervir em seu processo de aprendizagem e em sua própria realidade, 

visando a melhoria da qualidade de vida e ampliação de sua participação da 

sociedade. 

 

b.1 - No Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos – CIEJAs e na EJA 

organizada na forma Modular, serão respeitadas as especificidades de cada projeto, 

suas matrizes curriculares, adequando, no que couber, essas formas de 

atendimento à nova proposta de ciclos. 

 

b.2 – Nas classes do Movimento de Alfabetização de Adultos - MOVA e nos Centros 

Municipais de Capacitação e Treinamento - CMCT, serão respeitadas as 

especificidades que lhes são próprias. 

 

c) Ensino Fundamental – Modalidade: Educação Especial: o currículo da Educação 

Especial nas Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos – EMEBSs será 

organizado de acordo com o previsto na alínea “a”, do inciso II deste artigo, 

observadas as suas especificidades. 

 

III – Ensino Médio: 

 

a) No Ensino Médio, terceira etapa da Educação Básica, o currículo será organizado 

em séries anuais com duração de 3(três) anos e terá como finalidade a 

consolidação da formação básica do cidadão, capacitando-o para o exercício da 

cidadania e para o desenvolvimento de habilidades básicas para o mundo do 



 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

238 

trabalho. 

 

b) Nesta etapa deverão ser aprofundados os conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, buscando articular o currículo com a preparação para o trabalho e a 

cidadania, propiciando a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual 

e do pensamento crítico e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 

dos processos produtivos. 

 

Parágrafo Único - As metodologias curriculares do Ensino Médio deverão 

contemplar o acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação, suas linguagens 

e as redes mundiais de conhecimento. 

 

Art. 6º - O Ciclo de Alfabetização será ministrado pelo Professor de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I, respeitada a sua jornada de trabalho, acrescido de 

aulas de Arte, Educação Física e Língua Inglesa que serão ministradas pelo 

Professor especialista de cada área, bem como aulas de Enriquecimento Curricular 

de Laboratório Informática Educativa e de Sala de Leitura, ministradas pelo 

Professor designado para cada função. 

 

§ 1º: As aulas de Língua Inglesa referidas no caput deste artigo serão ministradas 

em docência compartilhada entre o Professor de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I e o Professor de Ensino Fundamental II e Médio, especialista da área. 

 

§ 2º: As aulas de Língua Inglesa, Educação Física, Arte, de Laboratório de 

Informática Educativa e de Sala de Leitura assumirão caráter integrador das 

diferentes áreas de conhecimento. 

 

Art. 7º - No Ciclo Interdisciplinar, os 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental serão 

ministrados pelo o Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, 

respeitada a sua jornada de trabalho, acrescido de aulas de Arte, Educação Física e 

Língua Inglesa que serão ministradas pelo Professor especialista de cada área, bem 

como, aulas de Enriquecimento Curricular de Laboratório Informática Educativa e de 

Sala de Leitura, ministradas pelo Professor designado para cada função. 

 

§ 1º: As aulas de Língua Inglesa referidas no caput deste artigo serão ministradas 

em docência compartilhada entre o Professor de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I e o Professor de Ensino Fundamental II e Médio, especialista da área. 

 

§ 2º: As aulas de Língua Inglesa, Educação Física, Arte, de Laboratório de 

Informática Educativa e de Sala de Leitura assumirão caráter integrador das 

diferentes áreas de conhecimento. 

 

§ 3º: Nos 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental, deverão ser programadas, 

respectivamente, um e dois tempos equivalentes aos de horas-aula destinados a 

orientação de “Projetos”, ministradas dentro da carga horária regular dos 

educandos e em docência compartilhada com o Professor de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I. 

 

Art. 8º: No Ciclo Interdisciplinar, os 6ºs anos do Ensino Fundamental serão 

ministrados pelo Professor de Ensino Fundamental II e Médio em docência 
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compartilhada com o Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, 

observadas as seguintes regras: 

 

I – A docência compartilhada dar-se-á, preferencialmente, nas aulas de Língua 

Portuguesa e de Matemática; 

 

II – O número de aulas a serem compartilhadas serão de 04 aulas em todas as 

Unidades Educacionais. 

 

III – Excepcionalmente, para o ano de 2014, as aulas referidas no inciso anterior, 

observarão ao que segue: 

 

a) 12 aulas, nas Unidades Educacionais que contarão com apenas um ou dois 6ºs 

anos; 

 

b) 08 aulas, nas Unidades Educacionais que contarão com três 6ºs anos; 

 

c) 06 aulas, nas Unidades Educacionais que contarão com quatro 6ºs anos. 

 

IV – A docência compartilhada tem por finalidade atenuar a passagem dos anos 

iniciais para os anos finais do Ensino Fundamental, por meio da instituição de um 

professor referência para a classe, conectando as áreas de conhecimento através 

de “Projetos”, favorecendo a intervenção didático-pedagógica mais adequada a esse 

grupo. 

 

V – Além das aulas que compõem a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada 

do Currículo, os educandos do 6º ano do Ensino Fundamental contarão, ainda, com 

aulas de Enriquecimento Curricular de Laboratório Informática Educativa e de Sala 

de Leitura, ministradas pelo Professor designado para cada função, que, em 

conjunto com os tempos destinados a orientação de “Projeto”, assumirão um 

caráter integrador das diferentes áreas de conhecimento. 

 

Art. 9º - Os tempos destinados à orientação de “Projetos” no Ciclo Interdisciplinar 

deverão promover a integração das áreas visando a concretização dos objetivos do 

Ciclo, a ser definido no Projeto Político-Pedagógico da Unidade Educacional. 

 

Parágrafo Único: Os tempos de “Projetos” poderão ser atribuídas para 

compor/complementar a jornada de trabalho docente ou a título de Jornada 

Especial de Hora-Aula Excedente – JEX. 

 

Art. 10 - No Ciclo Autoral, as aulas serão ministradas pelo Professor de Ensino 

Fundamental II e Médio, acrescidas das aulas de Enriquecimento Curricular de 

Laboratório de Informática Educativa e de Sala de Leitura. 

 

§ 1º: Os educandos elaborarão, com o acompanhamento sistemático dos docentes 

do Ciclo, o Trabalho Colaborativo de Autoria – TCA, a ser concluído no 9º ano do 

Ensino Fundamental, com o objeto precípuo de participação cidadã e intervenção 

social. 

 

§ 2º: Na elaboração do TCA os educandos farão uso de metodologias de pesquisa, 
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a partir de temáticas que subsidiem a construção de conhecimento e o 

desenvolvimento de habilidades que possibilitem a compreensão da cidadania como 

participação social e política. 

 

§ 3º: As aulas de Enriquecimento Curricular – Laboratório de Informática Educativa 

e Sala de Leitura para o Ciclo Autoral deverão ser programadas de modo integrador 

com as demais áreas, assegurando o planejamento, execução e avaliação dos TCAs. 

 

Art. 11 – No Ensino Fundamental – Modalidade EJA, as aulas serão ministradas, 

conforme segue: 

 

I – Nas Etapas de Alfabetização e Básica: as aulas serão ministradas pelo Professor 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental I; 

 

II – Nas Etapas Complementar e Final: as aulas serão ministradas pelo Professor de 

Ensino Fundamental II e Médio; 

 

III – As aulas de Laboratório de Informática Educativa e de Sala de Leitura 

programadas para as diferentes Etapas da EJA serão ministradas em docência 

compartilhada com o profissional de educação designado para a função; 

 

IV – As aulas de Língua Inglesa serão ministradas, a partir da Etapa Complementar, 

pelo professor especialista da área. 

 

Art. 12 – Em todos os Ciclos do Ensino Fundamental deverão estar previstas 

atividades de lição de casa, assim entendidas como instrumentos que contribuirão 

para a consolidação dos conteúdos desenvolvidos no âmbito escolar, propiciando, 

ainda, o acompanhamento e a participação das famílias no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

 

Art. 13 - A Avaliação abrangerá as dimensões institucional, externa e interna e, na 

Unidade Educacional, assumirá um caráter formativo e comporá o processo de 

aprendizagem. 

 

Art. 14 - A avaliação para a aprendizagem na Educação Infantil deverá assumir 

papel relevante efetivando-se por meio da observação e da documentação 

pedagógica, com o objetivo de compor o registro histórico do processo cotidiano 

vivido pelas crianças, sem classificá-las. 

 

Parágrafo Único - Para adequar-se ao disposto na Lei federal nº 12.796, de 

04/04/13, no que concerne a avaliação do desenvolvimento dos educandos, as 

Unidades de Educação Infantil deverão observar ao contido na Orientação Normativa 

específica a ser publicada pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 15 - No Ensino Fundamental a avaliação para a aprendizagem será contínua, 

aplicada no decorrer do processo e, obrigatoriamente, na periodicidade bimestral, 

para realização de síntese resultante da análise do desempenho global dos 

educandos. 

 

§ 1º - Na avaliação do processo de ensino e aprendizagem deverão ser utilizados 
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instrumentos diversificados, dentre eles, as provas, trabalhos de pesquisas e 

atividades desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, sintetizadas em um único 

instrumento, bimestralmente. 

 

§ 2º - A síntese da avaliação do processo de ensino e aprendizagem será expressa 

em conceitos para o Ciclo de Alfabetização e notas de zero a 10(dez) para os 

demais Ciclos, fracionadas em números inteiros e meios, comentadas, analisadas e 

com anotações que incentivem a continuidade dos estudos e/ou apontem a 

necessidade de novas estratégias de ensino e aprendizagem, bem como de apoio 

pedagógico complementar. 

 

§ 3º - No Ciclo de Alfabetização os conceitos bimestrais serão expressos em: 

 

I – P: o educando evidencia, de modo plenamente satisfatório, os avanços 

necessários à continuidade do processo de ensino e de aprendizagem; 

 

II – S: o educando evidencia, de modo satisfatório, os avanços necessários à 

continuidade do processo de ensino e de aprendizagem; 

 

III – NS: o educando evidencia, de modo não satisfatório, os avanços necessários à 

continuidade do processo de ensino e de aprendizagem. 

 

§ 4º - No último ano do Ciclo de Alfabetização, os educandos que obtiverem 

conceito final P ou S, com base na análise de seu desempenho global e apuração da 

assiduidade nos termos da legislação em vigor, serão considerados promovidos 

para o Ciclo subsequente. 

 

§ 5º - No Ciclo Interdisciplinar, serão considerados promovidos para o Ciclo 

subsequente, os educandos do 6º ano do Ensino Fundamental que obtiverem nota 

mínima igual ou superior a 5,0(cinco) em cada Componente Curricular 

contemplando, inclusive, a sua participação em Projetos e apuração da assiduidade 

nos termos da legislação em vigor. 

 

§ 6º - No Ciclo Autoral, a promoção do educando poderá ocorrer nos finais 7ºs, 

8ºs e 9ºs anos que obtiverem nota mínima igual ou superior a 5,0(cinco), 

observada a frequência mínima exigida em cada Componente Curricular, 

considerando, inclusive, a sua participação no TCA. 

 

§ 7º - Na Educação de Jovens e Adultos e no Ensino Médio, a promoção dar-se-á ao 

final de cada semestre das Etapas da EJA, exceto nos primeiros semestres das 

Etapas de Alfabetização e Básica, e ao final de cada ano nas séries do Ensino Médio, 

mediante apuração da frequência nos termos da legislação em vigor e nota igual ou 

superior a 5,0(cinco), em cada Componente Curricular. 

 

§ 8º - Ao final de cada bimestre deverão ser previstas reuniões de Conselho de 

Classe visando assegurar o acompanhamento sistemático dos avanços e 

dificuldades do processo de ensino e de aprendizagem. 

 

§ 9º - Na hipótese de o educando não alcançar a média 5,0(cinco) prevista nos 

parágrafos anteriores, ele deverá ser objeto de análise individual pelo Conselho de 
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Classe da Unidade Educacional, preponderando a decisão do Conselho, que a 

fundamentará observando o seu desempenho global. 

 

Art. 16 – Os conceitos/notas, síntese das avaliações dos educandos, e demais 

informações serão registradas em “Boletim” emitido pela Unidade Educacional, e 

divulgado aos pais e/ou responsáveis, na periodicidade bimestral, como forma de 

compreender e acompanhar o processo de ensino e aprendizagem dos educandos. 

 

Parágrafo Único: Aos educandos com deficiência, Transtorno Global do 

Desenvolvimento - TGD e altas habilidades/superdotação, deverão ser elaborados 

relatórios descritivos em todos os anos do Ciclo, assegurando o acompanhamento 

de seus avanços e dificuldades pelos pais e/ou responsáveis. 

 

Art. 17 – As Unidades Educacionais deverão prever em seus Projetos Político-

Pedagógicos aulas de Recuperação Contínua, a ser desenvolvida dentro do horário 

regular dos educandos, por meio de estratégias diferenciadas, objetivando a 

superação das dificuldades. 

 

Parágrafo Único: Na hipótese de os estudos de Recuperação Contínua não se 

mostrarem suficientes para os avanços necessários no processo de ensino e 

aprendizagem, deverão ser programadas aulas de Recuperação Paralela, realizadas 

em horário diverso do da classe regular. 

 

Art. 18 – Além das avaliações internas da Unidade Educacional, ocorrerão também, 

Avaliações Externas que se caracterizam como instrumentos de avaliação sistêmica 

e do processo de aprendizagem, bem ainda, contribuindo para a formulação e 

implementação de políticas públicas. 

 

Parágrafo Único: Os resultados das avaliações externas poderão ser considerados 

no processo de desenvolvimento dos educandos e na reelaboração dos planos de 

trabalho para cada Ciclo. 

 

Art. 19 – Anualmente, a Comunidade Educacional realizará a Avaliação Institucional 

e sistematizará os impactos das ações pedagógicas e administrativas planejadas 

para cada ano letivo e a sua relação com o alcance das metas para a melhoria da 

qualidade de ensino e de aprendizagem. 

 

Parágrafo Único: Os resultados obtidos na Avaliação Institucional orientarão o 

replanejamento das ações e os ajustes do Projeto Político-Pedagógico e indicarão as 

necessidades e demandas para as diferentes instâncias de Gestão da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Art. 20 – Será implantado um Sistema de Formação de Educadores da Rede 

Municipal de Ensino como condição para a realização e êxito do Programa “Mais 

Educação São Paulo”, envolvendo os profissionais da educação, implementado com 

base nas necessidades, objetivos e metas decorrentes das orientações curriculares, 

dos Projetos Politico-Pedagógicos e dos resultados das avaliações. 

 

Parágrafo Único - O Sistema de Formação deverá contemplar as necessidades e 

desafios de todas as etapas e modalidades de ensino e será implementado 
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mediante a utilização dos tempos e espaços escolares, bem como, de outros meios 

e instituições, inclusive os polos de apoio presencial UAB São Paulo a serem 

implantados em unidades integrantes dos Centros Educacionais Unificados – CEUs. 

 

Art. 21 – O Programa “Mais Educação São Paulo” contemplará, ainda, a ampliação 

da jornada diária dos educandos com os seguintes objetivos: 

 

I – aumentar, gradativamente, o tempo de permanência dos educandos na escola, 

por meio de ações sistematizadas no contraturno escolar, de caráter educacional 

que promovam: a) a melhoria do processo de ensino e da aprendizagem; 

 

b) as relações de convívio; 

 

c) o enriquecimento do currículo; 

 

d) a integração entre os diferentes segmentos da escola. 

 

II – potencializar o uso dos recursos e espaços disponíveis ampliando os ambientes 

de aprendizagem e possibilitando seu acesso a educandos e professores; 

 

III – propiciar a recuperação paralela para educandos com aproveitamento 

insuficiente; 

 

Parágrafo Único: O trabalho referido no caput deste artigo será implantado no início 

do ano letivo com término previsto para o último dia de efetivo trabalho escolar. 

 

Art. 22 – As atividades curriculares de caráter educacional desenvolvidas no 

contraturno escolar envolverão ações de cunho social, esportivo ou cultural, 

articuladas ao Projeto Político-Pedagógico da Unidade Educacional, além das de 

recuperação paralela. 

 

Art. 23 - Deverão integrar as atividades curriculares desenvolvidas no contraturno 

escolar, os programas e projetos já existentes na Rede Municipal de Ensino 

envolvendo, em especial: 

 

I – Laboratórios de Informática Educativa; 

 

II – Salas de Leitura; 

 

III – Recuperação Paralela; 

 

IV – Bandas e Fanfarras; 

 

V – Esporte Escolar; 

 

VI – Xadrez; 

 

VII – Nas ondas do rádio; 

 

VIII – Aluno Monitor; 
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IX – Especialistas dos CEUs; 

 

X – outros, oferecidos por diferentes esferas governamentais. 

 

§ 1º – As Unidades Educacionais poderão, ainda, optar por projetos próprios de 

caráter educacional, desenvolvidos a partir de uma necessidade apontada no 

Projeto Político-Pedagógico. 

 

§ 2º - As atividades Recuperação Paralela, referidas no inciso III deste artigo, reger-

se-ão por normas específicas a serem publicadas pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

Art. 24 – As atividades curriculares realizadas no contraturno escolar destinam-se, 

aos educandos matriculados nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal 

de Ensino e consiste na ampliação do tempo de permanência do educando na 

Escola para, no mínimo, 6(seis) horas diárias. 

 

§ 1º - Na organização das atividades do contraturno escolar deverão ser 

computadas as horas destinadas à alimentação, higienização, fluxo de entrada e de 

saída dos educandos. 

 

§ 2º - A duração de cada atividade será de: 

 

45 (quarenta e cinco) minutos, quando envolver professor; 

 

b) 60 (sessenta) minutos, quando envolver especialistas dos CEUs ou contratados. 

 

§ 3º - As Unidades Educacionais vinculadas aos Centros Educacionais Unificados – 

CEUs poderão oferecer atividades no contraturno escolar observadas as 

normatizações e especificidades próprias desses equipamentos, priorizando o 

atendimento aos educandos do Ensino Fundamental. 

 

§ 4º - As Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs, poderão oferecer 

atividades realizadas no contraturno, desde que integradas ao seu Projeto Político-

Pedagógico e mediante justificativa fundamentada, com aprovação do Conselho de 

Escola, ficando condicionadas à autorização prévia da respectiva 

 

Diretoria Regional de Educação – DRE. 

 

Art. 25 - As turmas das atividades curriculares do contraturno escolar, serão 

formadas com: 

 

a) mínimo de 15(quinze) educandos, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental 

e de Ensino Fundamental e Médio, respeitadas as disposições específicas vigentes; 

 

b) mínimo de 05(cinco) educandos, nas Escolas Municipais de Educação Bilingue 

para Surdos - EMEBSs; 

 

§ 1º - Na hipótese de contratação de especialistas para atividades específicas 
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observar-se-á o mínimo de 20 educandos por turma. 

 

§ 2º - O número de educandos estabelecido na alínea “a” deste artigo prevalecerá 

na organização das turmas, independentemente do estabelecido nas Portarias 

específicas. 

 

§ 3º - Na hipótese de desligamento de educandos, as vagas deverão ser 

disponibilizadas, de modo a assegurar o número mínimo de participantes exigido 

para cada turma. 

 

Art. 26 – A organização das atividades curriculares do contraturno escolar serão 

estruturadas em 5 (cinco) Fases, conforme segue: 

 

I – Fase 1 – Diagnóstico das necessidades apontadas no Projeto Político-

Pedagógico e análise dos projetos e programas já implantados na Unidade 

Educacional bem como as possibilidades de implantação de novos; 

 

II – Fase 2 – Gerenciamento das atividades curriculares realizadas no contraturno 

escolar e levantamento dos professores interessados em assumir as aulas, bem 

como, a necessidade de contratação de especialistas das áreas envolvidas; 

 

III – Fase 3 - Planejamento das Ações com definição dos projetos que terão 

continuidade e dos que serão implantados; 

 

IV – Fase 4 - Execução e acompanhamento; 

 

V – Fase 5 – Avaliação e possíveis readequações. 

 

Art. 27 - Caberá a cada Unidade Educacional, de acordo com as suas necessidades 

e possibilidades, organizar os horários e as atividades propostas para todos os 

Ciclos do Ensino Fundamental, integrando-as ao Projeto Político-Pedagógico, 

contendo: 

 

I – Justificativa; 

 

II – Objetivos Gerais; 

 

III – Metas Gerais; 

 

IV – Indicação dos projetos e programas a serem desenvolvidos; 

 

V – Carga Horária de cada Projeto e total; 

 

VI – Cronograma das turmas; 

 

VII– Recursos materiais e humanos; 

 

VIII – Previsão trimestral de gastos; 

 

IX - Referências bibliográficas; 
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X – Parecer da Equipe Técnica; 

 

XI– Aprovação do Conselho de Escola; 

 

XII – Manifestação do Supervisor Escolar; 

 

XIII – Homologação do Diretor Regional de Educação. 

 

§ 1º – A participação dos Centros Educacionais Unificados – CEUs dar-se-á por 

meio da integração de suas atividades às programadas pelas Unidades Educacionais 

que o compõem e as do seu entorno. 

 

§ 2º - No desenvolvimento das atividades curriculares do contraturno escolar, 

caberá ao Coordenador do Núcleo Educacional dos CEUs a articulação com o 

Coordenador Pedagógico da Unidade Educacional envolvida visando à efetivação de 

um trabalho conjunto. 

 

§ 3º - As atividades elaboradas nos termos do § 1º deste artigo deverão ser objeto 

de aprovação por parte das equipes gestoras envolvidas. 

 

Art. 28 - Nos termos das disposições vigentes, as atividades serão ministradas por: 

 

I- “Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I” e “Professores de 

Ensino Fundamental II e Médio”, com qualquer número de aulas atribuídas, 

interessados e em efetivo exercício de regência, em horário além da sua carga 

horária regular, percebendo a remuneração das horas-aula correspondentes como 

Jornada Especial de Horas-Aula Excedentes – JEX, respeitados os limites previstos 

na Lei 14.660, de 26/12/07 e observadas as disposições do Decreto nº 49.589, 

de 09/06/08. 

 

II – Professores designados para as atividades relativas aos programas oferecidos 

pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 23 desta Portaria. 

 

III – Especialistas dos CEUs; 

 

IV – Especialistas contratados pela DRE para as demais atividades curriculares 

mencionadas no artigo 23 desta Portaria, observada a legislação aplicável. 

 

§ 1º – Para os docentes mencionados nos incisos I e II deste artigo, a discussão e 

elaboração de organização das atividades curriculares do contraturno escolar, bem 

como as atividades de formação docente serão remuneradas como Jornada 

Especial de Trabalho Excedente – TEX, observado o limite de 02(duas) horas-aula 

semanais tanto para o professor em Jornada Especial Integral de Formação – JEIF 

como para o professor em Jornada Básica do Docente – JBD. 

 

§ 2º - Os Professores Orientadores de Sala de Leitura – POSL e Professores 

Orientadores de Informática Educativa – POIE, referidos no inciso II deste artigo, 

poderão participar das atividades curriculares do contraturno escolar como 

integradores no desenvolvimento de projetos específicos do Ciclo, 
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em horário além de sua jornada regular de trabalho onde perceberão a 

remuneração das horas-aula correspondentes como Jornada Especial de Horas-

Aula Excedentes – JEX, respeitados os limites previstos na Lei 14.660, de 

26/12/07 e observadas às disposições do Decreto nº 49.589, de 09/06/08. 

 

§ 3º - Os professores ocupantes de vaga de módulo sem regência poderão 

participar das atividades curriculares de contraturno escolar, desde que em horário 

diverso do de sua jornada regular, remunerados como Jornada Especial de Hora-

Aula Excedente - JEX. 

 

Art. 29 - Caberá a Equipe Gestora da Unidade Educacional a organização das 

atividades curriculares do contraturno escolar e acompanhamento em todas as 

suas fases, principalmente: 

 

I – divulgar a comunidade escolar, em especial, ao corpo docente, com o objetivo de 

ampliar sua participação na realização das atividades complementares; 

 

II – inscrever os educandos em consonância com os critérios estabelecidos nesta 

Portaria, mediante anuência dos pais/responsáveis; 

 

III – encaminhar os profissionais que atuarão nas atividades curriculares do 

contraturno escolar para formação específica, assegurando o seu constante 

aprimoramento; 

 

IV – controlar e manter os registros da frequência diária dos educandos inscritos; 

 

VI – assegurar os registros de cada uma das Fases referidas no artigo 26 desta 

Portaria; 

 

VII - avaliar periodicamente, inclusive ao final de cada ano, os resultados obtidos 

visando ao seu redimensionamento no Projeto Político-Pedagógico; 

 

VIII – envolver a comunidade na tomada de decisão, no acompanhamento e na 

avaliação do trabalho; 

 

IX – manter atualizadas, no sistema EOL, as informações relativas à composição das 

turmas e educandos participantes das atividades; 

 

X – viabilizar a contratação de profissionais, conforme o caso, com verbas próprias 

da Unidade, para desenvolver atividades no contraturno escolar que busquem a 

constante melhoria da qualidade social da educação; 

 

Art. 30 - Cada Unidade Educacional deverá enviar à respectiva Diretoria Regional de 

Educação-DRE para aprovação e demais providências, o seu Projeto Político-

Pedagógico contendo as atividades curriculares do contraturno escolar, observadas 

as seguintes providências: 

 

I – Caberá às Diretorias de Planejamento, Projetos Especiais e de Orientação 

Técnico-Pedagógica das DREs, no âmbito sua de atuação: 
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a) cadastrar os Projetos de cada Unidade Educacional no sistema EOL, observadas 

as regras estabelecidas pela SME; 

 

b) credenciar e selecionar especialistas para fins de contratação para o 

desenvolvimento de atividades específicas; 

 

c) encaminhar contratados para as Unidades Educacionais; 

 

d) suprir as Unidades Educacionais com os recursos necessários para o 

desenvolvimento das atividades; 

 

e) subsidiar as equipes das Unidades Educacionais na elaboração/revisão e 

desenvolvimento dos Projetos de Trabalho a partir das avaliações semestrais; 

 

f) propor atividades de formação indicadas pela Secretaria Municipal de Educação 

em parceria com o Supervisor Escolar, aos profissionais envolvidos; 

 

g) indicar necessidades e dificuldades à Secretaria Municipal de Educação. 

 

II – Caberá à Supervisão Escolar: 

 

a) analisar e emitir parecer favorável, se considerado pertinente; 

 

b) avaliar semestralmente os resultados, propondo, se necessário, os devidos 

ajustes; 

 

c) manifestar-se sobre a continuidade ou não dos Projetos em execução; 

 

d) propor atividades de formação dos profissionais envolvidos em parceria com a 

DOT-P/DRE. 

 

III – Caberá ao Diretor Regional de Educação: 

 

a) homologar ou justificar a não homologação dos projetos previamente aprovados 

pelo Supervisor Escolar; 

 

b) buscar a viabilização de contratação de especialistas para a execução de 

atividades que assim o exigirem; 

 

c) oferecer os recursos necessários para efetivação do trabalho; 

 

d) articular os diferentes setores da DRE para a viabilização do trabalho; 

 

e) encaminhar a SME as necessidades indicadas, esgotadas as providências no 

âmbito da DRE. 

 

Art. 31 - A Secretaria Municipal de Educação apoiará as Diretorias Regionais de 

Educação na implantação e desenvolvimento das atividades propostas, bem como, 

na formação dos profissionais envolvidos. 



 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

249 

 

Parágrafo Único – Caberá ao Centro de Informática –SME/CI a criação e 

orientação quanto aos mecanismos necessários para assegurar o cadastro dos 

projetos de cada Unidade Educacional envolvida. 

 

Art. 32 – Os professores participantes das atividades curriculares do contraturno 

escolar farão jus a Atestados (Modelo 4), expedido pelo Diretor de Escola que será 

computado para fins de Evolução Funcional desde que sejam cumpridas as 

seguintes exigências: 

 

a) carga horária mínima de 144(cento e quarenta e quatro) horas-aula anuais ou 

72(setenta e duas) horas-aula semestrais; 

 

b) período mínimo de 08 (oito) meses completos para carga horária de 144 horas-

aula e de 04 (quatro) meses completos para carga horária de 72 horas-aula; 

 

c) frequência igual ou superior a 85%(oitenta e cinco por cento) da carga horária 

total do trabalho. 

 

§ 1º - Serão consideradas horas efetivamente trabalhadas para esta finalidade 

aquelas destinas ao desenvolvimento de atividades com educandos. 

 

§ 2º - Para fins de pontuação será considerado mês trabalhado aquele cumprido no 

período de 30(trinta) dias ou fração superior a 15 (quinze) dias. 

 

§ 3º - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, os professores que 

desenvolverem atividades curriculares no contraturno escolar que estiverem 

compondo/complementando sua jornada de trabalho docente. 

 

Art. 33 – O Professor só poderá desistir das aulas referentes as atividades 

curriculares desenvolvidas no contraturno escolar, nas seguintes situações: 

 

a) na hipótese de ingresso na Jornada Especial Integral de Formação - JEIF, desde 

que comprovada incompatibilidade de horários e/ou que tenha ultrapassado os 

limites previstos em lei; 

 

b) em razão de nomeação/designação para outro cargo da Carreira do Magistério 

Municipal. 

 

Art. 34 – Os professores envolvidos nas atividades do contraturno escolar que se 

afastarem por períodos iguais ou superiores a 30(trinta) dias estarão 

automaticamente desligados das aulas, as quais serão disponibilizadas a outro 

interessado. 

 

Art. 35 – A Gestão das Unidades Educacional deverá estar pautada no 

fortalecimento da sua própria autonomia com maior descentralização dos recursos 

financeiros, técnicos e administrativos. 

 

§ 1º - O Projeto Político-Pedagógico deverá assumir papel articulador da gestão 

cotidiana das Unidades Educacionais, bem como de valorização da equipe escolar 
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por meio da efetiva mobilização do potencial dos educadores e ampliação de suas 

áreas de atuação. 

 

§ 2º - O Regimento Educacional à vista das disposições contidas na presente 

Portaria, deverá ser reelaborado de acordo com a pertinente legislação em vigor, 

considerando ser este um instrumento que normatiza e define a organização e 

funcionamento das Unidades Educacionais, regulamentando as relações entre os 

diversos participantes do processo educativo e contribuindo para a execução do 

Projeto Político- Pedagógico. 

 

Art. 36 – O Programa objeto desta Portaria deverá ser periodicamente avaliado, 

visando possibilitar ajustes e adequações. 

 

Art. 37 – Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelas Diretorias 

Regionais de Educação, ouvida, se necessário, a Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 38 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 01/01/14, revogando-se, então, as disposições em contrário, 

em especial, a Portaria nº 5.360, de 04/11/2011. 
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PORTARIA Nº 5.941, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013 Normas 
para elaboração do Regimento Escolar 

DOC  de 16/10/2013 - Página 16 

 

Estabelece normas complementares ao Decreto nº54.454, de 10/10/13, que dispõe sobre 

diretrizes para elaboração do Regimento Educacional das Unidades da Rede Municipal de 

Ensino e dá outras providências 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO: 

- a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96; 

- a Lei Municipal nº 14.660, de 26/12/07; 

- o constante na Deliberação CME 03/97 e na Indicação CME 04/97; 

- o disposto no Parecer CME nº 142/09; 

- o estabelecido no Decreto nº 54.452, de 10/10/13, que  institui, na Secretaria 

Municipal de Educação, o Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, 

ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo – “Mais 

Educação São Paulo”; 

- os dispositivos do Decreto nº 54.453 de /13, que fixa as atribuições para os 

Profissionais da Educação que integram a Equipe Escolar das Unidades Educacionais 

da Rede Municipal de Ensino a serem contempladas nos Regimentos Educacionais 

das Unidades da Rede Municipal de Ensino; 

- o contido no Decreto nº 54.454, de 10/10/13, que fixa diretrizes gerais para a 

elaboração dos Regimentos Educacionais e delega competências ao Secretário 

Municipal de Educação para estabelecer normas complementares; 

- as diretrizes contidas na Portaria SME nº 5.930, de 14/10/2013 e as orientações 

contidas no Documento de Referência do Programa “Mais Educação São Paulo” 

disponibilizado no site da SME em 10/10/2013. 

RESOLVE: 

Art. 1º - As Unidades Educacionais integrantes da Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo reelaborarão os seus Regimentos, na conformidade do disposto na Lei Federal 

nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, nas 

diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional de Educação e Conselho Municipal de 

Educação, na pertinente legislação municipal em vigor, em especial, nas definidas nos 

Decretos nºs 54.452, de 10/10/13, 54.453, de 10/10/13 e 54.454, 

de10/10/13, bem ainda, nas demais normas constantes do Anexo 

Único da presente Portaria. 
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Art. 2º - Integram a Rede Municipal de Ensino de São Paulo unidades educacionais 

de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio e de educação 

profissional, criadas e mantidas pelo poder público municipal, a saber: 

I – Centros de Educação Infantil – CEIs; 

II – Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs 

III – Centros de Educação e Cultura Indígena – CECIs; 

IV – Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs; 

V – Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs; 

VI – Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio – EMEFMs; 

VII – Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos– EMEBSs; 

VIII – Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos– CIEJAs; 

IX – Centros Municipais de Capacitação e Treinamento – CMCTs; 

Art. 3º - Submeterão os regimentos à aprovação: 

I – da Secretaria Municipal de Educação, por meio das respectivas Diretorias 

Regionais de Educação as unidades educacionais de educação infantil e de ensino 

fundamental, criadas e mantidas pelo Poder Público Municipal. 

II – do Conselho Municipal de Educação, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação - os estabelecimentos de ensino que mantêm o ensino médio ou cursos de 

educação profissional técnica de nível médio, bem como as que possuem cursos ou 

propostas curriculares diferenciadas, que dependem de autorização de 

funcionamento específica. 

§ 1º - Os novos Regimentos Educacionais a serem elaborados pelas Unidades 

Educacionais da Rede Municipal de Ensino terão vigência a partir do ano letivo de 

2014, após aprovação pelo órgão regional competente, nos termos do disposto no § 

1º do artigo 3º do Decreto nº 54.454, de 10/10/13. 

§ 2º - Quaisquer alterações ou adendos ao Regimento Educacional, pretendidos pela 

Unidade Educacional, serão submetidos à aprovação do órgão competente, conforme 

o caso, e vigorarão a partir do ano letivo seguinte ao de sua aprovação, exceto no ano 

de sua implantação, que poderá ser adequado para vigência no próprio ano. 

Art. 4º - Na reelaboração de seus Regimentos, as Unidades Educacionais deverão 

observar a organização constante do Anexo Único, parte integrante desta Portaria, 

em especial, no que se refere às Normas de Convívio - Capítulo VII – Título III e demais 

normas estabelecidas. 

§ 1º – Reelaborarão seus Regimentos Educacionais segundo normatizações 

próprias: 

a) os Centros de Educação e Cultura Indígena – CECIs; 
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b) os Centros Educacionais Unificados – CEUs. 

§ 2º - As Unidades Educacionais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental que 

funcionam nos Centros Educacionais Unificados – CEUs deverão observar os 

dispositivos constantes desta Portaria, acrescido das peculiaridades que lhe são 

próprias. 

Art. 5º - Casos omissos serão resolvidos pelas Diretorias Regionais de Educação, 

ouvida, se necessário, a Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 5.941, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013. 

ÍNDICE 

O Regimento Educacional das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino é 

constituído dos seguintes Títulos, Capítulos, Seções e Subseções; 

TÍTULO I - DA CARACTERIZAÇÃO, DA NATUREZA, DOS FINS E DOS OBJETIVOS 

Capítulo I - Da Criação e Identificação 

Capitulo II - Da Natureza e dos Fins 

Capítulo III – Da Organização das Etapas e Modalidade e da Duração do Ensino 

Capitulo IV - Dos Objetivos 

TÍTULO II - DA GESTÃO ESCOLAR 

Capítulo I - Da Caracterização 

Capítulo II - Da Equipe Escolar 

Capítulo III - Do Conselho de Escola/CEI/CIEJA e da sua Natureza 

Seção I – Da Constituição e das Atribuições 

Seção II – Do Funcionamento 

Capítulo IV - Das Instituições Auxiliares 

Seção I – Da Associação de Pais e Mestres - APM 

Seção II – Da Organização Estudantil 

TÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO 

CapítuloI - Do Currículo 

Capitulo II- Do Projeto Pedagógico 

Capítulo III – Da Organização Curricular 

Seção I – Da Educação Infantil 

Seçaõ II – Do Ensino Fundamental 

Seção III – Da Educação de Jovens e Adultos 
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Seção IV – Do Ensino Médio 

Capítulo IV - Do Processo de Avaliação 

Seção I – Dos Princípios 

Seção II – Da Avaliação Institucional 

Seção III - Da Avaliação do de Aprendizagem e Desenvolvimento 

Seção IV - Da Produção de Relatórios na Educação Infantil 

Seção V - Da Escala de Avaliação no Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e 

Adultos e no Ensino Médio 

Capítulo V - Das Reuniões Pedagógicas e Dos Conselhos de Classe 

Capítulo VI - Das Ações de Apoio ao Processo Educativo 

Capítulo VII – Das Normas de Convívio 

Seção I – Dos Direitos dos Educandos 

Seção II – Dos Deveres dos Educandos e/ou de seus Pais/Responsáveis 

Seção III – Das proibições aos Educandos 

Seção IV – Dos Deveres da Equipe Escolar 

Seção V – Da Participação dos Pais ou Responsáveis 

Seção VI – Das Medidas Disciplinares 

Seção VII – Dos Instrumentos de Gestão 

TITULO IV - DO REGIME ESCOLAR 

Capitulo I- Do Calendário de Atividades 

Capítulo II - Da Matrícula 

Capitulo III - Da Classificação e Reclassificação 

Capítulo IV – Da Recuperação das Aprendizagens 

Capítulo V- Da Apuração da Assiduidade 

Capítulo VI - Da Compensação de Ausências 

Capítulo VII - Da Promoção 

Capitulo VIII – Dos Certificados 

TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS REGIMENTO EDUCACIONAL 

DAS UNIDADES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO 

TÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO, DA NATUREZA, DOS FINS E DOS OBJETIVOS 

Capítulo I 

Da Criação e Identificação 
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Art. 1°- As Unidades Educacionais que compõem a Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo deverão estabelecer suas normas regimentais iniciando pela indicação de sua 

identificação, contendo os seguintes itens: 

I – Denominação; 

II – Tipo de Atendimento; 

III – Patrono ou equivalente atribuído à Unidade Educacional; 

IV – Endereço da Escola; 

V – Ato de Criação; 

VI – Ato de Autorização de Funcionamento. 

Capítulo II 

Da Natureza e dos Fins 

Art. 2° - A Educação pública municipal é gratuita, laica, direito da população e dever 

do poder público e estará a serviço das necessidades e características de 

desenvolvimento e aprendizagem dos educandos, isenta de quaisquer formas de 

preconceitos e discriminações de sexo, raça, cor, situação socioeconômica, credo 

religioso e político, dentre outras. 

Art. 3° - As Unidades Educacionais municipais têm por finalidade promover a Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental e o  Ensino Médio às crianças, jovens e adultos 

fundamentada nos princípios voltados à construção do conhecimento, indispensável 

ao exercício ativo e crítico da cidadania, na vida social, cultural, política e profissional. 

Capítulo III 

Da Organização das Etapas e Modalidades e da Duração do Ensino 

Art. 4° - As Unidades Educacionais Municipais, no âmbito de sua atuação, manterão 

diferentes etapas e modalidades de ensino, na seguinte conformidade: 

I – A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, será oferecida nos CEIs, 

nos CEMEIs e nas EMEIs e atenderá crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, na 

conformidade com o disposto no artigo 34, constante do Anexo Único desta Portaria 

e organizar-se-á em períodos anuais com, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos e 

800 (oitocentas) horas de efetivo trabalho escolar. 

II – O Ensino Fundamental, segunda etapa da educação básica, terá duração de 9 

(nove) anos e organizar-se-á anualmente, com mínimo de 200 (duzentos) dias e 800 

(oitocentas) horas de efetivo trabalho escolar, e é destinado às crianças e jovens a 

partir dos 6 (seis) anos de idade completos ou a completar na forma a ser 

estabelecida em Portaria específica, estruturado em 3 (três) ciclos de aprendizagem 

e desenvolvimento, na conformidade do disposto no artigo 35 deste Anexo. 

III - O Ensino Médio, terceira etapa da Educação Básica, será ofertado nas EMEFMs, 

sendo organizado em 3 (três) séries anuais com duração mínima de 200 (duzentos) 
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dias e 800 (oitocentas) horas de efetivo trabalho escolar cada uma, na conformidade 

do artigo 37 deste Anexo. 

IV - As EMEFs poderão manter classes de Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

preferencialmente no período noturno, destinadas ao atendimento de jovens e adultos 

que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental em idade própria. 

IV.1 – A Educação de Jovens e Adultos – EJA constitui-se modalidade de ensino com 

duração de 8(oito) semestres, e organizar-se-á semestralmente, com o mínimo de 

100 (cem) dias e 400 (quatrocentas) horas de efetivo trabalho escolar, estruturado 

em 4 (quatro) Etapas na conformidade do disposto no artigo 36 deste Anexo. 

IV.2 - Além da oferta da Educação de Jovens e Adultos nas Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental – EMEFs na forma descrita no inciso anterior, poderão ser 

organizados cursos oferecidos a forma modular nos termos do contido no Paracer 

CME nº 234/12. 

IV.3 - A modalidade poderá, ainda, ser oferecida nos Centros Integrados de Educação 

de Jovens e Adultos – CIEJAS, com organização específica na conformidade do 

estabelecido em normatização própria . 

V. A Educação Especial constitui-se modalidade de ensino destinada aos educandos 

com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação sendo ofertada nas Unidades Educacionais da Rede 

Municipal de Ensino, respeitado o princípio da inclusão, nas salas comuns, nas Salas 

de Apoio e Acompanhamento à Inclusão- SAAIs, nas Instituições de Educação Especial 

Conveniadas com a SME, nas Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos 

– EMEBSs e nas Unidades-Polo de Educação Bilíngue para educandos surdos ou 

ouvintes, com atendimento específico que assegure e respeite o desenvolvimento e o 

rítmo de aprendizagem desses educandos. 

Capítulo IV 

Dos Objetivos 

Art. 5º- A Educação Pública nas Escolas da Rede Municipal de São Paulo tem por 

objetivo a formação da consciência social, crítica, solidária e democrática, na qual o 

educando vá gradativamente se percebendo como agente do processo de construção 

do conhecimento e de transformação das relações entre os homens em sociedade, 

por meio da ampliação e recriação de suas experiências, da sua articulação com o 

saber organizado e da relação da teoria com a prática, respeitadas as especificidades 

das seguintes etapas ou modalidades de ensino: 

I - Educação Infantil – assegurar às crianças de zero a 5(cinco) anos de idade o seu 

desenvolvimento integral em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e 

social, complementando a ação da família e da comunidade, o acesso a processos de 

construção de conhecimento e a aprendizagem de diferentes linguagens, bem ainda, 
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o direito à proteção, saúde, liberdade, dignidade, brincadeira, convivência, integração 

com outras crianças e ao respeito. 

II - Ensino Fundamental Regular – assegurar aos educandos o desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo, priorizando a alfabetização nos três primeiros anos de 

escolaridade, visando à compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta 

a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; o 

fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

respeito recíproco em que se assenta a vida social. 

III – Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos - EJA – assegurar 

oportunidades educacionais apropriadas àqueles que se encontram na faixa etária 

superior à considerada própria para a conclusão do Ensino Fundamental, 

consideradas suas características, seus interesses, condições de vida e de trabalho, 

permitindo percursos individualizados e conteúdos significativos, valorizada a 

realização de atividades e vivências socializadoras, culturais, recreativas e esportivas, 

geradoras de enriquecimento do percurso formativo dos educandos e desenvolvida a 

agregação de competências para o mundo do trabalho. 

IV - Ensino Médio – assegurar aos educandos a consolidação e aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento 

de estudos, a preparação básica para a cidadania e o mundo do trabalho, tomado 

este como princípio educativo, para continuar aprendendo, além de possibilitar o seu 

desenvolvimento como pessoa humana e do pensamento crítico, sua autonomia 

intelectual, incluindo a formação ética e estética e a compreensão dos fundamentos 

científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea. 

TÍTULO II 

DA GESTÃO ESCOLAR 

Capítulo I 

Da Caracterização 

Art. 6° - A Gestão Escolar deve ser entendida como um processo democrático 

de  fortalecimento da autonomia das Unidades Educacionais que compreenderá as 

fases de planejamento, tomada de decisão, acompanhamento, execução e avaliação 

do trabalho educativo, observada a legislação em vigor e as diretrizes que compõem 

a Política Educacional da Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 7° - A Gestão Escolar, respeitadas as especificidades de cada cargo, deverá 

privilegiar a participação de todos os segmentos da Unidade, sendo o Conselho de 
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Escola/CEI/CIEJA a instância de elaboração, deliberação, acompanhamento e 

avaliação do planejamento e do funcionamento da Unidade Educacional. 

Capítulo II 

Da Equipe Escolar 

Art. 8º - A Equipe Escolar das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino 

será constituída na conformidade do disposto no Anexo Único do Decreto nº 54.453, 

de 10/10/13. 

Capítulo III 

Do Conselho de Escola/CEI/CIEJA e da sua Natureza 

Art. 9º - O Conselho de Escola/CEI/CIEJA é um colegiado de natureza consultiva e 

deliberativa, constituído pelo Diretor de Escola, membro nato, representantes eleitos 

das categorias de servidores em exercício nas Unidades Educacionais, dos pais e dos 

educandos nos termos da legislação em vigor, as diretrizes e metas da política 

educacional e demais diretrizes contidas nesta Portaria. 

Parágrafo Único - A atuação e representação de qualquer dos integrantes do 

Conselho de Escola/CEI/CIEJA visará ao interesse maior dos educandos, inspiradas 

nas finalidades e objetivos da educação pública da Cidade de São Paulo. 

Art. 10 - A ação do Conselho de Escola/CEI/CIEJA estará articulada com a ação dos 

profissionais da Unidade Educacional, preservada a especificidade de cada área de 

atuação. 

Art. 11 - A autonomia do Conselho de Escola/CEI/CIEJA se exercerá nos limites da 

legislação em vigor, no compromisso com a democratização da gestão escolar e nas 

oportunidades de acesso e permanência na escola pública de todos que a ela têm 

direito. 

Seção I 

Da Constituição e das Atribuições 

Art. 12 - A constituição e representatividade do Conselho de Escola/CEI/CIEJA, parte 

integrante do Regimento Educacional, será estabelecida em função dos critérios 

conjugados entre a etapa e a modalidade de ensino, o número de 

classes/agrupamentos da Unidade Educacional e a proporcionalidade entre os 

membros dos diferentes segmentos da comunidade escolar, na forma definida em 

legislação específica. 

Art. 13 - Os membros dos diferentes segmentos elegerão seus representantes junto 

ao Conselho, titulares e suplentes. 

Art. 14. Os membros eleitos, dentre os Profissionais da Educação, deverão 

obrigatoriamente encontrar-se em exercício na Unidade Educacional. 
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Art. 15 - O mandato dos membros eleitos do Conselho será anual, observado o 

período de 30 (trinta) dias após o início do ano letivo, sendo permitida a reeleição. 

Art. 16 - As atribuições do Conselho de Escola/CEI/CIEJA definem-se em função das 

condições reais das escolas da Rede Pública Municipal, da organização do próprio 

Conselho de Escola/CEI/CIEJA e das competências dos profissionais em exercício na 

Unidade Educacional. 

Art. 17 – São atribuições do Conselho de Escola/CEI/CIEJA: 

I - discutir e adequar, no âmbito da unidade educacional, as  diretrizes da política 

educacional estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação e complementá-las 

naquilo que as especificidades locais exigirem; 

II - definir as diretrizes, prioridades e metas de ação da escola para cada período 

letivo, que deverão orientar a elaboração do Projeto Político- Pedagógico; 

III - elaborar e aprovar o Projeto Político-Pedagógico e acompanhar a sua execução; 

IV - participar da avaliação institucional da escola face às diretrizes, prioridades e 

metas estabelecidas; 

V - decidir quanto à organização e o funcionamento da escola, o atendimento à 

demanda e demais aspectos pertinentes, de acordo com as orientações fixadas pela 

Secretaria Municipal de Educação, particularmente: 

a) deliberar sobre o atendimento e acomodação da demanda, turnos de 

funcionamento, distribuição de séries e classes por turnos, utilização do espaço físico, 

considerando a demanda e a qualidade de ensino; 

b) garantir a ocupação ou cessão do prédio escolar, inclusive para outras atividades 

além das de ensino, fixando critérios para o uso e preservação de suas instalações, a 

serem registrados no Projeto Político-Pedagógico; 

VI - indicar ao Secretário Municipal de Educação, após processo de escolha, mediante 

critérios estabelecidos em regulamento, os nomes dos Profissionais de Educação 

para, ocupar, transitoriamente ou em substituição, cargos da Classe dos Gestores 

Educacionais da Carreira do Magistério Municipal, nos termos da Portaria específica; 

VII - analisar, aprovar e acompanhar projetos pedagógicos propostos pela equipe 

escolar ou pela comunidade escolar, para serem desenvolvidos na escola; 

VIII - arbitrar impasses de natureza administrativa e pedagógica, esgotadas as 

possibilidades de solução pela Equipe Escolar; 

IX - propor alternativas para solução de problemas de natureza pedagógica e 

administrativa, tanto aqueles detectados pelo próprio Conselho, como os que forem a 

ele encaminhados; 

X - discutir e arbitrar critérios e procedimentos de avaliação relativos ao processo 

educativo e a atuação dos diferentes segmentos da comunidade escolar; 
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XI - decidir procedimentos relativos à integração com as Instituições Auxiliares da 

escola, quando houver, e com outras Secretarias Municipais; 

XII - traçar normas disciplinares para o funcionamento da escola, dentro dos 

parâmetros da legislação em vigor; 

XIII – decidir sobre a aplicação de sanções nos termos previstos nesta Portaria. 

XIV- decidir procedimentos relativos à priorização de aplicação de verbas; 

XV – eleger profissionais para ocupação de outras funções docentes; 

XVI – realizar referendo anual dos professores referidos no inciso anterior bem como 

o Professor de Bandas e Fanfarras, de acordo com os critérios estabelecidos nas 

respectivas Portarias; 

XVII – destituir, ou propor a destituição, conforme o caso, dos profissionais referidos 

nos incisos VI e XV deste artigo, com um quórum mínimo de metade dos seus 

membros e por maioria simples, nos termos da pertinente legislação. 

Seção II 

Do Funcionamento 

Art. 18 - O Conselho de Escola/CEI/CIEJA é um centro permanente de debate, de 

articulação entre os vários segmentos da escola, tendo em vista o atendimento das 

necessidades comuns e a solução dos conflitos que possam interferir no 

funcionamento da Unidade Educacional e nas ocorrências de caráter administrativo 

e/ou pedagógico. 

Art. 19 - A critério do próprio Conselho de Escola/CEI/CIEJA, e a fim de imprimir 

maior celeridade ao seu funcionamento, poderão ser constituídos grupos ou 

comissões de trabalho, específicos. 

Art. 20 - As reuniões do Conselho de Escola/CEI/CIEJA poderão ser ordinárias e 

extraordinárias, na forma a ser definida em regulamento. 

Art. 21 - Uma vez constituído, o Conselho de Escola/CEI/CIEJA poderá definir normas 

regimentais complementares que assegurem o seu funcionamento, tais como: 

a) eleição do Presidente e do Vice-Presidente; 

b) processo eletivo dos representantes, titulares e suplentes; 

c) elaboração do regimento interno; 

d) organização dos registros das reuniões; 

e) avaliação do funcionamento do Conselho de Escola/CEI/CIEJA. 

Capítulo IV 

Das Instituições Auxiliares 

Art. 22 - A Escola deverá proporcionar condições de organização e funcionamento de 

Instituições Auxiliares, a serem regidas por Estatuto ou regulamentos próprios, 
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definidos e aprovados por seus membros, de acordo com a legislação em vigor e 

diretrizes da SME. 

Art. 23 - As Instituições Auxiliares terão como objetivos prioritários o aprimoramento 

do processo de construção da autonomia pedagógica, administrativa e financeira da 

Unidade Educacional. 

Seção I 

Da Associação de Pais e Mestres - APM 

Art. 24 - A Associação de Pais e Mestres, instituição auxiliar de caráter privado, 

supervisionada e fiscalizada por órgãos competentes, tem por finalidade: 

I - promover a integração entre todos os segmentos da unidade em busca da melhoria 

da qualidade de ensino; 

II - articular a participação de pais, professores e educandos nas ações de natureza 

educativa, cultural, comunitária, artística, assistencial, recreativa, desportiva, científica 

e outras; 

III - estabelecer parcerias e gerir recursos advindos da própria comunidade, de órgãos 

governamentais de diferentes esferas e entidades civis, de acordo com Projeto 

Politico-Pedagógico e pertinente legislação em vigor. 

Seção II 

Da Organização Estudantil 

Art. 25 - Os educandos, do Ensino Fundamental ou Médio terão assegurado o direito 

de organizar-se livremente em Associações, Entidades e Agremiações Estudantis, 

devendo a Equipe Gestora garantir o espaço e as condições para esta organização. 

Parágrafo Único – Caberá aos educandos a elaboração de regulamentos próprios, 

que importem em sua finalidade e organização, deliberados pelo Conselho de Escola. 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO 

Capítulo I 

Do Currículo 

Art 26 - O currículo é o conjunto de experiências, atividades e interações vivenciadas 

na Unidade Educacional, com vistas a promover o acesso aos conhecimentos 

históricos, sociais e culturalmente construídos, bem como aos valores fundamentais 

para o exercício da cidadania. 

Art. 27 - As Matrizes Curriculares serão fixadas pela Secretaria Municipal de 

Educação segundo as normas estabelecidas pela legislação vigente.  

Parágrafo Único - Caberá à Unidade Educacional organizar seu currículo 

estabelecendo a articulação entre a especificidade de cada unidade e as diretrizes da 
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Secretaria Municipal de Educação, com vistas ao atendimento dos direitos e objetivos 

de aprendizagem dos educandos. 

Capítulo II 

Do Projeto Político-Pedagógico 

Art. 28 - O Projeto Político-Pedagógico indica o conjunto de decisões definido pela 

comunidade educativa, consolidado em um plano orientador que expressa o 

compromisso com o alcance das metas de aprendizagem e desenvolvimento para 

cada agrupamento na Educação Infantil, ano do ciclo no Ensino Fundamental, série no 

Ensino Médio e etapas da Educação de Jovens e Adultos. 

Art. 29 - A Unidade Educacional elaborará e/ou redimensionará seu Projeto Político-

Pedagógico anualmente, a partir da análise dos resultados de desenvolvimento e 

aprendizagem e desenvolvimento dos educandos e da avaliação das ações planejadas 

para o alcance das metas. 

Art. 30 - O Projeto Político-Pedagógico deve conter: 

I – Estudo diagnóstico da comunidade e do espaço onde está inserida a Unidade 

Educacional: 

a) o perfil sociocultural das crianças, jovens e adultos matriculados na Unidade 

Educacional e das respectivas famílias e a sua correspondência com os Indicadores 

de desenvolvimento da região onde está inserida; 

b) o perfil sociocultural da equipe de profissionais da Unidade Educacional e a 

indicação de como potencializar os saberes da equipe para a melhoria das condições 

de atendimento à comunidade escolar; 

c) mapeamento dos equipamentos de saúde, esporte, lazer e cultura da região e a 

indicação da articulação das ações dos mesmos com a Unidade Educacional. 

II – Proposta Curricular: 

a- síntese das análises do aproveitamento e desenvolvimento das aprendizagens 

dos  educandos de acordo com as avaliações internas e externas; 

b- metas de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos a partir da relação 

estabelecida com as metas para o Sistema Municipal de Educação e Indicador de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 

c- prioridades e objetivos educacionais que atendam as necessidades de 

aprendizagem e desenvolvimento dos educandos e as levantadas no estudo 

diagnóstico da comunidade; 

d- normas de convívio da Unidade Educacional; 

e- estabelecimento de articulações locais com os equipamentos sociais visando a 

garantia do direito de aprendizagem e desenvolvimento dos educandos; 
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f- estratégias de atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento a altas habilidades/superdotação; 

g- plano de gestão e organização, indicando as ações que garantirão as condições 

para o atendimento de qualidade à comunidade escolar; 

h- plano de implementação da Proposta Curricular; 

i- projetos de ação para as atividades curriculares desenvolvidas no contra turno 

escolar. 

Art. 31 - Caberá à Unidade Educacional definir a sistemática de acompanhamento, 

registro e avaliação dos resultados obtidos no desenvolvimento do Projeto Político-

Pedagógico visando ao progressivo alcance das metas propostas, assegurando-se, 

necessariamente, a síntese bimestral expressa em notas/conceitos, conforme o 

caso, a serem registrados e divulgados aos educandos e seus responsáveis por meio 

de boletins impressos e/ou eletrônicos. 

Art. 32 - Ao Conselho de Escola/CEI/CIEJA caberá participar da elaboração, 

aprovação, acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico da Unidade 

Educacional mediante diretrizes definidas no Calendário de Atividades elaborado a 

partir de Portaria específica. 

Capítulo III 

Da Organização Curricular 

Art. 33 – A organização curricular na etapa da Educação Infantil far-se-á de acordo 

com a idade das crianças e, no Ensino Fundamental, em ciclos que possibilitarão a 

oferta de condições diferenciadas de tempo e experiências de aprendizagem aos 

educandos, sendo de responsabilidade das Equipes Gestora e Docente o planejamento 

dessa organização, ouvido o Conselho de Escola, respeitadas as diretrizes da 

Secretaria Municipal de Educação. 

Seção I 

Da Educação Infantil 

Art. 34 – A organização curricular na Educação Infantil dar-se-á na seguinte 

conformidade: 

I - Berçário I – atendimento às crianças de até 1 ano; 

II – Berçário II – atendimento às crianças de 1 a 2 anos; 

III - Mini grupo I - atendimento às crianças de 2 a 3 anos; 

IV – Mini grupo II - atendimento às crianças de 3 a 4 anos; 

V – Infantil I - atendimento às crianças de 4 a 5 anos; 

VI – Infantil II - atendimento às crianças de 5 a 6 anos, observadas as datas 

estabelecidas para o acesso ao ensino fundamental. 
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§ 1º - Na etapa da Educação Infantil as Unidades Educacionais deverão 

redimensionar a sua prática pedagógica assegurando o atendimento à criança com 

base na pedagogia da infância, que busque articular suas experiências e seus saberes 

com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico de modo a promover o seu desenvolvimento integral. 

§ 2º - Além da organização prevista no caput poderão ser estabelecidas outras 

formas de agrupamento conforme normatizações específicas da Secretaria Municipal 

de Educação. 

Seção II 

Do Ensino Fundamental 

Art 35 - O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, contará com a seguinte 

organização: 

I - Ciclo de Alfabetização: composto pelos 1º, 2º e 3º anos iniciais do Ensino 

Fundamental, com a finalidade de promover o sistema de escrita e de resolução de 

problemas matemáticos por meio de atividades lúdicas integradas ao trabalho de 

letramento e desenvolvimento das áreas de conhecimento, assegurando que, ao final 

do Ciclo, todas as crianças estejam alfabetizadas. 

II – Ciclo Interdisciplinar: composto pelos 4º, 5º e 6º anos do Ensino Fundamental 

com a finalidade de aproximar os diferentes ciclos por meio da interdisciplinaridade e 

permitir uma passagem gradativa de uma para outra fase de desenvolvimento, bem 

como consolidar o processo de alfabetização/letramento e de resolução de 

problemas matemáticos com autonomia para a leitura e a escrita, interagindo com 

diferentes gêneros textuais e literários e comunicando-se com fluência e com 

raciocínio lógico. 

III – Ciclo Autoral: composto pelos 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, com a 

finalidade de promover a construção de projetos curriculares comprometidos com a 

intervenção social e concretizado por meio de Trabalho Colaborativo de Autoria – TCA, 

com ênfase ao desenvolvimento da construção  do conhecimento, considerando o 

domínio das diferentes linguagens, a busca da resolução de problemas, a análise 

crítica e a estimulação dos  educandos à autoria. 

§ 1º – A educação de educandos surdos em Unidades Educacionais da Rede 

Municipal de Ensino deve reconhecer o direito dos surdos a uma educação bilíngue 

que respeite sua identidade e cultura, na qual a LIBRAS é a primeira Língua e, 

portanto, língua de instrução e, a Língua Portuguesa, é a segunda, sendo objeto de 

ensino da escola, na modalidade escrita. 

§ 2º – Comporá o currículo do Ciclo Autoral a elaboração de Trabalho Colaborativo 

de Autoria - TCA, de caráter interdisciplinar e de intervenção social, na forma a ser 

orientada por cada Unidade Educacional. 
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Seção III 

Da Educação de Jovens e Adultos 

Art. 36 – A Educação de Jovens e Adultos na forma regular será organizada em 

Etapas na periodicidade semestral, conforme segue: 

I – Etapa de Alfabetização – duração de dois semestres – objetiva a alfabetização e 

o letramento como forma de expressão, interpretação e participação social, no 

exercício da cidadania plena, ampliando a leitura de mundo do jovem e do adulto e 

favorecendo sua formação integral, por meio da aquisição de conhecimentos, valores 

e habilidades para as múltiplas linguagens, a leitura, escrita e a oralidade, 

possibilitando que se articulem entre si e com todos os componentes curriculares, 

bem como, auxiliem na solução de problemas matemáticos. 

II – Etapa Básica – duração de dois semestres – as aprendizagens relacionadas à 

Língua Portuguesa, à Música, à Expressão Corporal e demais linguagens, assim como 

o aprendizado da Matemática, das Ciências, da História e da Geografia devem ser 

desenvolvidos de forma articulada, tendo em vista a complexidade e a necessária 

continuidade do processo de alfabetização. 

III – Etapa Complementar – duração de dois semestres – representa o momento da 

ação educativa para jovens e adultos com ênfase na ampliação das habilidades, 

conhecimentos e valores que permitam um processo mais efetivo de participação na 

vida social. 

IV - Etapa Final – duração de dois semestres – objetiva enfatizar a capacidade dos 

jovens e dos adultos em intervir em seu processo de aprendizagem e em sua própria 

realidade,  visando à melhoria da qualidade de vida e ampliação de sua participação 

na sociedade. 

§ 1º – A EJA poderá, ainda, organizar-se na forma Modular com periodicidade anual, 

segundo organização própria. 

§ 2º - Os Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos – CIEJAs, deverão 

organizar-se segundo normatizações específicas. 

Seção IV 

Do Ensino Médio 

Art. 37 - O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, será organizado em séries 

anuais, e terá duração de 3 (três) anos, e terá como finalidade a consolidação da 

formação básica do cidadão, capacitando-o ao exercício da cidadania e ao 

desenvolvimento de habilidades básicas para o mundo do trabalho. 

Capítulo IV 

Do Processo de Avaliação 

Seção I 
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Dos Princípios 

Art. 38 - A avaliação tem como princípio o aperfeiçoamento da ação educativa e da 

gestão escolar, com vistas ao atendimento das condições necessárias para a 

aprendizagem e desenvolvimento dos educandos. 

Parágrafo Único: A avaliação abrangerá as dimensões institucional, externa e interna 

e, na Unidade Educacional, assumirá um caráter formativo e comporá o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento como fator integrador entre as famílias e o processo 

educacional. 

Art. 39 - A avaliação, como parte do processo de ensino e aprendizagem, contribuirá 

para tornar o educando e seus responsáveis conscientes de seus avanços e de suas 

necessidades, tendo como finalidade principal a tomada de decisão do professor, para 

redimensionar as ações na direção do alcance dos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento, observadas as devidas especificidades. 

Seção II 

Da Avaliação Institucional 

Art. 40 – Anualmente, a comunidade educacional avaliará e sistematizará os 

impactos das ações pedagógicas e administrativas planejadas para o ano letivo e a 

sua relação com ao alcance das metas para melhoria da qualidade de ensino e de 

aprendizagem. 

Art. 41 – Os resultados obtidos na Avaliação Institucional orientarão o replanejamento 

das ações e os ajustes do Projeto Político-Pedagógico e indicarão as necessidades e 

demandas para as diferentes instâncias de gestão da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Seção III 

Da Avaliação do Processo de Aprendizagem e Desenvolvimento 

Art. 42 – A avaliação, parte integrante do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento deverá constituir-se em instrumento de orientação para a equipe 

docente, discente e para os pais/responsáveis na percepção dos avanços dos 

educandos. 

§ 1º - A avaliação na Educação Infantil deverá assumir papel relevante efetivando-se 

por meio da observação e da documentação pedagógica, com o objetivo de compor o 

registro histórico do processo cotidiano vivido pelas crianças, sem classificá-las. 

§ 2º - Para adequar-se ao disposto na Lei federal nº 12.796, de 04/04/13, no que 

concerne a avaliação do desenvolvimento dos educandos, as Unidades de Educação 

Infantil deverão observar ao contido na Orientação Normativa específica a ser 

publicada pela Secretaria Municipal de Educação. 
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§ 3º - No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, a avaliação, como parte do processo 

de aprendizagem e desenvolvimento, terá caráter formativo e contribuirá para tornar 

o educando e seus responsáveis conscientes de seus avanços e de suas 

necessidades, além de favorecer a tomada de decisão do professor, visando ao 

redimensionamento das ações com vistas ao alcance dos direitos e objetivos de 

aprendizagem. 

§ 4º - Os indicadores apresentados pelas avaliações externas poderão ser 

considerados na reorientação do processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

Art. 43 - São objetivos da Avaliação: 

I - diagnosticar as situações de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos para 

estabelecer os objetivos que nortearão o planejamento da ação pedagógica; 

II - verificar os avanços, dificuldades e necessidades dos educandos no processo de 

apropriação, construção e recriação do conhecimento, para o alcance dos objetivos 

de aprendizagem; 

III - fornecer aos professores e à equipe gestora elementos para reflexão sobre a 

gestão da aula, visando ao seu redimensionamento, considerando: 

a) os critérios para seleção e organização dos conteúdos; 

b) as estratégias para o desenvolvimento da ação educativa; 

c) a relação estabelecida entre educandos e professores, para a criação de vínculos 

que favoreçam a aprendizagem; 

d) a organização do espaço, a gestão do tempo e formação dos agrupamentos para 

a realização das atividades; 

e) a potencialização do uso dos recursos didáticos da Unidade Educacional; 

f) a elaboração e utilização de instrumentos de avaliação que permitam acompanhar 

o desenvolvimento de aprendizagens dos educandos, considerando suas 

especificidades; 

IV - facilitar ao educandos, aos pais ou responsáveis a participação e o envolvimento 

no processo de aprendizagem e desenvolvimento; 

V - orientar a tomada de decisão quanto à promoção dos educandos, quando for o 

caso. 

Parágrafo Único - Para os educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidade/superdotação a avaliação será contínua e 

gradativa, considerando  os diversos tempos e estilos de aprendizagem, sendo 

garantida a estes educandos a acessibilidade ao currículo e efetiva participação no 

processo avaliativo. 
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Art. 44 – O educando será avaliado no decorrer do ano letivo e os resultados do 

aproveitamento e a apuração da assiduidade serão sintetizados na periodicidade 

bimestral, observadas as etapas de ensino: 

I – No Ensino Fundamental e Ensino Médio o educando será avaliado individual e 

coletivamente e os resultados do processo educativo serão expressos por meio de 

conceitos no Ciclo de Alfabetização e Notas nos Ciclos Intermediário e Autoral que 

expressem o aproveitamento escolar, com variação de zero a 10 (dez), fracionado em 

números inteiros e meios, comentadas, analisadas e com anotações que incentivem 

a continuidade dos estudos e/ou apontem a necessidade de novas estratégias de 

ensino e aprendizagem, bem como de apoio pedagógico complementar. 

Parágrafo Único - A atribuição de Conceitos no Ciclo de Alfabetização do Ensino 

Fundamental deverá ser expressa na seguinte conformidade: 

I – P: o educando evidencia, de modo plenamente satisfatório, os avanços necessários 

à continuidade do processo de ensino e de aprendizagem; 

II – S: o educando evidencia, de modo satisfatório, os avanços necessários à 

continuidade do processo de ensino e de aprendizagem; 

III – NS: o educando evidencia, de modo não satisfatório,  os avanços necessários à 

continuidade do processo de ensino e de aprendizagem. 

Art. 45 – Os Conceitos/Notas serão atribuídas aos educandos, na periodicidade 

bimestral, mediante análise do processo educacional, considerado o alcance 

progressivo dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos para cada 

bimestre. 

Seção IV 

Da Produção dos Instrumentos de Avaliação na Educação Infantil 

Art. 46 – Os instrumentos utilizados na avaliação da Educação Infantil assumem 

diferentes formas de registro: relatórios descritivos, portfolios individuais e do grupo, 

fotos, filmagens, as próprias produções das crianças (desenhos, esculturas, 

maquetes, dentre outras). 

Seção V 

Da Escala de Avaliação no Ensino Fundamental e no Ensino Médio 

Art. 47 – Para o Ensino Fundamental – Ciclos Interdisciplinar e Autoral e no Ensino 

Médio, os resultados da aprendizagem serão expressos em notas de zero a 10 na 

forma estabelecida nos artigos 44 e 45 deste Anexo. 

§ 1º - Caberá à Equipe Docente, em conjunto com a Equipe Gestora, estabelecer 

critérios para a atribuição das Notas de Aproveitamento Escolar, consideradas as 

diretrizes curriculares estabelecidas pela Unidade Educacional, em conformidade com 



 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

269 

os direitos e objetivos de aprendizagem para cada ciclo/ano/série/etapas, conforme 

o caso. 

§ 2º - Os critérios referidos no caput deste artigo deverão ser de conhecimento 

prévio dos educandos e dos pais/responsáveis. 

§ 3º - Além dos indicadores internos, os resultados obtidos nas avaliações externas 

poderão ser considerados na análise do aproveitamento do educando e na proposição 

das intervenções pedagógicas no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

§ 4º - Os resultados das avaliações deverão ser sistematicamente analisados com 

os educandos. 

Art. 48 – No Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental e nas Etapas de 

Alfabetização e Básica da EJA, a avaliação deverá contemplar a análise progressiva 

da conquista do sistema alfabético pelo educando, bem como aquelas referentes ao 

conhecimento matemático e alcance dos direitos e objetivos de aprendizagem 

propostos para cada bimestre/semestre/ano. 

Art. 49 – Para os anos dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral do Ensino Fundamental 

regular, para as Etapas Complementares Final da EJA e nas séries do Ensino Médio 

a avaliação deverá contemplar os avanços processuais de cada educando, suas 

contribuições para aprendizagem do grupo, adotadas como referência aos direitos e 

objetivos de aprendizagem propostos para cada bimestre/semestre/ano. 

Capítulo V 

Das Reuniões Pedagógicas e Dos Conselhos de Classe  

Art. 50 - As Reuniões Pedagógicas, sob coordenação da Equipe Gestora, e envolvendo 

a comunidade educacional, são momentos destinados à análise do processo 

educativo, visando  ao aperfeiçoamento do Projeto Político-Pedagógico e da ação 

didática e pedagógica da Unidade Educacional. 

Art. 51 - As Reuniões Pedagógicas serão planejadas e coordenadas pela Equipe 

Gestora e planejadas de acordo comas diretrizes contidas no Calendário de Atividades 

estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação. 

Parágrafo Único – As Reuniões Pedagógicas terão as seguintes finalidades: 

I - Planejamento, acompanhamento e avaliação do trabalho didático e pedagógico da 

Unidade Educacional; 

II - Formação continuada dos professores e demais profissionais da Unidade 

Educacional; 

III - Articulação dos diferentes programas/projetos na garantia da educação integral 

ou ampliação de tempos e oportunidades educativas. 

Art. 52 – As Reuniões de Conselho de Classe são momentos de tomada de decisão 

coletiva quanto ao processo contínuo de avaliação, recuperação, compensação de 
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ausências e promoção dos educandos, quando for o caso, de acordo com o Projeto 

Político-Pedagógico e os princípios estabelecidos nas diretrizes do Regimento 

Educacional. Parágrafo Único – As Reuniões de que trata este artigo serão devidas 

exclusivamente nas unidades que mantêm o Ensino Fundamental e o Médio. 

Art. 53 – O Conselho de Classe será composto pela Equipe Gestora e Docente da 

Unidade Educacional podendo ser ampliado de acordo com o Projeto Político-

Pedagógico e reunir-se-á bimestralmente, observadas as diretrizes estabelecidas em 

Portaria específica. 

Capítulo VI 

Das Ações de Apoio à Educação Integral 

Art. 54 - A fim de assegurar as condições necessárias ao adequado desenvolvimento 

das crianças, jovens e adultos, a Unidade Educacional deverá desenvolver ações de 

apoio ao processo educativo, realizadas por meio de: 

a) iniciativas próprias articuladas com o Projeto Político-Pedagógico da Unidade 

Educacional; 

b) programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e/ou 

com outras Secretarias ou órgãos públicos, definidos de acordo com as necessidades 

da realidade local; 

c) programas e projetos realizados em parceria com instituições não governamentais. 

Art. 55 - Todas as ações de apoio ao processo educativo deverão ser acompanhadas 

e avaliadas sistematicamente pelos profissionais diretamente envolvidos da Unidade 

Educacional. 

Parágrafo Único - Compete à Unidade Educacional estabelecer critérios, observadas 

as normas legais vigentes, que contribuam para a constante melhoria das ações de 

apoio ao processo educativo e ampliação da jornada dos educandos por meio de sua 

participação em atividades organizadas pela Unidade, oferecidas pelos órgãos 

públicos e/ou instituições da sociedade civil Art. 56 - Caberá à Unidade Educacional 

viabilizar a implantação e implementação de programas e Metas Educacionais 

estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

Capítulo VII 

Das Normas Convívio 

Art. 57 – As Normas de Convívio, discutidas e elaboradas pelo conjunto da 

comunidade escolar e aprovadas pelo Conselho de Escola/CEI/CIEJA e pelo Órgão 

Regional competente fundamentam-se nos direitos e deveres que devem ser 

observados por todos e apoiados em princípios legais, de solidariedade, ética, 

diversidade cultural, autonomia e gestão democrática. 
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§ 1º - Os direitos e deveres individuais e coletivos são aqueles previstos na 

Constituição da República, bem como os especificados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Regimento 

Educacional e nas demais legislações e normas complementares atinentes. 

§ 2º - As Normas de Convívio na Unidade Educacional terão como finalidade 

aprimorar o ensino, o bom funcionamento dos trabalhos escolares e o respeito mútuo 

entre os membros da comunidade escolar para obtenção dos objetivos previstos no 

Regimento Educacional, visando, ainda, assegurar: 

a) a proteção integral da criança e do adolescente; 

b) a formação ética e moral do educando, desenvolvendo habilidades sociais, a fim de 

torná-los cidadãos autônomos e participativos nos diversos aspectos da vida social; 

c) orientar as relações profissionais e interpessoais que ocorrem no âmbito da 

Unidade assegurando a interação cidadã entre todos os integrantes da comunidade 

educacional. 

Seção I 

Dos Direitos dos Educandos 

Art. 58 – São direitos dos educandos: 

I - ser tratado com respeito, atenção e urbanidade pelas equipes gestora, docente e 

de apoio à educação e demais educandos; 

II - ter a sua individualidade respeitada pela comunidade escolar, sem discriminação 

de qualquer natureza. 

III - ter acesso ao conhecimento, às atividades educativas, esportivas, sociais e 

culturais oferecidas pela Unidade Educacional; 

IV – receber orientação e assistência para realização das atividades educacionais, 

sendo-lhes garantidas as formas de acesso e utilização coletiva dos diferentes 

ambientes que compõem a Unidade Educacional; 

V - frequentar, além das aulas regulares, as sessões destinadas a atividades 

complementares, às aulas de recuperação paralela e de compensação de ausências, 

no decorrer do ano letivo, sendo notificado, com a devida antecedência, nos termos 

da legislação em vigor; 

VI - participar da composição do Conselho de Escola/ CIEJA, da elaboração, 

acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico e da definição de 

Normas de Convívio, nos termos da legislação vigente; 

VII - receber informações sobre seu progresso educativo, inclusive através de boletins 

bimestrais, bem como participar de avaliações periódicas, por meio de instrumentos 

oficiais de avaliação de rendimento, sendo notificado sobre a possibilidade de recorrer 

em caso de reprovação; 
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VIII - ter garantida a confidencialidade das informações de caráter pessoal ou 

acadêmicas registradas e armazenadas no sistema educacional, salvo em casos de 

atendimento a requerimento de órgãos oficiais competentes; 

IX - receber atendimento educacional especializado quando apresentar deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

X - receber atendimento e acompanhamento educacional se, por motivo de doença 

necessitar ausentar-se por um período prolongado; 

XI – manifestar-se e recorrer à autoridade responsável quando se sentir prejudicado; 

XII - ausentar-se da Unidade Educacional, em caso de necessidade, desde que 

autorizado pelo Diretor de Escola ou, na ausência deste, por outro membro da Equipe 

Gestora; 

XIII - ter conhecimento do Regimento Educacional no início do ano letivo; 

Seção II 

Dos Deveres dos Educandos e ou de seus Pais/Responsáveis 

Art. 59 - São deveres dos educandos, respeitadas as especificidades de cada faixa 

etária/etapa/modalidade de ensino e/ou de seus pais/responsáveis: 

I - zelar pelo bom nome da Unidade Educacional, com conduta adequada e com o 

cumprimento dos deveres educacionais; 

II – comparecer pontual e assiduamente às atividades que lhe forem afetas, 

empenhando-se no sucesso de sua execução e dos fins a que se destinam; 

III – justificar suas ausências; 

IV - colaborar com a organização da Unidade Educacional, durante as aulas ou em 

qualquer outra atividade; 

V – cooperar e zelar para a boa conservação de instalações, mobiliários, 

equipamentos e materiais pedagógicos, colaborando, também, para a conservação 

das boas condições de asseio das salas de aula e demais dependências; 

VI – portar material escolar condizente com as atividades curriculares, conservando-

o em ordem; 

VII – responsabilizar-se por seu processo de aprendizagem, executando todas as 

tarefas que lhe forem atribuídas, inclusive as lições de casa; 

VIII – tratar com respeito os seus colegas e toda a comunidade educacional, 

dispensando atitudes de solidariedade, predisposição ao diálogo, repúdio às injustiças 

e acolhimento à diversidade, exigindo para si o mesmo tratamento; 

IX - participar ativamente da elaboração e do cumprimento das Normas de Convívio 

da Unidade Educacional, aprovadas pelo Conselho de Escola/CIEJA; 
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X – respeitar a autoridade dos Gestores, dos Professores e demais Funcionários da 

Unidade Educacional; 

XI - apresentar-se, preferencialmente uniformizado, evitando vestuário não condizente 

com o ambiente escolar; 

XII - manter os pais ou responsáveis legais informados sobre os assuntos escolares, 

e assegurar que recebam as comunicações a eles encaminhadas pelos gestores e 

professores, devolvendo-as à direção em tempo hábil e com a devida ciência, sempre 

que for o caso; 

XIII - observar as normas estabelecidas sobre entrada e saída das classes e demais 

dependências da Unidade Educacional. 

Parágrafo Único – É dever dos educandos, pais e/ou responsáveis conhecer, fazer 

conhecer e cumprir as normas de convívio estabelecidas no Regimento Educacional. 

Seção III 

Das Proibições aos Educandos 

Art. 60 – A necessidade de assegurar a qualidade de ensino, direitos e objetivos de 

aprendizagem e segurança a todos os envolvidos na ação educativa, em especial, aos 

educandos, pressupõe a comunidade educacional elencar nestas normas de convívio 

o conjunto de atitudes e comportamentos não permitidos no âmbito da Unidade 

Educacional. 

Seção IV 

Dos Deveres da Equipe Escolar 

Art. 61 - Compete aos Profissionais da Unidade Educacional, no âmbito de sua 

atuação: 

I - criar condições, oportunidades e meios para garantir aos educandos, respeitadas 

suas especificidades e singularidades, o direito inalienável de serem educados e 

cuidados de forma indissociada; 

II - promover o desenvolvimento integral do educando, garantido no Projeto Político-

Pedagógico, em que se estabeleçam condições de aprendizagem e desenvolvimento 

relacionadas: 

a) à convivência, brincadeira e desenvolvimento de projetos em grupo; 

b) a cuidar de si, de outros e do ambiente; 

c) a expressar-se, comunicar-se, criar e reconhecer novas linguagens; 

d) à compreensão de suas emoções, sentimentos e organização de seus 

pensamentos, ligados à construção do conhecimento e de relacionamentos 

interpessoais; 



 

 

Manual de Orientação às Mudanças da Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo 

274 

III – analisar e definir, em conjunto com o Conselho de Escola/CEI/CIEJA, situações 

que priorizem iniciativas e busca de soluções para problemas e conflitos que se 

constatarem no âmbito educacional, de forma a: 

a) assegurar rotinas de trabalho, ambientes de aprendizagens e uso de recursos 

materiais que levem em consideração os ritmos de aprendizagem dos educandos, 

vivências significativas próximas das práticas sociais nos diferentes campos de 

experiência e áreas de conhecimento; 

b) favorecer o desenvolvimento de interações entre os membros da Unidade 

Educacional, que reflitam valores de respeito, responsabilidade, cooperação, dentre 

outros; 

c) não criar impedimentos ao acesso e permanência dos educandos na Unidade 

Educacional, observadas as normatizações pertinentes; 

d) desenvolver medidas que disciplinem a utilização de aparelhos celulares e outros 

recursos tecnológicos pessoais nas dependências da Unidade Educacional, observada 

a legislação vigente e o Regimento Educacional; 

e) estabelecer critérios educativos quando o educando produzir danos materiais nas 

dependências da Unidade ou em objetos de propriedade de terceiros da comunidade 

educacional interna, se maior de idade, ou por meio de seu responsável, se criança 

ou adolescente; 

IV - criar condições de proteção em que a crueldade, a agressão, o preconceito e a 

discriminação de qualquer natureza sejam repudiados; 

V - promover a construção de atitudes de respeito e solidariedade, por meio do 

fortalecimento de práticas que promovam o respeito pelos direitos, educação pela 

paz, liberdade, respeito à vida e diversidade humana, formação de vínculos entre as 

pessoas e entre elas e os outros; 

VI - zelar pela integridade física, psíquica e moral do educando, abrangendo a 

preservação da sua imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, 

espaços e objetos pessoais; 

VII - acolher as crianças, jovens e adultos fragilizados por situações de vulnerabilidade, 

de modo que se sintam afetivamente confortáveis e seguros, de forma a superar suas 

dificuldades. 

Art. 62 - Caberá à Equipe Gestora: 

I – gerir com eficiência, eficácia e economicidade os recursos físicos, humanos e 

materiais disponíveis para a Unidade tendo em vista os objetivos e metas 

estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e os previstos no Projeto 

Político-Pedagógico; 
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II - garantir ambiente organizado e socialmente saudável, que propicie condições de 

desenvolvimento indispensáveis aos educandos, de forma a serem trabalhadas suas 

aptidões e expressão de interesses, visando sua participação ativa, pacífica e 

produtiva nos diversos aspectos da vida social; 

III – criar condições ambientais e situações que favoreçam a recepção e o 

acolhimento da comunidade escolar agregando-a a construção e execução do Projeto 

Político-Pedagógico da Unidade Educacional. 

IV - participar dos processos de avaliação institucional externa, realizados pela 

Secretaria Municipal de Educação observadas as diretrizes por ela definidas; 

V - considerar os resultados das diferentes avaliações institucionais no seu processo 

de planejamento, de modo a nortear seu replanejamento. 

Art. 63 - Observadas as diretrizes definidas no Capítulo VII do Título III deste Anexo, a 

Unidade Educacional poderá, ainda, estabelecer regras adicionais, que integrarão as 

Normas de Convívio já estabelecidas. 

Seção V 

Da participação dos Pais ou Responsáveis 

Art. 64 – Os pais ou responsáveis participarão do processo de elaboração e 

realização do Projeto Politico-Pedagógico, mediante: 

I – acompanhamento do processo educativo; 

II - garantia da frequência das crianças e jovens nas atividades curriculares; 

II – acesso a informações sobre a vida escolar de seus filhos; 

III – ciência e acompanhamento do processo ensino-aprendizagem; 

IV – definição da proposta político-pedagógica; 

V – atuação nas instâncias representativas; 

VI – atendimento às convocações; 

VII – respeito às equipes gestora, docente e de apoio à educação, cumprindo suas 

determinações; 

VIII – ciência dos termos do Regimento e do Projeto Político-Pedagógico. 

Seção VI 

Das Medidas Disciplinares Aplicáveis aos Educandos 

 Art. 65 – A necessidade de assegurar a qualidade de ensino, direitos e objetivos de 

aprendizagem e segurança a todos os envolvidos na ação educativa, em especial aos 

educandos, pressupõe a comunidade educacional elencar nestas normas 

disciplinares o conjunto de medidas aplicáveis de acordo com o estabelecido no 

Regimento. 
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Art. 66 - O descumprimento das Normas de Convívio pelo educando deverá ser 

analisado, caso a caso, de forma associada a um tratamento educativo, considerando 

a gravidade da falta, faixa etária e histórico disciplinar do educando, dentre outros, 

podendo estabelecer, no limite máximo, as seguintes sanções: 

I. Repreensão; 

II. Advertência escrita; 

III. Suspensão. 

§ 1º - As sanções previstas neste artigo não se aplicarão às crianças matriculadas 

nos CEIs/CEMEIs e EMEIs da Rede Municipal de Ensino, bem como, as previstas no 

inciso III deste artigo, não se aplicarão aos estudantes do Ciclo de Alfabetização do 

Ensino Fundamental. 

§ 2º - Para os educandos com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento, 

sanções só poderão ser aplicadas se puderem ser compreendidas pelo educando. 

§ 3º - As sanções previstas no caput deste artigo serão aplicadas pelo Diretor de 

Escola, a quem caberá adotar a medida condizente para a resolução da situação, 

resguardado o direito a defesa. 

§ 4º - Nos procedimentos destinados a aplicação de penalidade, os pais ou 

responsáveis tomarão ciência dos fatos por meio de comunicação expressa a ser 

emitida pela Direção da Unidade Educacional. 

Art. 67 – A suspensão será aplicada, no limite máximo de 3 (três) dias. 

Parágrafo Único - No cumprimento da sanção de suspensão será apontada falta-dia 

ao educando, resguardado o direito às avaliações ministradas no período, realizando-

as ao retornar. 

Art. 68 - Na aplicação da pena disciplinar, o Diretor da Unidade Educacional deverá 

dar ciência expressa ao educando ou a seu responsável, se com idade inferior a 18 

anos. 

Seção VII 

Dos Instrumentos de Gestão 

Art. 69 – Para garantia de atendimento às finalidades das Normas de Convívio caberá, 

ainda, à Equipe Gestora da Unidade Educacional promover ações que visem: 

I - o envolvimento de pais ou responsáveis no cotidiano educacional, por meio de 

reuniões de orientação, dentre outros; 

II - o encaminhamento, conforme o caso, aos serviços de: 

a) orientações específicas, em situações de abuso de drogas, álcool ou similares e/ou 

em casos de intimidações baseadas em preconceitos ou assédio; 
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b) saúde adequada, quando o educando apresentar distúrbios que estejam 

interferindo no processo de aprendizagem ou no ambiente educacional; 

c) assistências sociais existentes, quando do conhecimento de situação do educando 

que demande atendimento; 

III - o encaminhamento ao Conselho Tutelar em caso de abandono intelectual, moral 

ou material por parte de pais ou responsáveis; 

IV - a comunicação às autoridades competentes dos órgãos da Secretaria de 

Segurança Pública, do Poder Judiciário e do Ministério Público, quando o ato 

indisciplinar configurar também ato infracional. 

§ 1º - Na hipótese de configurar ato infracional cometido por adolescente entre 12 

e 18 anos o fato deverá ser comunicado à autoridade policial e, se cometido por 

criança até 12 anos incompletos, deverá ser comunicado ao Conselho Tutelar. 

§ 2º - O Diretor da Unidade Educacional poderá, ainda, propor ao Conselho de Escola, 

a transferência de educandos para outra Unidade Educacional, como medida de 

proteção à integridade do próprio educando ou na preservação de direitos de outros 

educandos, ouvido o Conselho de Escola e a família. 

§ 3º - Uma vez aprovada pelo Conselho de Escola, a transferência de que trata o 

parágrafo anterior, será encaminhada à respectiva Diretoria Regional de Educação 

para análise, deliberação e providências de acomodação do educando em outra 

Unidade, além de possíveis encaminhamentos aos órgãos dedicados à proteção da 

criança e do adolescente. 

Art. 70 – A comunicação de ato infracional, referida no inciso IV deste artigo, às 

autoridades competentes não exclui a possibilidade de aplicação das sanções 

disciplinares cabíveis para cada caso. 

TITULO IV 

DO REGIME ESCOLAR 

Capítulo I 

Do Calendário de Atividades 

Art. 71 - A Unidade Educacional elaborará anualmente o seu calendário de atividades, 

integrando-o ao Projeto Político-Pedagógico, a partir das diretrizes emanadas pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 72 - A Unidade Educacional encerrará o ano letivo somente após ter cumprido 

em todas suas classes os mínimos de: 

I - 200 (duzentos) dias e 800 (oitocentas) horas de efetivo trabalho escolar, para cada 

classe do Ensino Fundamental regular ou EJA no que couber e do Ensino Médio, e 

cada agrupamento da Educação Infantil, independentemente de sua distribuição nos 

dois semestres letivos; 
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II – 100 (cem) dias de efetivo trabalho escolar e carga horária de 400 (quatrocentas) 

horas de cada semestre das Etapas da Educação de Jovens e Adultos. 

Parágrafo Único – Na hipótese de ocorrência de déficit, quer em relação ao mínimo 

de dias de efetivo trabalho escolar previstos neste artigo, quer em relação à carga 

horária estabelecida para cada componente curricular/disciplina, a escola deverá 

efetuar a reposição de aulas e/ou dias de efetivo trabalho escolar. 

Art. 73 – Serão considerados como dias de efetivo trabalho  escolar, aqueles que 

envolvem atividades previstas no Projeto  Político-Pedagógico da Unidade Educacional, 

de participação  obrigatória para o educando e orientada por profissional habilitado. 

Art. 74 - As aulas somente poderão ser suspensas em decorrência de situações que 

justifiquem tal medida, nos termos da legislação vigente, ficando a reposição para 

devido cumprimento dos mínimos legais fixados. 

Art. 75 - As Unidades Educacionais definirão no seu calendário de atividades, reunião 

com pais ou responsáveis, bimestralmente, para o acompanhamento do processo 

educativo. 

Parágrafo Único - Nas reuniões de acompanhamento referidas no “caput”, os 

professores deverão apresentar dados de avaliação e frequência dos educandos, de 

acordo com os registros do trabalho desenvolvido. 

Capítulo II 

Da Matrícula 

Art. 76 - A matrícula para todas as Etapas/Modalidades de Ensino será efetuada 

conforme normas fixadas pela Secretaria Municipal de Educação. 

§ 1° - A matrícula será realizada de forma ininterrupta em todas as Etapas/ 

Modalidades de Ensino, inclusive na EJA, respeitada a compatibilização de vagas 

realizada no sistema informatizado. 

§ 2° - A Equipe Escolar e o Conselho de Escola darão ampla divulgação do edital de 

matrícula, fixando-o nas dependências da escola e em locais acessíveis à população. 

§ 3° - Efetivada a matrícula de educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, a Unidade Educacional deverá 

informar, imediatamente, às respectivas Diretorias Regionais de Educação para o 

acompanhamento pelos Centros de Apoio e Acompanhamento à Inclusão - CEFAIs e 

possíveis encaminhamentos. 

Art. 77 - A matrícula inicial será efetuada mediante requerimento do pai ou 

responsável, ou do próprio educando, se maior observados os critérios definidos em 

Portaria específica expedida pela Secretaria Municipal de Educação - SME. 
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Art. 78 - É expressamente vedado à Unidade Educacional condicionar a 

matrícula/rematrícula ao pagamento de taxas de quaisquer naturezas ou outras 

exigências adicionais às previstas 

pela legislação. 

Capítulo III 

Da Classificação e da Reclassificação 

Art. 79 - A classificação dos educandos em qualquer ano/ semestre/série, exceto a 

primeira do ensino fundamental, pode ser feita: 

I - por promoção ou retenção - aos que cursaram o ano/ semestre/série na própria 

escola; 

II - por transferência - aos procedentes de outros estabelecimentos de ensino, 

mediante apresentação de documento de escolaridade e que requereram matrícula 

no ano/semestre/série ali indicado; 

III - independentemente de escolarização anterior e não possuírem documento 

comprobatório de escolaridade e requererem matrícula em determinado 

ano/semestre/série letivo. 

Parágrafo Único - No caso do inciso III deste artigo, a Unidade Educacional procederá 

à classificação por meio de avaliação, que deverá contemplar a base nacional comum, 

obedecendo aos seguintes procedimentos: 

I - a direção da escola nomeará comissão composta por, no mínimo, 3 (três) 

educadores, dentre docentes e especialistas, que avaliarão a condição do educando, 

idade, grau de desenvolvimento, experiências anteriores ou outros critérios que a 

escola indicar; 

II - a comissão emitirá parecer sobre o ano/etapa/série adequado para a matrícula, 

apontando, se necessário, eventuais intervenções pedagógicas; 

III - o parecer da comissão deverá ser aprovado pelo Diretor de Escola. 

Art. 80 - A reclassificação será aplicada quando o educando, representado pelo 

pai/responsável, se menor de idade, ou seu professor ou membro da equipe gestora 

da Unidade Educacional, requerê-la justificadamente nas situações: 

I – ao educando que estiver matriculado na própria Unidade Educacional e seja 

requerida matrícula em ano/semestre/série diversa(o) daquela(e) em que foi 

classificado: 

II – ao educando que se transferir para a Unidade Educacional, apresentando 

documento de escolaridade e requerer matrícula em ano/semestre/série diversa(o) 

do(a) indicado(a). 

Parágrafo Único - Para cumprimento do disposto neste artigo, serão adotados os 

procedimentos especificados no Parágrafo Único do artigo anterior. 
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Art. 81 - Serão admitidas transferências no decorrer de todo o ano letivo. 

Parágrafo Único - Em caso de transferência do educando no decorrer do semestre 

letivo, caberá à equipe docente o preenchimento da ficha descritiva do desempenho 

do educando referente ao período cursado. 

Art. 82 - Deverão ser recebidas transferências de educandos provenientes do 

estrangeiro, respeitadas as determinações legais e adotadas as providências relativas 

à equivalência de estudos. 

Art. 83 - A transferência do Ensino Fundamental Regular e do Ensino Médio para os 

cursos da Educação de Jovens e Adultos ou vice-versa será possível no início do 

período letivo da unidade de destino, em ano/série/semestre subsequente à(ao) 

vencida(o). 

Art. 84 - A transferência entre cursos de Educação de Jovens e Adultos – EJA será 

possível durante o semestre letivo, mediante a utilização dos recursos de 

Classificação e Reclassificação. 

Capítulo IV 

Da Recuperação das Aprendizagens 

Art. 85 – A avaliação da aprendizagem, contínua e cumulativa, é um conjunto 

sistematizado de ações definido no Projeto Político-Pedagógico e no Regimento 

Educacional, que indica o grau de progresso dos educandos em função dos objetivos 

propostos e propiciam o levantamento de dificuldades e as intervenções pedagógicas 

necessárias para a sua superação. 

Art. 86 – Os educandos que não apresentarem os progressos previstos serão objeto 

de estudos de recuperação contínua, e se necessário, da paralela, nos termos da 

legislação específica. 

§ 1º - A recuperação, na forma do caput deste artigo e definida no Projeto Político-

Pedagógico, processar-se-á de forma: 

I- Contínua - ação permanente em sala de aula, pela qual o professor, por meio de 

estratégias diferenciadas leva os educandos a superar suas dificuldades; 

II- Paralela - aquela realizada em horário diverso do da classe regular e será entendida 

como ação específica para atendimento dos educandos que não atingiram as metas 

estabelecidas pela Unidade Educacional de acordo com as diretrizes da Secretaria 

Municipal de Educação. 

§ 2º - Os resultados obtidos pelos educandos nas atividades de Recuperação Paralela 

serão sistematizados periodicamente pelo professor regente e considerados nos 

diferentes momentos de avaliação adotados pelo Professor da 

classe/ano/série/semestre. 

Capítulo V 
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Da Apuração da Assiduidade 

Art. 87 - Caberá a Equipe Gestora em conjunto com a Equipe Docente definir ações 

que visem à promoção da permanência e frequência das crianças, jovens e adultos, 

na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

Art. 88 – Cada Unidade Educacional deverá realizar controle sistemático da 

frequência dos educandos às atividades escolares e adotar as medidas necessárias, 

nos casos de educandos com frequência irregular. 

Art. 89 – O controle da frequência às atividades educacionais deverá ser registrado 

diariamente pelos respectivos professores, nos Diários de Classe, e enviadas a Equipe 

Gestora para análise e tomada de decisão nos casos de constatação de frequência 

irregular do educando. 

§ 1º - Constatada frequência irregular o professor deverá comunicar à Equipe 

Gestora para a adoção das medidas cabíveis, previstas no Regimento Educacional. 

§ 2º - Os dados relativos à apuração da assiduidade deverão ser comunicados ao 

educando e aos pais/responsáveis, no decorrer do período letivo, na periodicidade 

bimestral ou sempre que houver necessidade. 

Art. 90 - A apuração da assiduidade, em cada ano/bimestre/semestre letivo far-se-

á: 

I – Na Educação Infantil, Infantil I e II, pelo cálculo da porcentagem em relação ao 

número de dias de efetivo trabalho educacional, exigida a frequência mínima de 60% 

(sessenta por cento) do total de horas; 

II - No Ensino Fundamental regular - Ciclo de Alfabetização, 4º e 5º anos do Ciclo 

Interdisciplinar e nas Etapas de Alfabetização e Básica da EJA, pelo cálculo da 

porcentagem em relação ao número de dias letivos, exigida a frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) do total de dias previstos no período letivo; 

III - No Ensino Fundamental regular - 6º ano do Ciclo Interdisciplinar e demais anos 

do Ciclo Autoral, nas Etapas Complementar e Final da EJA e nas séries do Ensino 

Médio, exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total das 

aulas previstas no período letivo e de 50% (cinquenta por cento) das aulas previstas 

em cada componente curricular/disciplina; 

IV- Na EJA Modular a frequência exigida para a promoção deverá ser de 100% (cem 

por cento) em cada módulo, por componente curricular. 

§ 1º - No caso do educando se matricular em outra época que não a do início do 

período letivo, a apuração da frequência deverá incidir sobre o período que se inicia a 

partir de sua matrícula até o final do período letivo, calculando-se os percentuais sobre 

as atividades desse período. 
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§ 2º - No caso de matrícula por transferência, a frequência será apurada 

considerando-se o somatório da unidade de origem e o da escola recipiendária. 

Art. 91 – Caberá a Equipe Gestora e docente a adoção das medidas necessárias 

junto aos pais ou responsáveis para regularizar a frequência do educando que não 

apresentar a frequência mínima exigida, oferecendo atividades de compensação de 

ausências, quando for o caso, conforme previsto no Regimento. 

Parágrafo Único: O Conselho de Escola deverá ser informado sobre os casos de 

reiteradas faltas injustificadas e de evasão escolar a fim de que sejam discutidas 

providências cabíveis para cada caso. 

Art. 92 - Esgotados todos os recursos previstos no Regimento Educacional, para 

regularização da frequência do educando, a Equipe Gestora notificará formalmente o 

Conselho Tutelar, nos casos de reiteradas faltas injustificadas e de evasão escolar 

para adoção de medidas no seu campo de atuação visando ao retorno do educando 

as aulas. 

Parágrafo Único – Após notificação ao Conselho Tutelar,   permanecendo irregular a 

situação do educando a Unidade  Educacional poderá, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias consecutivos, disponibilizar a vaga. 

Capítulo VI 

Da Compensação de Ausências 

Art. 93 – Caberá a Unidade Educacional oferecer, bimestralmente, atividades de 

compensação de ausências para os educandos que ultrapassaram o limite de 

25%(vinte e cinco por cento) do total das aulas dadas, conforme critérios 

estabelecidos no Regimento, com a finalidade de sanar as dificuldades de 

aprendizagem provocadas por frequência irregular às aulas. 

§ 1º – A partir do 6º ano do Ensino Fundamental regular, das Etapas Complementar 

e Final da EJA e do Ensino Médio será considerado, para compensação de ausências, 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total de aulas por componente curricular. 

§ 2º - Na EJA Modular será exigida de 100% (cem por cento), a compensação de 

ausências dar-se-á nos termos da legislação específica. 

Art. 94 – Caberá aos Professores sob a coordenação da  Equipe Gestora da Unidade 

Educacional, elencar critérios para a seleção de atividades que promovam a 

compensação da ausência, por meio do aprendizado dos conteúdos desenvolvidos  no 

período de ausência do educando, bem como, organizar cronograma para o seu 

cumprimento/disciplina. 

Parágrafo Único - As atividades de compensação de ausências serão orientadas, 

registradas e avaliadas pelo Professor da classe/componente curricular. 
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Art. 95 - No final do bimestre letivo, a frequência às atividades de compensação de 

ausências será descontada do número de faltas registradas para apuração final da 

assiduidade. 

Parágrafo Único- Se o educando vier a se transferir no decorrer do ano letivo, o 

desconto referido neste artigo será efetuado no ato da transferência. 

Capítulo VII 

Da Promoção 

Art. 96 - A promoção ou retenção do educando decorrerá da avaliação do processo 

educativo e da apuração da assiduidade, nos últimos anos dos Ciclos de Alfabetização, 

Interdisciplinar e em cada ano do Ciclo Autoral do Ensino Fundamental regular, ao final 

de cada semestre nas Etapas da EJA, exceto na Etapa de Alfabetização onde a 

promoção/retenção só se dará ao final do segundo semestre e ao final de cada série 

do Ensino Médio. 

Parágrafo Único - Nos demais anos dos Ciclos do Ensino Fundamental, os educandos 

terão direito à continuidade de estudos nos anos subsequentes: 

a) independentemente do resultado obtido na avaliação do aproveitamento do 

processo educativo; 

b) se obtiverem a frequência mínima exigida pela Lei Federal nº 9.394/96 e demais 

dispositivos legais. 

Art. 97 - Será considerado promovido o educando que, ao final dos Ciclos 

Interdisciplinar e Autoral do Ensino Fundamental, nos 7ºs e 8ºs anos do Ensino 

Fundamental, nos Semestres da EJA, exceto na Etapa de Alfabetização e série do 

Ensino Médio, alcançar nota igual ou superior a 5,0 (cinco) em cada Componente 

Curricular, considerada a frequência do educando, e acordo com as normas legais 

vigentes. 

§ 1º - No final do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental, será considerado 

promovido para o Ciclo subsequente, o educando que obtiver conceito “P” ou “S” em 

cada Componente Curricular, com base na análise de seu desempenho global e 

apuração da assiduidade nos termos da legislação em vigor. 

§ 2° - A promoção em Educação Física e Arte e nos Componentes Curriculares da 

Parte diversificada decorrerá, apenas, da apuração da assiduidade, exceto no Ensino 

Médio em que a promoção nas disciplinas da Parte Diversificada decorrerá, também, 

da avaliação do aproveitamento. 

§ 3º - Na hipótese de o educando não alcançar o Conceito/Nota referidos neste 

artigo, o desempenho global do educando será objeto de análise e decisão por parte 

do Conselho de Classe. 
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§ 4°- A decisão do Conselho de Classe quanto à promoção ou retenção do educando 

será expressa mediante Parecer Conclusivo, por meio das categorias: Promovido (P) 

e Retido (R). 

Capítulo VIII 

Dos Certificados 

Art. 98 - Aos educandos aprovados ao final do Ensino Fundamental regular, da 

Educação de Jovens e Adultos - EJA e do Ensino Médio será conferido Certificado de 

Conclusão. 

Parágrafo Único - Para os educandos concluintes da Educação Infantil será expedido 

documento comprobatório de conclusão da primeira etapa obrigatória da Educação 

Básica. 

Art. 99 - Os Diplomas e Certificados de Qualificação Profissional, relativos a cursos de 

Educação Profissional Técnica de nível médio serão expedidos pela própria Unidade 

Educacional, respeitadas as normas específicas de cada curso e devidamente 

registrados no Sistema Nacional de Informações de Educação Profissional e 

Tecnológica - SISTEC. 

Art. 100 - As Unidades Educacionais deverão viabilizar ao educando com grave 

deficiência mental ou múltipla que não apresentar resultados de escolarização 

previstos no inciso I do artigo 32 da LDB/96, terminalidade específica do Ensino 

Fundamental, desde que assegurada a duração mínima de escolaridade obrigatória 

de nove anos e esgotados todos os recursos educativos. 

Parágrafo Único - A terminalidade específica de que trata o "caput" deste artigo será 

conferida por meio de certificação de conclusão de escolaridade, com Histórico 

Escolar, acompanhado de Relatório Descritivo com a especificação das competências 

e habilidades desenvolvidas e aptidões adquiridas, elaborado a partir de avaliação 

pedagógica realizada em conjunto com a família, representante do CEFAI, Supervisor 

Escolar, Equipe Gestora, docentes envolvidos e, se necessário, de representante da 

Saúde. 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 101 – A Unidade Educacional que contar com o desenvolvimento de projetos 

educacionais desenvolvidos além da carga horária regular do educando deverá, 

respeitadas as normatizações próprias, incluí-los ao Projeto Político- Pedagógico e 

também no Regimento Educacional. 

Art. 102 - Os documentos da Secretaria de Escola são de uso exclusivo da Unidade 

Educacional e das autoridades escolares, sendo vedado o seu manuseio por pessoas 

estranhas a escola, assim como a cessão de cópias a terceiros, exceto nos casos 

previstos na legislação em vigor. 
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Parágrafo Único - Fica assegurado a todos os membros da comunidade o acesso à 

consulta e ciência dos referidos documentos pertinentes aos seus tutelados. 

Art. 103 - Deverão ser expedidas segundas vias de documentos, de prontuário de 

educandos e funcionários com visto do Diretor de Escola, por meio de requerimento 

do interessado ou do pai ou responsável, quando menor. 

Art. 104 - Os bens permanentes adquiridos com verbas do orçamento público, 

inclusive com as do Programa de Transferência de Recursos Financeiros às 

Associações de Pais e Mestres- PTRF, do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 

e/ou de outras fontes farão parte do patrimônio da escola, devendo ser registrados 

em livro próprio. 

Art. 105 - O Regimento das Unidades Educacionais poderá ser alterado, quando 

necessário, desde que observadas as Diretrizes estabelecidas nos Decretos nºs 

54.453 e 54.453, ambos  de 10/10/13 e Anexo Único desta Portaria, devendo as 

alterações propostas serem submetidas à apreciação prévia do órgão competente, 

nos termos do disposto nesta Portaria. 

Art. 106 - O Diretor de Escola e o Conselho de Escola deverão tomar as providências 

necessárias para que o Regimento da Unidade Educacional seja sempre reconhecido 

pela comunidade escolar e local. 
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COMUNICADOS E INDICAÇÕES CME 
 

Indicação  CME  nº   04/97 - Aprovada em 27/11/97 
Diretrizes para elaboração do Regimento Escolar 
 

DOM de 03/12/97 - Páginas 10 e 11 

 

Diretrizes para a elaboração do Regimento Escolar dos Estabelecimentos  de 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental e Médio vinculados ao   Sistema de Ensino 

do Município de São Paulo 

 

Relator  :  Cons. António Augusto Parada 

I. DIRETRIZES BÁSICAS 

1 - A Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, atribui ao estabelecimento de ensino a competência para elaborar o seu Regimento 

Escolar (art. 88, § 1º) e a sua proposta ou projeto pedagógico (art. 12, incisos I e VII). O uso 

dessa competência faz com que os princípios da autonomia e da flexibilidade pedagógica de 

cada escola se realizem na prática. 

2 - Por regimento escolar entende-se o conjunto de normas que define a 

organização e o funcionamento do estabelecimento de ensino e regulamenta as  relações entre 

os diversos  participantes do processo educativo, contribuindo para a realização do projeto 

pedagógico da escola. 

3 - O projeto pedagógico, como elemento norteador de toda a ação educativa da 

escola, deve ser definido a partir das características da realidade local e tendo em vista as 

necessidades e expectativas da comunidade à qual a escola presta serviços.  Por isso, a 

elaboração do projeto pedagógico é um trabalho coletivo que deve contar com a participação 

de toda a comunidade escolar, isto é, professores, equipe técnica, equipe administrativa e de 

apoio, alunos, pais e comunidade local. 

4 - Não há, nem deve haver regras rígidas para a elaboração do projeto 

pedagógico. Esta é uma tarefa intransferível da escola. Contudo, existem alguns pontos que 

não podem ser negligenciados. O projeto pedagógico deve ser um compromisso assumido pela  

comunidade  escolar  no sentido de alcançar uma nova realidade, possível e desejável, e que 

está embasado na sua concepção de pessoa humana, de mundo e de sociedade, através dos 

valores fundamentais que sustentam essa concepção. A escola, isto é, todas as pessoas que 

nela trabalham, devem ter claro qual o perfil que deve ter o aluno após o período de 

permanência sob seus cuidados. Que transformações devem ocorrer no aluno, ao término do 

curso em que se matriculou? Dentre outros aspectos, pode-se apontar como indicadores 

dessas transformações, a posição do educando na relação  consigo  mesmo,  com  os  outros 

e  com a natureza e o mundo do trabalho. Para isto, a escola precisa  ter conhecimento da 

realidade presente e avaliar o que falta para o ideal   pretendido   e  quais  as  ações  que  

devem  ser  desencadeadas  para  alcançá-lo, tomando decisões sobre as questões 

disciplinares, a seleção e distribuição dos conteúdos, o desenvolvimento do processo ensino--

aprendizagem,  a avaliação da aprendizagem, o processo de recuperação,  os critérios de 

promoção e retenção, a participação dos pais ou responsáveis, a avaliação institucional. 

5 - O   projeto   pedagógico  relativo  à  educação   infantil,  proporcionada   nas 

creches e pré-escolas,  deve  contemplar,  integradamente,  as   tarefas   tipicamente  
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educativas e as de cuidados gerais, considerando-se as necessidades e potencialidades 

características do estágio de desenvolvimento da criança. 

6 - Os vários documentos que definem e regulamentam as atividades escolares: 

regimento, calendário escolar, plano da escola, integram o projeto pedagógico e são por ele 

iluminados. 

7 - Os estabelecimentos vinculados ao sistema de ensino do município de São 

Paulo, na elaboração de seus regimentos, obedecerão às normas da Lei Federal nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, na 

respectiva área de competência, às decisões do Ministério da Educação e do Desporto, às 

normas do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Municipal de Educação. 

8 - Integram o sistema de  ensino  do  município  de  São  Paulo, nos  termos  do  

artigo  18  da Lei Federal nº 9.394/96, as instituições de educação infantil e  de  ensino 

fundamental e médio mantidas pelo poder público municipal, bem como as instituições de 

educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. 

9 - As instituições de educação infantil e de ensino fundamental mantidas pelo 

poder público municipal e as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa 

privada submeterão os seus regimentos e respectivas alterações à aprovação da Secretaria 

Municipal de Educação.  

10 - O prazo para as instituições  de  Educação  Infantil  se  integrarem ao sistema 

municipal de ensino é de 3 (três) anos, contados a partir da publicação da LDB, isto é, 23 de 

dezembro de 1999. Isto não deve significar que tais instituições possam permanecer à 

margem do sistema à espera do término do prazo legal. Pelo contrário,  aos órgãos 

administrativos do sistema municipal de ensino compete envidar todos os esforços para a mais 

breve regularização dessas instituições. Além disso, os órgãos administrativos do sistema 

municipal de ensino têm, por obrigação, zelar no sentido de que as posturas municipais  

referentes à utilização e ocupação dos edifícios destinados à educação infantil sejam 

inteiramente respeitadas, devendo para isso, se necessário, solicitar a colaboração dos órgãos 

responsáveis competentes. 

11 - Os estabelecimentos que mantêm o ensino médio submeterão os seus 

regimentos e respectivas alterações à aprovação do Conselho Municipal de Educação, nos 

termos do artigo 2º da Deliberação CME 01/96. 

II. DIRETRIZES PARA O REGIMENTO ESCOLAR 

1 - Identificação do estabelecimento de ensino 

 1.1 -  Denominação 

 1.2 - Tipo 

  1.2.1 - Estabelecimentos de educação infantil: 

   1.2.1.1 - creche ou entidade equivalente: a que atende crianças 

de 0 a 3 anos 

   1.2.1.2 - pré-escola ou escola de educação infantil: a que atende 

crianças de 4 a 6 anos 

 1.2.2 - escolas de ensino fundamental 

 1.2.3 - escolas de ensino médio 

 1.2.4 - escolas de educação especial 

 1.2.5 - escolas de ensino supletivo 

 1.2.6 - eventual combinação de tipos no mesmo estabelecimento receberá a 

denominação mais adequada e geral 

 1.3 - Patrono ou  equivalente atribuído ao estabelecimento. 

 1.4 - Endereço da escola, especificando as várias entradas, caso haja mais de 

uma. 
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 1.5 - Ato administrativo que autorizou o funcionamento do estabelecimento, 

concedeu o credenciamento ou a sua instituição legal, quando for o caso. 

 1.6 - Entidade mantenedora do estabelecimento, com os registros legais nos 

órgãos competentes, quando se tratar de entidade privada. 

2 - Fins e objetivos 

 2.1- Fins são os propósitos da ação educativa da escola. Devem ser definidos 

em consonância com as finalidades estabelecidas para a educação básica na nova LDB (art. 

22) e com os objetivos próprios de cada etapa e modalidade. 

 2.2 - Objetivos  das etapas e modalidades são os resultados a serem 

alcançados em decorrência da ação educativa desenvolvida em cada uma das etapas e 

modalidades de ensino. Devem estar de acordo com o que estabelece a LDB, no que se refere 

à educação infantil (art. 29), o ensino fundamental (art. 32) e o ensino médio (art. 35). 

 2.3 - Além destes objetivos e finalidades, o estabelecimento poderá definir 

outros que atendam especificamente à realidade da comunidade a que serve. 

3 - Organização didática 

 3.1- O regimento escolar deverá especificar a forma de organização das etapas 

e modalidades de ensino mantidas pelo estabelecimento, atendendo ao interesse do processo 

de aprendizagem. 

3.2 - Duração dos períodos letivos: 

 3.2.1 - Na   educação   básica   os   períodos   letivos  podem  ser  anuais ou 

semestrais. Para os períodos  anuais  está prevista a duração mínima de 800  horas   

distribuídas  num  mínimo    de    200   dias de trabalho escolar efetivo. Para os períodos 

semestrais deve-se observar  a proporcionalidade   desses  mínimos, isto é, 400 horas  

distribuídas  em 100 dias de trabalho escolar efetivo. 

 3.2.2 - Para   o ensino fundamental  há   ainda   a   exigência  de  jornada   com   

duração   mínima  de  4  horas   de  trabalho   efetivo  em  sala de aula, devendo ser ampliada 

na medida das possibilidades do estabelecimento; são  ressalvados os casos dos cursos 

noturnos, cuja jornada  pode ter duração inferior. 

 3.2.3 - Deve-se  considerar  dia  letivo aquele que compreenda  a jornada 

mínima de trabalho escolar efetivo prevista em lei. 

 3.2.4 - Deve-se observar que a LDB, ao tratar da duração da jornada escolar  

e da duração do período letivo, refere-se a horas e não horas-aula; nesse   caso, a duração da 

jornada escolar, no ensino fundamental,   deverá    ter   no   mínimo   240   minutos   e  os  

períodos   letivos   anuais,   48.000 minutos de trabalho escolar efetivo. 

 3.2.5 - A hora-aula é flexível, podendo assumir qualquer duração; no entanto, 

deverá haver tantas horas-aula quantas forem necessárias para  atingir o total de minutos 

previstos na lei. 

 3.2.6 - O  Parecer  CNE/CEB nº 5/97 caracteriza   como   trabalho   escolar 

efetivo, não apenas o que é realizado dentro dos limites da sala de aula, mas  toda  e  qualquer  

atividade  prevista  no  projeto  pedagógico,  de participação   obrigatória  para  o  aluno  e  

orientada  por  profissional habilitado. Nessa categoria não se incluem as  aulas de ensino  

religioso e educação física para os cursos noturnos. 

 3.2.7 - O   período   de  recreio   somente   poderá   ser considerado como de 

trabalho  escolar  efetivo  naquelas  etapas ou modalidades em que seja justificável   a   

existência  de  atividade orientada, prevista  no  projeto pedagógico. 

3.3 - Critérios de agrupamento de alunos 

 3.3.1 - Educação Infantil:  destinada a crianças de 0 a 6 anos, deve levar em 

consideração três aspectos importantes na sua organização:  realidade sócio-cultural das 

crianças; desenvolvimento e características próprias do momento que estão vivendo; 
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conhecimentos socialmente disponíveis em relação ao mundo físico e social. A análise desses 

aspectos permitirá definir os estágios correspondentes às etapas do desenvolvimento infantil. 

 3.3.2 - Ensino Fundamental e Médio: os alunos poderão ser agrupados, para a 

formação de classes ou turmas, utilizando-se diferentes critérios, em função da conveniência 

do processo de ensino-aprendizagem. A LDB admite uma multiplicidade de organização desde 

as usuais séries anuais, aos ciclos, períodos semestrais, alternância regular de períodos de 

estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou 

por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem 

assim o recomendar. (art. 23) 

 3.3.3 - O critério da idade pode ser utilizado para a formação de turmas de 

educação física, independente da série a que pertençam os alunos. 

 3.3.4 - Para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes 

curriculares em que os alunos apresentem conhecimentos ou habilidades adquiridos 

anteriormente, poderão ser formadas turmas com o mesmo nível de adiantamento, 

independente da idade e da série dos alunos. 

 3.3.5 - A relação adequada entre o número de alunos e o professor está 

condicionada a vários fatores, dentre os quais podem ser incluídas as condições materiais do 

estabelecimento, a metodologia utilizada para o ensino, a natureza  e os objetivos do 

componente curricular e as necessidades da avaliação. 

3.4 - Ciclos 

 3.4.1 - Independente da duração dos períodos letivos, o ensino fundamental 

pode ser desdobrado em ciclos, entendidos como blocos da ação educativa que compreendam 

dois ou mais períodos letivos e que apresentem alguma diferenciação em relação aos outros 

períodos, seja em termos de estrutura organizacional, de metodologia, de conteúdos ou de 

objetivos específicos. 

 3.4.2 - A tradição pedagógica brasileira  apresenta dois ciclos constituídos 

pelos quatro primeiros anos e pelos quatro últimos anos do ensino fundamental. Essa 

diferenciação se justifica, particularmente, pelas exigências de formação mínima dos docentes 

que atuam em cada uma dessas parcelas do ensino fundamental, com formação de nível 

médio para a primeira parcela e  com formação superior para a segunda parcela. 

É possível especificar ainda mais as diferenças existentes entre os diversos 

períodos letivos e organizar o ensino fundamental de forma diversa. 

3.5 - Currículo 

 3.5.1 - Embora a nova LDB, no art. 26, tenha feito um esboço genérico da base  

nacional comum dos currículos do ensino fundamental e médio, faz-se necessária a fixação, 

por parte do Conselho Nacional de Educação, dos componentes curriculares obrigatórios que 

terão validade nacional. Só após essa definição é que o sistema municipal de ensino de São 

Paulo, por intermédio de seu  Conselho Municipal de Educação, poderá emitir normas para que 

as escolas do seu sistema definam os componentes da parte diversificada estabelecendo seus 

novos currículos. 

 3.5.2 - Para o ano letivo de 1998, as escolas vinculadas ao sistema municipal 

de ensino deverão continuar desenvolvendo os currículos definidos pelas orientações do 

Parecer CFE nº 853/71, da Resolução CFE nº 06/86 e da Deliberação CEE nº 29/82. 

 3.5.3 - No que se refere especificamente ao currículo do ensino médio, deve-

se incluir uma   segunda   língua   estrangeira, em  caráter   optativo, dentro   das 

disponibilidades da instituição. 

 3.5.4 - A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 

população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. 
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 3.5.5 - O  ensino  religioso, de  matrícula facultativa, constitui  disciplina  dos 

horários   normais   das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à  

diversidade  cultural   e  religiosa do país. (LDB art. 33 e Lei Federal nº 9.475, de 22/07/97) 

 3.6 - O ensino médio e a educação profissional, em sua organização, deverá 

observar as orientações que constam na Indicação CME nº 03/97. 

4 - Regime Escolar 

 4.1 - Regime Escolar é o conjunto de normas que regulamenta os 

procedimentos da vida escolar, como: calendário de dias letivos, matrícula, transferência, 

adaptação, classificação e reclassificação. 

 4.2 - A escola deve elaborar anualmente o seu calendário, integrando-o ao 

plano da escola, a partir das diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. 

 4.3 - As matrículas  nos estabelecimentos públicos municipais devem obedecer 

cronograma fixado pela Secretaria Municipal de Educação e do qual deve ser dado 

conhecimento à comunidade. 

 4.4 - Para a matrícula no período inicial do ensino fundamental deve ser dada 

prioridade aos alunos que completam 7 (sete) anos até o início das aulas. 

 4.5 - Classificação e Reclassificação 

  4.5.1 - A LDB, no inciso II, do art. 24, estabelece que a classificação em 

qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: 

   4.5.1.1 - por promoção, para  alunos que cursaram, com 

aproveitamento, a  série  ou fase anterior, na própria escola; 

   4.5.1.2 - por transferência, para candidatos procedentes de 

outras escolas; 

   4.5.1.3 - independentemente  de  escolarização anterior, 

mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de  desenvolvimento e  experiência do 

candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do 

respectivo sistema de ensino. 

  4.5.2 - À luz  de tal dispositivo legal, o candidato à matrícula, proveniente 

de outros estabelecimentos, inclusive do exterior, ou sem escolarização anterior, poderá  

apresentar uma das seguintes situações: 

   4.5.2.1 - não   possui   nenhum   documento   comprobatório  

de escolaridade e requer a matrícula em determinado período letivo; 

   4.5.2.2 - apresenta   documento de escolaridade e   requer  

matrícula em  período diverso do indicado no documento; 

   4.5.2.3 - apresenta  documento  de  escolaridade   e   requer  

a   matrícula no período  letivo indicado no documento. 

  4.5.3 - Na hipótese dos itens 4.5.2.1. e 4.5.2.2. a escola deverá 

classificar ou reclassificar o candidato, adotando o seguinte procedimento: 

   4.5.3.1 - a direção da escola nomeará comissão composta por, 

no mínimo, três membros, dentre docentes e especialistas, que avaliarão a condição do  aluno,  

vando   em   conta   os   critérios   de   idade,   desenvolvimento,   experiências  

anteriores ou outros que a escola indicar e aplicando, se necessário, testes de conhecimentos; 

   4.5.3.2 - a comissão emitirá parecer sobre o período letivo 

adequado para matrícula, apontando as adaptações eventualmente necessárias; 

   4.5.3.3 - o parecer da comissão deverá ser aprovado pelo 

Diretor da Escola. 

  4.5.4 - Esse mesmo procedimento pode ser aplicado a qualquer aluno 

do próprio estabelecimento que requerer, justificadamente, reclassificação. 

 4.6 - O ensino fundamental supletivo, tendo em vista que a Lei estabelece ser 

destinado a jovens e adultos “que não puderam efetuar os estudos na idade regular” e que  o  
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ensino  fundamental  regular é  destinado, em princípio,  aos  alunos  dos  7 aos 14 anos de 

idade, exige que o aluno tenha 15 anos completos para a certificação de conclusão.  A  idade  

mínima  para  a  matrícula deve ser compatibilizada com os períodos letivos a serem cursados, 

de modo que a conclusão não ocorra antes do aluno completar 15 anos. 

 4.7 - O ensino supletivo deve ser procurado em caso de necessidade manifesta, 

devendo o aluno ser encorajado a prosseguir no ensino regular, se tiver condições razoáveis 

para isso. 

 4.8 - Expedição de históricos escolares, certificados e diplomas 

  4.8.1 -  A Lei Federal nº 9.394/96, no inciso VII , do art. 24, afirma 

que “cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão 

de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis”. 

  4.8.2 - O Parecer nº 05/97 do CNE/CEB explica que a expedição 

destes documentos é de atribuição da escola, à qual o texto da LDB credita confiança, “não 

fazendo qualquer menção à necessidade de participação direta do poder público na 

autenticação de tais documentos, por intermédio de inspetores escolares ou por qualquer 

outra  forma.  Para  resumir,  documentos  para  certificação  de  situação  escolar  são  da 

exclusiva responsabilidade da escola, na forma regimental que estabelecer e com os dados 

que garantam a perfeita informação a ser contida em cada documento”. 

  4.8.3 -  Portanto, a responsabilidade da elaboração e expedição dos 

históricos escolares, certificados e diplomas é da escola, na pessoa do seu diretor e do pessoal 

administrativo. O importante é que a documentação escolar contenha dados precisos e 

detalhados para identificação do estabelecimento e do aluno (dados pessoais), e seja o registro 

fiel de sua vida escolar na instituição. Deve conter a assinatura e o carimbo dos funcionários 

responsáveis pela sua elaboração e expedição, com o número do registro funcional ou da 

cédula de identidade, sendo que sua cópia deve ser arquivada no prontuário do aluno. 

  4.8.4 - Para efeito de transferência para outro estabelecimento, o 

histórico escolar deve conter, além dos dados anteriores, informações sobre o aproveitamento 

nos diversos componentes curriculares em cada período letivo, bem como o percentual de 

freqüência no total de aulas de cada um dos períodos. 

  4.8.5 - Nos históricos escolares dos alunos da educação básica, 

transferidos para outro estabelecimento, não é necessário atestar a promoção ou retenção. 

 4.9 -  Progressão continuada: 

  4.9.1 - A LDB no § 2º do artigo 32, permite aos estabelecimentos que 

utilizam a progressão regular por série, a adoção, no ensino fundamental, do regime de 

progressão continuada. 

  4.9.2 - A progressão continuada, no contexto da nova legislação, é 

entendida como o  avanço  progressivo  do  aluno  pelos  diversos  períodos  letivos  com    

base exclusivamente na idade e na exigência da freqüência mínima estabelecida  em lei, que é 

de 75% do total de horas previstas para cada período letivo. 

  4.9.3 - A progressão continuada pode ser total, abrangendo todo o 

ensino fundamental, ou parcial, restringindo-se a determinada seqüência de períodos letivos. 

  4.9.4 - A existência de ciclos não implica, necessariamente, em 

restrição para a progressão continuada total. 

 4.10 -  Avaliação e recuperação 

  4.10.1 - A avaliação deve ser considerada como elemento integrador 

entre a aprendizagem e o ensino. É um conjunto de ações cujo objetivo é a orientação da 

intervenção pedagógica no sentido da melhor aprendizagem do aluno. Deve servir ao professor 

como elemento de reflexão contínua sobre sua prática educativa e possibilitar ao aluno tomar 

consciência de seus avanços, dificuldades e possibilidades. 
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  4.10.2 - A elaboração do projeto pedagógico deve contemplar a 

discussão de temas essenciais relacionados à seleção e construção de instrumentos e 

técnicas a serem usados na avaliação do desempenho do aluno. 

  4.10.3 - Mesmo sendo especialmente formativa, a avaliação pressupõe 

um momento inicial  (avaliação diagnóstica) para ajudar na revisão do projeto pedagógico e na 

elaboração do plano de trabalho do professor. 

  4.10.4 - O regimento escolar deverá definir a sistemática de avaliação 

do processo ensino-aprendizagem, bem como os procedimentos que visem a recuperação, 

para os alunos que não apresentarem os  progressos previstos. 

  4.10.5 -  A avaliação da aprendizagem será  contínua e cumulativa, e 

exercida pelo professor no decurso do período letivo, nos momentos e situações que julgar 

mais   convenientes,   e   utilizando-se dos instrumentos adequados. 

  4.10.6 - A  avaliação da aprendizagem deve ser feita em função  dos  

objetivos propostos,  procurando  estabelecer  o grau de progresso do aluno e  o levantamento 

de suas dificuldades, bem como os meios para a sua superação. 

  4.10.7 - O  aluno  que  não  apresentar  os  progressos  previstos, em 

relação  a determinado objetivo,   poderá  ser  convocado para aulas ou atividades de  reforço,  

em  horário  extraclasse,  ou  ainda  ser  orientado  para  a realização de tarefas 

complementares, julgada a conveniência , em cada caso, pelo professor, após discussão  com  

o  Coordenador Pedagógico ou Diretor. 

  4.10.8 - A critério do estabelecimento,  e previsto  no projeto  

pedagógico, poderá ser estabelecido período de recuperação final para os casos  de 

aproveitamento insuficiente, além das atividades de recuperação realizadas paralelamente ao 

período letivo. 

  4.10.9 - A  recuperação final, se instituída, deverá ser oferecida a alunos 

que, pelos critérios estabelecidos no projeto pedagógico, apresentem aproveitamento global 

que demonstre a viabilidade de recuperação em período intensivo. 

  4.10.10 - A adoção do regime de progressão continuada, como 

enfatiza  a  própria  lei, não prescinde da avaliação  contínua e processo de  recuperação 

paralela. No caso da adoção do regime de progressão continuada, a recuperação final deixa 

de ter sentido, devendo os casos de aproveitamento insuficiente merecerem atenção especial 

no período letivo seguinte. 

  4.10.11 - As escolas de educação infantil deverão definir claramente,  

em  seu  projeto  pedagógico, como  será   realizado  o  acompanhamento  do desenvolvimento 

da criança, nos diversos estágios, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social e 

como se dará a integração com a família e a comunidade. 

  4.10.12 - A avaliação na educação infantil não será realizada para 

atribuir  uma  nota ou um conceito ao aluno para fins de promoção ou retenção. Esta deve ser 

processual, através de dados cumulativos que representem a evolução da criança na maneira 

como constrói o seu conhecimento. 

 4.11 - Promoção e retenção 

  4.11.1 - Cada estabelecimento poderá estabelecer critérios próprios 

para promoção ou retenção do aluno. 

  4.11.2 - Na educação infantil e no ensino  fundamental em regime de   

progressão  continuada  a  promoção   é  automática, sem   prejuízo  do  processo  de avaliação,   

recuperação   e  registro do aproveitamento do aluno em cada período letivo, conforme 

prescrito no item 4.10. 

  4.11.3 -  No ensino fundamental sem progressão continuada ou com 

progressão continuada parcial e no ensino médio, a promoção fica condicionada  à avaliação   
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de   competências   que   indique  a   possibilidade de prosseguimento de estudos no período 

letivo seguinte. 

  4.11.4 - A avaliação de competências deve considerar o 

aproveitamento global do aluno em todo o período letivo, onde os aspectos qualitativos da 

aprendizagem devem prevalecer sobre os quantitativos. 

  4.11.5 - No ensino fundamental em regime de progressão continuada 

parcial, a decisão sobre retenção ou   promoção   deve ocorrer ao término de períodos  letivos  

pré-determinados  e  deve  levar  em  consideração  o aproveitamento do aluno no decurso  de  

todos  os períodos letivos em que ocorreu a progressão continuada. 

  4.11.6 -  A decisão  pela  retenção   só  pode  ser tomada  por  órgão 

colegiado   composto   pelos   docentes   e   especialistas  que  participaram  do   processo 

educativo do aluno, por maioria  de votos, salvo nos   casos  de insuficiência de freqüência. 

  4.11.7 - A promoção do aluno, mesmo nos regimes de progressão 

continuada, fica   condicionada   à freqüência  mínima  de   75%  do total  das aulas previstas 

no período letivo e de 50% das aulas previstas em cada componente curricular. 

 4.12 - Freqüência 

  4.12.1 - A LDB, no inciso VI, do art. 24, estabelece que “o controle de freqüência 

fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo 

sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas 

letivas para aprovação”. 

  4.12.2 - A lei fixa a exigência de um mínimo de 75% (setenta e cinco 

por cento) de freqüência, considerando o “total de horas letivas para aprovação”. Assim, o aluno 

tem o direito de justificar até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do referido total. Se 

ultrapassar este limite estará reprovado no período letivo correspondente. 

  4.12.3 - É conveniente estabelecer-se um percentual mínimo de 

freqüência sobre as aulas de cada componente curricular. O percentual de 50% atende a essa 

conveniência. 

  4.12.4 - No caso do aluno se matricular em outra época que não o 

início do  período  letivo,  o  cômputo  da  freqüência  deverá incidir sobre o período que se inicia 

a partir de sua matrícula até o final do período letivo, calculando-se os percentuais sobre as 

atividades desse período. 

   4.12.5 - As escolas deverão prever, em seus regimentos, os critérios 

e procedimentos quanto ao regime especial de estudos (exercícios domiciliares com 

acompanhamento da escola), destinado aos alunos que comprovarem, por meio de atestado  

médico,  serem  portadores  de  afecções  congênitas  ou  adquiridas, infecções, traumatismos, 

distúrbios agudos que os impossibilitem de freqüentar durante um certo tempo a escola, bem 

como o caso de alunas gestantes. 

  4.12.6 - A escola poderá estabelecer mecanismos de compensação 

de ausências para os alunos que, justificadamente, segundo critérios explicitados no regimento, 

ultrapassarem o limite de faltas previsto em lei. 

5 - Organização administrativa e gestão escolar 

 5.1 - A organização administrativa de um estabelecimento de ensino é a sua 

organização formal, isto é, o conjunto de órgãos e funções interligados que desenvolvem 

atividades de apoio (referentes aos recursos humanos, materiais e financeiros), contribuindo 

para a consecução dos fins da escola. 

 5.2 - A gestão escolar é o processo coletivo que envolve a tomada de decisão, 

planejamento, execução, acompanhamento e avaliação do funcionamento da escola. 

 5.3 - Nos dispositivos do regimento, referentes à organização administrativa, 

deverão constar os serviços, as equipes de trabalho ou funções que compõem a estrutura e o 

funcionamento da escola, com a indicação de suas atribuições. 
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 5.4 - A gestão democrática do ensino público pode ser resumida em uma 

palavra: participação. O autoritarismo, que jamais se ajustou ao ambiente escolar, deve ser 

definitivamente eliminado, agora por força de lei, e substituído por uma forma de gestão que 

leve em consideração as aspirações legítimas de todos os componentes da comunidade 

escolar. 

 5.5 - A participação é uma forma de garantir a adesão consciente e esclarecida dos 

trabalhadores da escola às decisões que forem tomadas em função dos objetivos propostos. 

Dentro desta perspectiva, ressalta a importância dos colegiados, especialmente o Conselho de 

Escola, de que devem participar  professores,  funcionários, pais e alunos, sob a liderança do 

diretor da escola. O diretor não pode abdicar de ser o principal responsável pela execução das 

decisões tomadas, assim como não pode considerar-se como o único responsável por essas 

decisões. 

 5.6 - Quanto a intercomplementaridade entre o estabelecimento  e outras 

instituições, as escolas municipais deverão mencionar as classes de educação de jovens e 

adultos mantidas em convênio com empresas ou entidades religiosas. No caso das escolas  

municipais  que mantêm ensino médio, deverão ser indicados os convênios com entidades que 

ajudam a ministrar as habilitações profissionais ou proporcionam estágios aos alunos. 

 5.7 - As Instituições Complementares, quando obrigatórias, deverão 

apresentar seu estatuto para análise e aprovação dos órgãos competentes, observados os 

critérios e prazos previstos na legislação em vigor. 

 5.8 -  A escola deverá assegurar o contínuo aperfeiçoamento dos recursos 

humanos, discutindo e fazendo constar de seu regimento, propostas concretas de capacitação 

coerentes com o projeto pedagógico, utilizando prioritariamente a equipe técnica   na   sua   

implementação   e,   complementarmente,   propostas  alternativas  que poderão ser 

viabilizadas com recursos humanos e materiais garantidos pelos órgãos regionais e centrais. 

 5.9 - A presença dos profissionais em cursos e outros eventos relevantes 

patrocinados por terceiros deverá ser incentivada, assegurando-se o não prejuízo às atividades 

escolares. 

 5.10 - No regimento serão definidos os direitos e deveres de todos os 

participantes do processo educacional, de acordo com as respectivas funções administrativas, 

técnicas, docentes e discentes. Também devem ser relacionadas as sanções previstas e 

indicada a autoridade competente para aplicá-las, assim como os recursos cabíveis. 

III. DIRETRIZES GERAIS 

1 - A concordância expressa do pai ou responsável, ou do aluno, se maior, com os 

termos do regimento deverá ser condição para matrícula no estabelecimento. 

2 - O regimento deverá dispor sobre os programas de assistência ao escolar que, 

especialmente  no ensino fundamental, devem ser desenvolvidos de forma integrada com o 

projeto pedagógico da escola, em seus aspectos preventivo e educativo. 

3 -Qualquer modificação do regimento pretendida pelo estabelecimento será 

submetida à aprovação da Secretaria Municipal de Educação ou do Conselho Municipal de 

Educação, conforme o caso, e vigorará a partir do ano letivo seguinte. 

4 - Caberá recurso do ato que denegou a aprovação ao regimento, ou alteração 

regimental, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da publicação no Diário Oficial do Município 

do ato denegatório. No caso das instituições mencionadas no item 11 da parte  I, o recurso 

será encaminhado ao Conselho Municipal de Educação. No caso dos estabelecimentos 

mencionados no item 9 da parte I, somente caberá recurso ao Conselho Municipal de 

Educação quando esgotadas as instâncias administrativas da Secretaria Municipal de 

Educação. 

5 - As normas relativas ao regime escolar, isto é,  referentes à duração dos 

períodos letivos, jornada escolar, freqüência mínima obrigatória, recuperação paralela e 
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educação física facultativa para os cursos noturnos, constituem exigências previstas na Lei 

Federal nº  9.394/96 e sua aplicação deverá ocorrer a partir do ano letivo de 1998, 

independentemente das mudanças regimentais. 

6 - A Secretaria Municipal de Educação poderá estabelecer normas 

complementares para a elaboração do Regimento Escolar das instituições de educação infantil 

e de ensino fundamental da rede municipal de ensino. 

IV.  CONCLUSÃO 

À consideração do Conselho Pleno o anexo Projeto de Deliberação. 

São Paulo, 27 de novembro de 1997. 

DELIBERAÇÃO  DO PLENÁRIO 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente 

Indicação. 

Sala do Plenário, em 27 de novembro de 1997. 

JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES 

Presidente 
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I- RELATÓRIO 

1- Histórico 

        Em Ofício datado de 06/04/09, protocolado no Conselho Municipal de 

Educação em 09/04/09, o senhor Secretário Municipal de Educação consulta 

“quanto a possíveis encaminhamentos deste (sic) Conselho no que concerne à 

revisão da Indicação CME 4/97 e da Deliberação CME 3/97, que instituem as 

Diretrizes para a elaboração do Regimento Escolar dos Estabelecimentos de 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental e Médio vinculados ao Sistema de 

Ensino do Município de São Paulo, tendo em vista que a Secretaria Municipal de 

Educação já vem realizando estudos para a revisão e readequação do Decreto nº 

33.991/94, alterado pelo Decreto nº 35.216/95”. 

Esclarece, ainda, que alguns assuntos considerados prioritários estão 

sendo objeto de discussões na SME: 

- Revisão das diretrizes para elaboração do Regimento, considerando, em 

sua organização, as diferentes etapas de ensino da Educação Básica. 

- Orientações para a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos. 

- Inclusão do Sistema de Avaliação externa previsto em âmbito municipal, 

estadual e federal e a adoção de práticas que permitam a compatibilização  destas 

com as avaliações internas de cada Unidade Educacional. 

- Elaboração de diretrizes orientadoras para o estabelecimento de normas 

de convivência na Escola. 

 

2. Apreciação 

Cumpre destacar que o Conselho Municipal de Educação de São Paulo, ao 

elaborar normas educacionais para o sistema municipal de ensino, procura fazê-

lo de forma concisa e ampla, de tal sorte que elas não necessitem 

obrigatoriamente de alteração cada vez que uma lei superveniente é aprovada. 

Assim, ao aprovar a Deliberação CME nº 03/97 e respectiva Indicação 

CME nº 04/97, deixou claro no artigo 1º da Deliberação: 

“Art. 1º -  Os estabelecimentos de educação infantil e de ensino 

fundamental e médio, vinculados ao sistema de ensino do Município de São 

Paulo, para atendimento ao que dispõe a Lei Federal nº 9.394/96, deverão 

elaborar seu Regimento Escolar ou promover as necessárias alterações 

regimentais, fazendo uso da autonomia que lhes confere a própria Lei e 

observando as diretrizes contidas na Indicação CME 04/97, anexa a esta 

Deliberação”. 
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Como se observa no mencionado artigo 1º, qualquer unidade escolar, no 

uso de sua autonomia, pode alterar seu Regimento, sempre que julgar 

conveniente, para adaptar seu projeto pedagógico a novas ordenações legais ou 

a novas necessidades de organização escolar. 

Embora o artigo 2º da Deliberação estabeleça o prazo de 30 de junho de 

1998 para o protocolo de novo Regimento Escolar ou de alterações regimentais, 

isso não invalida o princípio de autonomia das unidades escolares em propor, a 

qualquer momento, modificações ou um Regimento novo, a serem aprovados pelo 

órgão próprio (órgãos da SME para unidades educacionais infantis e de ensino 

fundamental e CME, no caso de unidades escolares de ensino médio, de educação 

profissional técnica de nível médio e em casos de experiências pedagógicas). 

Com o advento da Lei Federal nº 9.394/96 (LDB/96), entende-se que os 

Decretos Municipais nºs 33.991/94 (que dispõe sobre o Regimento Comum das 

Escolas Municipais) e 35.216/95 (que altera o artigo 47 do Decreto nº 

33.991/94),  estão tacitamente revogados, uma vez  que a SME optou no sentido 

de que cada unidade escolar elaboraria seu próprio Regimento Escolar (Portaria 

SME nº 1.971/98). Compete ao órgão administrativo da Prefeitura Municipal de 

São Paulo as revogações expressas dos Decretos. 

A mencionada Portaria regulamenta: 

“Considerando : 

- a incumbência da Escola de elaborar o Regimento Escolar, como 

expressão do seu Projeto Pedagógico; 

- que a construção da identidade da Escola deve ocorrer no Projeto 

Pedagógico, com base nos princípios de autonomia, gestão democrática e 

flexibilidade; 

-as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal de Educação para a 

elaboração do Regimento Escolar; 

-que há necessidade de estabelecer normas comuns, visando assegurar a 

unidade da Rede Municipal de ensino, 

RESOLVE: 

“ Art. 1º - As Escolas Municipais mantidas pela Prefeitura do  Município de 

São Paulo elaborarão o seu Regimento Escolar, de acordo com a legislação 

federal e municipal  em vigor e, em especial, a Deliberação CME 03/97 e 

Indicação CME 04/97, e observadas as normas comuns estabelecidas 

nesta Portaria.” 

 

A partir de 1.998, portanto, entende-se que não mais existe um  

Regimento Comum das Escolas Municipais de São Paulo, mas normas comuns, 

para assegurar a unidade da rede municipal de ensino. 

Essas normas, a nosso entender, precisam ser alteradas em função da Lei 

nº 11.274, de 06/02/06, que alterou artigos da LDB/96, dispondo sobre a 

duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória 

a partir dos 6 (seis) anos de idade. 

O Regimento de cada unidade escolar pode, também,  incluir a questão da 

avaliação externa e de normas de convivência na Escola. 

Ressalte-se, contudo, que toda alteração regimental e/ou um Novo 

Regimento entram em vigor no ano letivo seguinte ao de sua aprovação. 

E, nos termos da Deliberação CME nº 01/02, artigo 2º: 
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“Art. 2º - Ficam delegadas competências à SME, em relação às unidades e 

ações educacionais referidas no artigo anterior, observados os dispositivos 

legais e normas em vigor, para: 

I - ........... 

II - .......... 

III- ......... 

IV- aprovar regimento escolar e eventuais alterações. 

 

A Deliberação define, ainda, no § 1º do Art. 2º: 

“A SME definirá critérios, padrões e procedimentos necessários ao 

cumprimento das competências delegadas referidas neste artigo”. 

 

Por sua vez, a Indicação CME nº 4/97, que dá suporte à Deliberação CME 

nº 3/97, continua atual, oferecendo todas as diretrizes para a elaboração do 

Regimento Escolar, ao estabelecer: 

 “I. Diretrizes Básicas 

 II.Diretrizes para o Regimento Escolar, compreendendo: 

- Identificação do estabelecimento de ensino 

- Fins e Objetivos 

- Organização didática (formas de organização das etapas e modalidades de 

ensino, duração dos períodos letivos (incluindo-se os ciclos) e  currículo 

- Regime Escolar (calendário de dias letivos, matrícula, transferência, 

adaptação, classificação e reclassificação, expedição de históricos 

escolares, progressão continuada, avaliação e recuperação, promoção e 

retenção) 

- Organização administrativa e gestão escolar 

 III. Diretrizes Gerais: 

- item 3 – “Qualquer modificação do regimento pretendida pelo 

estabelecimento será submetida à aprovação da Secretaria Municipal de 

Educação ou do Conselho Municipal de Educação, conforme o caso, e 

vigorará a partir do ano letivo seguinte.” 

É de se concluir que a SME tem competência para definir que as escolas 

municipais alterem seus regimentos escolares em função da implantação do 

ensino fundamental de 9 anos e dos procedimentos de avaliação que vêm 

ocorrendo no Município. Nada impede, também, que se incluam no Regimento 

normas de convivência na escola, garantindo-se sempre o direito de ampla defesa 

e sem ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

II. CONCLUSÃO 

Responda-se à Secretaria Municipal de Educação que, apesar do tempo 

decorrido, a Deliberação CME nº 03/97 e respectiva Indicação CME nº 04/97 

continuam válidas, podendo cada unidade escolar, usando de sua autonomia, 

alterar seu Regimento Escolar sempre que um fato novo justificar sua 

modificação. 

 

São Paulo, 02 de julho de 2009. 

 

 

Conselheiro Marcos Mendonça 

Relator 
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III - DECISÃO DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA e da CÂMARA DE 

NORMAS, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

A Câmara de Educação Básica e  a Câmara de Normas, Planejamento e 

Avaliação Educacional adotam como seus, o voto do Relator. 

Presentes os Conselheiros: Antonia Sarah Aziz Rocha,  Marcos Mendonça, 

Maria Auxiliadora Albergaria Pereira Ravelli, João Gualberto de Carvalho Meneses, 

Regina Célia Lico Suzuki,  Rui Lopes Teixeira, Rodolfo Osvaldo Konder, Ocimar 

Munhoz Alavarse e Waldecir Navarrete Pelissoni. 

Sala do Plenário, em 02 de julho de 2009. 

___________________________________ 

Conselheiro Marcos Mendonça 

Presidente da CEB 

 

 

 

 

 

IV-DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO 

 

O Conselho Municipal de Educação aprova o presente Parecer. 

A Conselheira Maria Auxiliadora Albergaria Pereira Ravelli absteve-se de 

votar. 

Sala do Plenário, em 02 de julho de 2009. 

___________________________________________ 

Conselheiro João Gualberto de Carvalho Meneses 

Presidente do CME 
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