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JUSTIFICATIVA - PDL 0035/2018 
A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 74, inciso II, a manutenção de 

sistema de controle interno com a finalidade de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 
privado. Assim sendo, infere-se que a responsabilidade do Órgão concessor transcende o 
repasse de recursos financeiros, abrangendo o acompanhamento efetivo e constante da 
execução do objeto. 

Uma parceria bem planejada e adequadamente acompanhada, na qual Poder Público e 
organização da sociedade civil cumprem suas incumbências, tende a atender à finalidade 
pública, suprindo as deficiências que recorrer temente a Administração possui. De modo 
paradoxal, caso o acordo tenha sido firmado em condições precárias e sem que ambas as 
partes tenham efetuado o planejamento devido, é grande a possibilidade de o ajuste fracassar 
no cumprimento de seu escopo. E nunca é demais lembrar que, de uma maneira ou de outra, 
todo insucesso acarreta prejuízos à usuária dos serviços públicos: a população. 

De início na Seção II da Resolução 1/2018 do CME incorporada à Portaria 3581/18 não 
se exige mais atestado de antecedentes criminais do representante legal da entidade 
requisitante da autorização de funcionamento. No Art. 8º da mesma seção que fala da Planta 
do Imóvel devidamente APROVADA pela PMSP, a Resolução admite apenas um CROQUI dos 
ambientes do imóvel assinado por engenheiro ou arquiteto privado a se responsabilizar pela 
verdade dos dados relativos aos espaços e instalações da futura unidade educacional infantil. 

Há que se destacar aqui que o Órgão Regional de SME, qual seja, a DRE, ora 
empoderada da verificação documental e física desse ambiente educacional não possui em 
seus quadros Engenheiro ou Arquiteto dos quadros Institucionais permanentes da PMSP, 
apenas assessoria com formação na área contratada através de comissionamento. Ainda 
assim, no inciso II do Art. 11, a comissão Municipal da DRE pode ou não ter em sua 
composição a presença de Assistente Técnico quando da análise dos ambientes e instalações 
da unidade propositora da autorização de funcionamento como unidade educacional infantil 
(Pré-escolar ou de creche). 

Apesar de ser consenso de que a equipe técnico gestora das unidades educacionais 
deva ter em sua composição a figura do COORDENADOR PEDAGÓGICO, em seu Art. 17 a 
Resolução 1/2018 do CME incorporada à Portaria 3.581 dispensa a presença efetiva deste 
profissional nas unidades que atendam até 79 crianças, o que, claramente interferirá 
negativamente nos trabalhos educacionais da unidade. 

A Portaria 3581 de 17 de abril de 2018 aprova a Resolução CME de número 1/2018 
que basicamente transfere aos Órgãos Regionais da SME a competência plena de autorização 
de funcionamento e Supervisão de novas Unidades Educacionais privadas e Privadas 
Conveniadas com o Poder Público no âmbito da Educação Infantil no Município de São Paulo. 

Em que pese aparente elemento superador de entraves burocráticos ao ato de firmar 
termos de parcerias entre a SME e as Organizações da Sociedade Civil interessadas em 
atender crianças em CRECHES, a Portaria 3581/18 cujos efeitos são suspensos pelo presente 
PDL fragiliza as acima citadas parcerias educacionais. 

A Lei Federal 13.019 e sobretudo o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 afirmam 
a possibilidade das citadas parcerias e suas importância sempre sobre a premissa da total 
clareza quanto ao uso devido dos recursos públicos nelas investidos. 



Nesse sentido, a Portaria 3.581, de 17 de abril de 2018, em vários aspectos, implica, 
contrariamente, na fragilização, permanência de incorreções contratuais além de 
vulnerabilidades do ponto de vista físico das eventuais unidades a serem local da prestação do 
serviço educacional, preconizado pelos referidos termos de trabalho. 

Outro aspecto relevante a ser considerado na atual propositura é o fato de que muitas 
das pendências e fragilidades que a Portaria 3.581/18 atinge também unidades educacionais 
voltadas ao exercício privado da concessão ou permissão de atuação na educação infantil por 
ação particular, que quando unicamente voltadas à educação infantil têm sua aprovação dada 
no âmbito da Prefeitura Municipal, interferindo negativamente na qualidade educacional da 
rede privada. 

Em seu Art. 24 a Resolução 01/2018 não prevê qual o mínimo de área externa para a 
garantia na linha de tempo, das atividades à luz do sol e, alega a necessidade de área verde 
"sempre que possível", o que causa dubiedade no conteúdo deste artigo. 

O Art. 25 da referida Resolução do CME ao alegar a necessária adequação predial aos 
ditames legais municipais das edificações com destino educacional pressupõe a análise 
técnica por Engenheiro ou Arquiteto dos quadros da PMSP, o que a avaliação pela DRE não 
pode garantir. 

O §2º deste mesmo artigo 25 permite funcionamento de nova unidade com função 
educacional naqueles que denomina prédios contíguos, dispensando nova apresentação da 
documentação prevista, entretanto denomina contíguos imóveis há 200 metros daquele onde já 
se encontrava a mantenedora. 

O §3º do INCISO II do artigo 27, estranhamente, prevê que parcerias firmadas e em 
andamento apesar da falta de documentações como o Auto de Licença e Cadastro de 
Vigilância em Saúde, que possuam apenas protocolos poderão ANUALMENTE oficiar à DRE a 
permanência de tal falta, podendo assim permanecer POR TEMPO INDEFINIDO em caráter 
PROVISÓRIO. 

O art. 32, garante que em caso de recurso firmando pela entidade frente eventual 
indeferimento da autorização por parte da DRE, será definido parecer recursal então pelo CME 
até então apartado do processo autorizativo. 

Ao buscar celeridade do processo autorizativo para a criação de unidades educacionais 
de educação infantil no município seja para a ação privada, seja para a ação parceira, que 
envolve verbas públicas, remetendo ao Órgão Regional da Educação, que não possui entre 
seus quadros efetivos o Profissional com Cargo Institucional e Oficial de Engenheiro ou 
Arquiteto, pode tornar vulneráveis os cotidianos das crianças e dos profissionais e mesmo da 
comunidade frequente diariamente àqueles espaços ferindo o Inciso XIII do Artigo 14 da Lei 
Orgânica do Município. 

"zelar pela preservação de sua competência legislativa, sustando os atos normativos 
do Executivo que exorbitem do poder regulamentar" Art. 14- Inciso XIII 

Ferir o aspecto regulamentador, fiscalizatório e garantidor da qualidade de serviços 
públicos parceiros conforme Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. A Resolução 01/2018 
incorporada na Portaria 3.581 da Secretaria Municipal de Educação fere o §1º do artigo 4º do 
Decreto Municipal 57.575, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a aplicação da Lei 
Federal 13.019 no âmbito do Município de São Paulo que afirma "Quando o objeto da parceria 
se inserir no campo funcional de mais de uma Secretaria Municipal, Subprefeitura ou ente da 
Administração Indireta, a celebração será efetivada conjuntamente pelos titulares dos órgãos 
ou entes envolvidos, e o termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação 
deverá especificar as atribuições de cada partícipe", isso porque, em seu artigo 50 a Resolução 
01/2018 do CME faz caber seus preceitos às Creches Parceiras entre a Sociedade Civil e a 
Municipalidade Paulistana, e reforçamos, os pareceres técnicos pertinentes à Engenharia e ou 
Arquitetura, em nosso Município pertencem aos quadros das Prefeituras Regionais, Secretaria 
de Obras, mas não na Secretaria Municipal de Educação. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/06/2018, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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