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JUSTIFICATIVA - PL 0427/2018 
A função ensino é claramente definida tanto em legislação superior quanto na Lei 

Orgânica Municipal e demais legislações da Municipalidade Paulistana. Por outro lado, é clara 
também a legislação autorizativa das renúncias fiscais em prol de constituição de fundos 
destinados à defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Há portanto que se reconhecer 
as diferentes funções, sendo a de ensino e a de defesa, como complementares, cada uma 
dentro de seu campo específico de atuação. Não se pode destinar o erário do fundo de defesa 
dos direitos da criança e do adolescente para a função já carimbada no orçamento público, 
como função objetiva do ensino. Em outros termos poderíamos dizer, inclusive, que o caráter 
contínuo do direito ao ensino, dentro dos parâmetros e bases curriculares nacionais e 
municipais, não pode estar submetido à doações eventuais. 

Por outro lado, também há que se regular a utilização de quaisquer verbas públicas, 
para a solução "privada" de imóveis, objeto de ocupações impeditivas da implementação da 
ação e funções específicas do ensino. 

Finalizando, a política deliberada de construção de próprios municipais da Educação, 
em especial, edificações voltadas ao atendimento de Creches/CEI, totalmente destinadas a uso 
por entidades privadas com as quais a Municipalidade firma termos de parceria para a ação 
educacional, caracteriza destino indevido, já que se trata de ação que, por supremacia, deve 
ser regulada, instituída, constituída, fiscalizada e supervisionada pelo poder público Municipal. 

Para tanto, faz-se necessária a alteração da Lei nº 11.247, de 01 de outubro de 1992, 
que cria o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMCAD, deixando 
claro que o uso dos valores na função Educação somente será aceito na Rede Direta de 
Ensino Municipal. 

Portanto, como se pode observar, o presente projeto de lei, pelos motivos expostos 
justificam plenamente as sua apresentação, razão pela qual, solicito aos nobres pares a sua 
aprovação. 
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