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PARECER   1260/2016  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 065/2016. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Adolfo Quintas, que "dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino público e privado colocarem à 
disposição dos usuários do serviço, pessoal suficiente e qualificado para atendimento ao 
púbico, e dá outras providências." 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "ocorre que os usuários 
dos serviços administrativos dos estabelecimentos educacionais vivem sob o vilipêndio de tais 
organizações, uma vez que não havendo lei, fiscalização ou punição de tais instituições no 
tocante ao tempo desperdiçado em filas por seus usuários, estes têm seus direitos afrontados 
ao esperarem por longas horas em filas quilométricas [...]". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade, não obstante, na forma de um SUBSTITUTIVO objetivando (i) excluir obrigação 
imposta "aos estabelecimentos de ensino público", vez que se trata de matéria atinente à 
organização administrativa e servidores públicos, a qual é de competência privativa do Poder 
Executivo (artigos 37, § 2º, III e IV e 69, XVI, todos da Lei Orgânica do Município); e (ii) alterar 
no art. 2º a indicação "aos maiores de 65 anos" para "aos maiores de 60 anos", pois o Estatuto 
do Idoso (Lei nº 10.741/2003) define, em seu art. 1º, que são considerados idosos aqueles com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; e a terminologia "pessoas portadoras de 
deficiência", por "pessoas com deficiência", que é a terminologia adequada, utilizada na 
convenção internacional que versa sobre direitos das pessoas com deficiência, ratificada pelo 
Brasil. 

Nos termos do projeto e já considerando o SUBSTITUTIVO da CCJLP, os 
estabelecimentos de ensino privado deverão efetuar atendimento ao público em tempo 
razoável no âmbito do Município de São Paulo, entendendo-se como tempo razoável para os 
fins pretendidos pelo projeto: (a) 15 minutos em dias normais; (b) 25  minutos às vésperas e 
após feriados prolongados; e (d) 35 minutos em dias de matrícula, rematrícula, nas demandas 
referentes ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), ao Programa Universidade para 
Todos (ProUni), e em dia com grande fluxo de pessoas. 

Ademais, a propositura indica sanções em caso de descumprimento dessas regras, 
graduando-as conforme a reincidência do estabelecimento do infrator, da seguinte maneira: 

I - advertência, com prazo de 30 (trinta) dias para regularização; 

II - multa no valor de R$250 (duzentos e cinquenta reais) na primeira autuação; 

III - multa no valor de R$500 (quinhentos reais) na segunda autuação; e 

IV - multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) a partir da terceira autuação; 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é favorável ao projeto, nos 
termos do SUBSTITUTIVO da CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 29 de junho de 2016. 

Antônio Carlos Rodrigues - Relator 

Andrea Matarazzo (PSD) 

Aurélio Miguel (PR) 
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Laercio Benko (PHS) 

Senival Moura - (PT) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/06/2016, p. 133 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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