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PARECER Nº   402/2012  DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 229/2010.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Donato, dispõe sobre a 
Autorização Provisória de Funcionamento para os estabelecimentos destinados à 
Educação Infantil e dá outras providências.  
De acordo com o projeto, os estabelecimentos destinados à Educação Infantil que 
venham a requerer registro junto à Coordenadoria de Educação da Subprefeitura 
correspondente poderão funcionar provisoriamente, por um período de até 02 
(dois) anos, desde que apresentem laudo técnico comprovando o atendimento das 
seguintes condições: edificações com área construída de no máximo 350 metros 
quadrados, instalados em terreno com frente mínima de cinco metros lineares e 
que não estejam localizados em zonas de uso estritamente residencial; atendam às 
condições mínimas de higiene, segurança, estabilidade, habitabilidade e que 
tenham obtido autorização da Coordenadoria de Educação.  
Pelo projeto original, ficaria o Poder Executivo obrigado a enviar à Câmara 
Municipal projeto de lei reordenando e disciplinando o licenciamento e a instalação 
dos estabelecimentos voltados ao atendimento da educação infantil.  
O Autor justifica que a propositura visa instituir o Licenciamento Provisório a todos 
os estabelecimentos destinados à promoção da Educação Infantil que reúnam 
condições de segurança, higiene, estabilidade e habitabilidade.  
Pondera que a burocracia e a defasagem na legislação municipal que versa sobre o 
assunto têm impedido o funcionamento regular desses estabelecimentos, 
ocasionando sérias consequências à população, que sofre com a falta de vagas no 
setor.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura, apresentando SUBSTITUTIVO a fim de suprimir artigo 
do projeto original que atribui a obrigação ao Executivo de legislar, ferindo o 
princípio da Independência e Harmonia entre os Poderes. Também faz constar do 
texto que a referida Autorização Provisória de Funcionamento será concedida em 
obediência à legislação de uso e ocupação do solo e zoneamento.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
FAVORÁVEL à aprovação da proposta, na forma do SUBSTITUTIVO da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Tendo em vista que a propositura busca agilizar a entrada em funcionamento 
provisório de estabelecimentos destinados à educação infantil, em edificações que 
atendam as condições de segurança, higiene e habitabilidade, suprindo um direito 
básico da população, quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, Transporte, 
Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL à aprovação do 
projeto de lei, nos termos do SUBSTITUTIVO da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
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