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PARECER Nº 1511/2016 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 65/2016 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Adolfo Quintas, 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 público, e dá outras 
providências. 

De acordo com a propositura, os estabelecimentos de ensino público e privado do 
Município de São Paulo deverão efetuar atendimento ao público em tempo razoável de: i) até 
quinze minutos em dias normais; ii) vinte e cinco minutos às vésperas e após os feriados 
prolongados; e, iii) trinta e cinco minutos em dias de matrícula, rematrícula, nas demandas 
referentes ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), ao Programa Universidade para 
Todos (ProUni), e em dias com grande fluxo de pessoas. 

O descumprimento ao estabelecido no projeto de lei sujeitará o infrator 
progressivamente às seguintes penalidades: i) advertência; ii) multa no valor de R$ 250,00; iii) 
multa no valor de R$ 500,00; e, iv) multa no valor de R$ 1.000,00. 

Em sua justificativa, o Autor argumenta 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 da propositura, apresentando SUBSTITUTIVO a fim de excluir a obrigação 
imposta "aos estabelecimentos de ensino público", uma vez que se trata de matéria atinente à 
organização administrativa e servidores público, a qual é de competência privativa do Poder 
Executivo; e, alterar no artigo 2º a indicação "aos maiores de 65 anos" para "aos maiores de 60 
anos", conforme Estatuto do Idoso, bem como a terminologia "pessoas portadoras de 
deficiência" por "pessoas com deficiência", conforme convenção internacional que versa sobre 
direitos das pessoas com deficiência, ratificada pelo Brasil. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se FAVORAVELMENTE ao projeto, 
nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A propositura, assim como acontece na Lei Municipal 13.948/05, que dispõe sobre o 
tempo de espera em filas de banco, pretende garantir que os cidadãos não desperdicem seu 
tempo em intermináveis filas decorrentes de falta de pessoal em número adequado para 
atendê-los nas instituições de ensino. 

Pelo exposto, quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade 
Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia manifesta-se FAVORÁVEL à aprovação do projeto 
de lei, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 16/11/2016. 

José Police Neto (PSD) - Presidente 

Salomão Pereira (PSDB) - Relator 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/11/2016, p. 127 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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