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PARECER Nº 842/2001 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 181/00. 
A iniciativa do Nobre Vereador Antonio Goulart merece acolhida pelo mérito excepcional, 
na medida em que oferece, provavelmente, a única oportunidade que muitos dos 
servidores municipais tenham para cursar o Ensino Superior. 
O investimento da administração em seu quadro de servidores é obrigação 
constitucional, também prevista pelo Lei Orgânica do Município de São Paulo, e 
representa, em paralelo a planos de carreira devidamente estruturados e a salários 
condizentes, a melhor forma de valorizar o serviço público, revestindo-o da qualidade 
necessária e devida à população. 
Nossa opção em apresentar este Voto em separado tem o objetivo único de externar 
nosso interesse em aperfeiçoar o teor da propositura, com vistas a torná-la mais 
eficiente tanto para o Executivo Municipal, quanto para os próprios servidores. 
Assim sendo, tomamos a iniciativa de apresentar o presente Substitutivo que, mantendo 
os objetivos e princípios do texto original, incorpora as seguintes propostas: 
- o compromisso do beneficiado em prestar serviços à municipalidade após formado; 
- o controle de frequência e aproveitamento no curso; 
- eventual ressarcimento à Municipalidade, caso não cumpridas as prerrogativas de 
concessão da bolsa; 
- a instituição de uma Comissão que, previamente à concessão anual das bolsas, defina 
os critérios de concessão, inclusive o interesse da própria Administração por 
determinadas áreas de formação; 
- a revisão da composição da Comissão Especial que concederá as bolsas, para restringi-
la ao Poder Executivo. 
Com as medidas de aperfeiçoamento, que houvemos por bem acrescentar, apresentamos 
o presente SUBSTITUTIVO, rogando pela sua aprovação. 
SUBSTITUTIVO DO PL 181/2000 
Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo a servidores municipais que estejam 
cursando o Ensino Superior, e dá outras providências 
A Câmara Municipal de São Paulo, 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica o Poder Público Municipal autorizado a conceder, anualmente, 50 
(cinquenta) bolsas de estudo a servidores municipais regularmente matriculados em 
Estabelecimento de Ensino Superior, observadas as seguintes condições: 
I - o beneficiado não possuir curso superior completo; 
II - o beneficiado comprometer-se a permanecer em exercício no serviço público do 
Município de São Paulo, após concluído o curso, pelo prazo correspondente a duas vezes 
o período em que foi beneficiado; 
III - o beneficiado comprometer-se a apresentar aproveitamento e frequência escolar 
necessários à conclusão do curso no prazo regular; 
III - que a bolsa não ultrapasse o período de duração regular do curso; 
§ 1º - As bolsas de estudo a que se refere o "caput" poderão ser concedidas integral ou 
parcialmente. 
§ 2º - Na hipótese de se constatar a inveracidade da condição estabelecida no inciso I, 
ou da não observância dos compromissos de que tratam os incisos II e III, todos deste 
artigo, ficará o interessado obrigado a ressarcir os cofres municipais na forma da 
legislação vigente. 
Art. 2º - Os critérios para a concessão das bolsas serão definidos por uma Comissão 
constituída por um representante de cada Secretaria Municipal, sob a presidência do 
representante da Secretaria Municipal de Administração, e observará, minimamente, os 
seguintes elementos: 
I - capacidade de pagamento da mensalidade pelo interessado; 
II - a condição, ou não, de arrimo de família; 
III - orfandade; 
IV - estado civil e número de dependentes; 
V - histórico funcional; 
VI - histórico escolar; 
VII - se o curso objeto da bolsa encontra-se entre aqueles a serem definidos como de 
interesse da administração municipal. 



Art. 3º - As bolsas de estudo serão concedidas por ato do Executivo Municipal, 
homologando decisão de Comissão Especial constituída para esse fim, como segue: 
I - um representante da Secretaria Municipal de Administração, que a presidirá; 
II - um representante de cada uma das Secretarias Municipais de Educação e Finanças. 
Parágrafo único - A Comissão a que se refere este artigo, para sua decisão, poderá 
contar com a audiência de representantes da Secretaria em que o interessado pelo 
benefício se encontre em exercício. 
Art. 4º - A qualquer tempo, por decisão da Comissão Especial, a bolsa de estudos será 
cassada, caso venha a ser descumprida ou alterada a condição considerada para a sua 
concessão.  
Parágrafo único - A cassação da bolsa de estudos será homologada por ato do Poder 
Executivo. 
Art. 5º - O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data de sua publicação. 
Art. 6º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 28/08/01. 
Cláudio Fonseca - Relator 
Carlos Giannazi 
Erasmo Dias 
Raul Cortez 
VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 181/00 
Visa o presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, dispor sobre a 
concessão de bolsas de estudos a funcionários ou servidores municipais que estejam 
cursando o 3º grau. 
A propositura, entre outros dispositivos, estabelece que o bolsista, a partir da conclusão 
do 1º ano, deverá prestar serviços como estagiário ao órgão público concedente do 
benefício, num período de 3 meses por ano. 
De acordo com a justificativa, objetiva-se com a medida auxiliar o funcionário público 
carente a custear seus estudos de nível superior, ao mesmo tempo que o obriga a 
retribuir à Administração pública municipal através da prestação de serviços da sua área 
de conhecimento, na forma de estágio. 
A propositura estabelece, nos incisos de I a IV do art. 1º, as condições e os limites à 
concessão da bolsa de estudos ora criada, além de prever, no § 2º do art. 2º, que uma 
Comissão especialmente constituída para essa finalidade - da qual participará um 
membro a ser indicado por esta Câmara - analisará os requerimentos de bolsa e decidirá 
segundo os critérios enumerados no art. 3º, incisos de I a V. 
No âmbito da competência desta Comissão, quanto ao mérito e ao interesse público que 
nos cabe analisar, entendemos que a propositura em epígrafe deva receber a aprovação 
desta Casa de Leis, mormente por tratar-se de uma iniciativa preocupada com a 
formação, a educação e o preparo do servidor municipal, oferecendo a oportunidade, aos 
mais carentes, de cursar uma faculdade e, assim, poder aperfeiçoar-se e capacitar-se a 
galgar postos de maior responsabilidade na hierarquia funcional. Capacitação e 
aperfeiçoamento esses que redundarão, certamente, em uma melhoria do serviço público 
prestado à população. 
Favorável, diante do exposto, o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 28/08/01. 
José Olímpio - Relator 
William Woo 
 


