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PARECER No 101/2001 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE 
LEI No 187/99 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, visa determinar medidas de combate à 
violência e à ação de aliciadores de jovens para o uso de drogas no âmbito das escolas da rede pública e 
privada de ensino. Mais especificamente, elenca as seguintes disposições, a serem seguidas pelas escolas 
de 1o e 2o graus integrantes do sistema público e privado de ensino: 
i) proíbe a realização, no âmbito das escolas, de qualquer atitude violenta, constrangedora ou humilhante 
dirigida aos alunos, novos ou não; 
ii) determina o uso de uniforme ou avental padronizado por todos os alunos das escolas; 
iii) condicionada a entrada de alunos, professores, diretores e funcionários nas escolas à apresentação de 
crachá de identificação; 
iv) determina a instalação de detectores de metais na entrada das escolas, para impedir a entrada de 
pessoas portando armas de qualquer natureza; 
Em seu parecer, a douta Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo onde suspende a 
obrigatoriedade do uso de uniformes (porque o uso de uniforme é "norma atinente à organização 
administrativa do estabelecimento de ensino" - fls. 10 do processo, e, segundo a Lei nº 9.394/96, que 
estabelece as diretrizes e bases da educaçãonacional - LDB, "os estabelecimentos de ensino terão 
liberdade de organização nos termos desta lei"; também porque impediria que alunos que não pudessem 
comprar um uniforme freqüentassem a escola), impõe penalidade para o caso de descumprimento da lei 
(multa de 1.000 UFIRs e cassação do alvará de funcionamento) e adapta a propositura à melhor técnica de 
elaboração legislativa. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, nos termos do substitutivo mencionado, visto 
que as despesas de sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias. Contudo, a multa 
estipulada no substitutivo encontra-se em UFIRs, unidade já extinta. Sendo assim sugerimos o seguinte 
substitutivo, corrigindo, inclusive, a denominação das escolas atingidas: 
SUBSTITUTIVO Nº AO PROJETO DE LEI Nº 187/99 
Dispõe sobre medidas preventivas para o combate à violência nas escolas e à ação de aliciadores de 
jovens para o uso de drogas no âmbito das escolas da rede pública e privada de ensino, e dá outras 
providências. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 
Art. 1º - As escolas de ensino fundamental e médio, integrantes do sistema público e privado de educação, 
cumprirão o disposto na presente lei como medida preventiva e de combate à violência e à ação de 
aliciadores de crianças e adolescentes para o uso de drogas. 
Art. 2º - É proibida a realização, no âmbito dos estabelecimentos de ensino referidos no artigo 1º desta lei, 
de qualquer atividade violenta, constrangedora ou humilhante dirigida aos alunos, novos ou não, seja a 
que título for. 
Art. 3º - Todos os alunos, professores, diretores e funcionários dos estabelecimentos de ensino referidos 
no artigo 1º desta lei só poderão adentrar ao edifício e às instalações escolares portando crachá de 
identificação onde conste: 
I. nome da escola; 
II. nome do portador; 
III. fotografia recente do portador; 
IV. número de matrícula ou registro funcional do portador; 
V. turno (matutino, vespertino, noturno, integral) de freqüência ou de trabalho; 
VI. cargo, função ou série. 
Art. 4º - Fica obrigatória a instalação de detectores de metais nos acessos aos estabelecimentos de ensino 
referidos no artigo 1º desta lei. 
Parágrafo único - A concessão do alvará de aprovação e do alvará de funcionamento fica condicionada à 
obediência do disposto nesta lei. 
Art. 5º - Para o atendimento do disposto nos artigos anteriores as escolas integrantes da rede pública 
poderão, nos termos da legislação vigente, contar com recursos ou patrocínio da iniciativa privada. 
Art. 6º - Aos infratores desta lei serão aplicadas as seguintes penalidades: 
I. multa de R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), atualizada, anualmente, pela 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse 
índice, será adotado outro índice criado por legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da 
moeda; 
II. cassação do alvará de funcionamento. 
Art. 7º - Os estabelecimentos de ensino mencionados no artigo 1º desta lei terão prazo de 90 (noventa) 
dias para se adequarem ao disposto nesta lei. 
Art. 8º - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 ( sessenta) dias, a contar da data de sua 
publicação. 



Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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