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PARECER Nº 2281/2013 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 450/2009 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, visa estabelecer 
diretrizes para a administração de creches públicas por empresas privadas.  
De acordo com a propositura, a iniciativa privada poderá atender parte da demanda 
por vagas em creches públicas, quando originada de famílias de baixa renda com 
crianças entre zero e quatro anos de idade e quando atendidas as seguintes diretrizes: 
fornecimento das instalações físicas e do mobiliário pelo Poder Público e fornecimento 
dos funcionários, gestão e materiais necessários ao funcionamento da creche pela 
instituição privada.  
Ainda de acordo com a propositura, entre outras disposições, o Poder Público fará a 
implantação das instalações físicas e do mobiliário preferencialmente em locais onde 
haja grande demanda não atendida e interesse de instituições privadas em seu 
gerenciamento; o Poder Público também estabelecerá metas de atendimento e 
qualidade dos serviços e realizará sua fiscalização; enquanto a iniciativa privada será 
estimulada a participar através da adoção de mecanismos de incentivo, tais como 
isenções tributárias.  
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.  
Favorável, portanto, é o parecer. Contudo, tendo em vista discussões havidas, em 
especial em audiência pública, apresentamos o seguinte substitutivo:  
SUBSTITUTIVO Nº             AO PROJETO DE LEI Nº 450/2009  
Estabelece diretrizes para a participação da sociedade civil, incluindo instituições e 
empresas privadas, na construção e administração de creches e centros de educação 
infantil públicos, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º O atendimento da demanda por vagas em creches e centros de educação 
infantil públicos com crianças entre zero e quatro anos de idade poderá ocorrer através 
da participação da sociedade civil, incluindo instituições e empresas privadas, 
observadas as seguintes diretrizes:  
I – fornecimento das instalações físicas e do mobiliário;  
II – fornecimento dos funcionários, gestão e materiais necessários ao seu 
funcionamento.  
Parágrafo único. A disponibilização dos meios físicos e dos profissionais ocorrerá por 
convênio entre o Poder Público e a sociedade civil.  
Art. 2º Preferencialmente, o Poder Público priorizará locais onde haja grande demanda 
não atendida e interesse de instituições privadas em seu gerenciamento.  
Art. 3º O Poder Público estabelecerá metas de atendimento e qualidade dos serviços e 
realizará sua fiscalização.  
Parágrafo único. Deverá ser apresentado plano de trabalho, onde constará o 
desenvolvimento das atividades na área de educação à criança, em conformidade com 
as diretrizes pedagógicas do Município de São Paulo.  
Art. 4º O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação.  
Art. 5º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
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