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PARECER Nº 755/2020 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0367/20. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Nunes, que busca 
garantir a aplicação do princípio constitucional da equidade aos vencimentos dos funcionários 
das entidades educacionais conveniadas com os vencimentos dos funcionários de mesmo 
cargo e função da Administração Direta, da Secretaria Municipal da Educação. 

Para tanto, prevê a proposta que haja uma equiparação de vencimentos para os 
trabalhadores da educação que exercem a mesma função e cargo, bem como que sejam 
adotadas medidas para que a remuneração global desses trabalhadores se equipare a dos 
servidores municipais, contemplando gratificações e demais vantagens pecuniárias no cálculo 
do total de vencimentos durante o período em que estiverem em efetivo exercício no Município, 
mas não as incorporando para qualquer outro efeito e nem para efeitos de aposentadoria 

Por fim, dispõe que o Poder Executivo deverá proceder a gradativa equiparação no 
prazo de 5 (cinco) anos, com a implementação progressiva de 20% (vinte por cento) ao ano até 
alcançar os 100% (cem por cento). 

Sob o prisma formal, o projeto reúne condições de prosseguir. 

A proposta fundamenta-se no art. 37, caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o 
qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara 
Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. Trata-se de norma de predominante interesse local, cuja 
competência municipal é prevista no inciso I do artigo 30 da Constituição Federal, assim como 
nos artigos 13, I e 37, caput, da Lei Orgânica do Município, que repete o comando 
constitucional. 

Como observa Celso Bastos a respeito do tema: 

"Cairá, pois, na competência municipal tudo aquilo que for de seu interesse local. É 
evidente que não se trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria que afete uma 
dada comuna findará de qualquer maneira, mais ou menos direta, por repercutir nos interesses 
da comuna nacional. Interesse exclusivamente municipal é inconcebível, inclusive por razões 
de ordem lógica: sendo o Município parte de uma coletividade maior, o benefício trazido a uma 
parte do todo acresce a este próprio todo. Os interesses locais dos Municípios são os que 
entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas, e, indiretamente, em maior ou 
menor repercussão, com as necessidades gerais" (in "Competências na Constituição de 1988", 
Fernanda Dias Menezes de Almeida, Ed. Atlas, 1991, pág. 124, grifamos) 

Quanto à matéria de fundo versada na propositura - funcionários da educação - insere-
se na competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, inciso IX, 
da Constituição Federal) e também dos Municípios, já que a eles compete suplementar a 
legislação federal e estadual no que couber (art. 30, inciso II, da Constituição Federal). 

Deste modo, o Município detém competência legislativa para tratar do tema educação, 
conforme expressa previsão constitucional: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 

... 
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X - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento 
e inovação; 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

... 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

... 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas 
de educação infantil e de ensino fundamental; 

A proposta harmoniza-se com os dispositivos acima mencionados ao tratar de 
equiparação de vencimentos para os trabalhadores da educação que exercem a mesma 
função e cargo (contemplando gratificações e demais vantagens pecuniárias no cálculo do total 
de vencimentos), a fim de garantir o processo de integração da comunidade escolar. 

Ainda a corroborar a competência municipal relativamente à matéria veiculada no 
presente projeto, temos os artigos 200 a 211 da Lei Orgânica do Município que preveem o 
direito à educação no Município, especialmente os artigos 203 e 204, do mesmo diploma legal, 
que dispõem de forma expressa incumbir ao Município a gestão da educação municipal. 

Dispõem esses artigos que: 

Art. 203 - É dever do Município garantir: 

I - educação igualitária, desenvolvendo o espírito crítico em relação a estereótipos 
sexuais, raciais e sociais das aulas, cursos, livros didáticos, manuais escolares e literatura; 

II - educação infantil para o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social; 

III - ensino fundamental gratuito a partir de 7 (sete) anos de idade, ou para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria; 

IV - educação inclusiva que garanta as pré-condições de aprendizagem e acesso aos 
serviços educacionais, a reinserção no processo de ensino de crianças e jovens em risco 
social, o analfabetismo digital, a educação profissionalizante e a provisão de condições para 
que o processo educativo utilize meios de difusão, educação e comunicação; 

V - a matrícula no ensino fundamental, a partir dos 6 (seis) anos de idade, desde que 
plenamente atendida a demanda a partir de 7 (sete) anos de idade. 

Parágrafo único - Para atendimento das metas de ensino fundamental e da educação 
infantil, o Município diligenciará para que seja estimulada a cooperação técnica e financeira 
com o Estado e a União, conforme estabelece o art. 30, inciso VI, da Constituição da 
República. (Alterado pela Emenda 24/01) 

Art. 204 - O Município garantirá a educação visando o pleno desenvolvimento da 
pessoa, preparo para o exercício consciente da cidadania e para o trabalho, sendo-lhe 
assegurado: 

I - igualdade de condições de acesso e permanência; 

II - o direito de organização e de representação estudantil no âmbito do Município, a ser 
definido no Regimento Comum das Escolas. 

Parágrafo único - A lei definirá o percentual máximo de servidores da área de educação 
municipal que poderão ser comissionados em outros órgãos da administração pública. (...)" 

Nessa seara, temos que uma das formas de se garantir educação igualitária e 
igualdade de condições de acesso e permanência é garantindo situação igualitária entre os 
funcionários que atuam como corpo docente da educação, com equiparação de vencimentos 
para aqueles que exercem a mesma função e cargo e contemplando, dessa forma, 
gratificações e demais vantagens pecuniárias no cálculo do total dos vencimentos. 
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Destaque-se, por fim, que a Constituição Federal reza, em seu art. 206, VII, que a 
garantia do padrão de qualidade da educação é um dos princípios que devem nortear o ensino 
no País. 

Para a sua aprovação, o projeto dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, do mesmo diploma legal. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 26/08/2020. 

João Jorge (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (DEM) 

Celso Jatene (PL) - Abstenção 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) - Contrário 

George Hato (MDB) 

Reis (PT) - Relator 

Rinaldi Digilio (PSL) - Abstenção 

Rute Costa (PSDB) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/08/2020, p. 80 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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