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PARECER Nº 903/09 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 0003/09. 
Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica, de iniciativa de 1/3 dos membros da 
Câmara Municipal de São Paulo (art. 36, LOM), que visa alterar a redação do “caput” 
do art. 208 da Lei Orgânica paulistana, além de visar acrescentar um § 3º a esse 
dispositivo. 
O projeto de emenda à Lei Orgânica prevê que o Município aplicará, anualmente no 
mínimo 36% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, da 
educação infantil e inclusiva. 
O acréscimo do § 3º ao art. 208 tem por finalidade possibilitar a aplicação de até 6% 
(seis por cento) desses recursos previsto no “caput” para custeio da educação 
inclusiva, conforme definido em lei, renumerando-se o atual § 3º como § 4 º. 
A alteração proposta visa modificar o percentual mínimo da receita de impostos a ser 
aplicada na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, da educação 
infantil e inclusiva que passa de 31% para 36%, bem como possibilitar a aplicação de 
6%, dentro desses 36%, para a educação inclusiva. 
A vinculação de receita de impostos é vedada em regra pelo texto constitucional (art. 
167, IV). 
Uma das exceções a essa regra é justamente a vinculação da receita de impostos para 
a manutenção e desenvolvimento do ensino, segundo comando normativo preceituado 
nos seguintes termos: 
“Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino”.  
Dessa forma, pode-se aferir que o texto constitucional estabelece um mínimo a ser 
aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino por parte dos Municípios o que 
não os impediria de, em suas Leis Orgânicas, estipularem valores mais altos que os 
previstos no texto constitucional. 
Assim sendo, pode-se concluir pela legalidade e constitucionalidade da propositura em 
pauta. 
Note-se que um eventual problema poderia ser a alegação de que a matéria seria de 
iniciativa privativa do Prefeito. Essa hipótese, porém, não se sustentaria. 
Assim como o legislador constituinte federal pôde dispor sobre a matéria, o legislador 
constituinte estadual também o fez quando estabeleceu da seguinte maneira na 
Constituição do Estado de São Paulo: 
“Art. 255 – O Estado aplicará anualmente, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino público, no mínimo, trinta por cento da receita resultante de impostos, incluindo 
recursos provenientes de transferências.” 
Tanto o Senado Federal quanto a Câmara de Deputados, ou mesmo a Assembléia 
Legislativa, podem, a qualquer momento, alterar esses dispositivos constitucionais, em 
decorrência do Poder Constituinte derivado que continuam a possuir, desde que 
observado o devido processo legislativo. 
Nesse sentido, indaga-se: por que não poderia a Câmara Municipal, por iniciativa de 
um terço dos seus membros, mudar a Lei Orgânica, que é a lei de auto-organização do 
Município, respeitado o mínimo fixado constitucionalmente, simetricamente aos demais 
Legislativos, para nela ampliar os limites mínimos de gastos com a educação? 



Não podemos esquecer que a Constituição de 1988 elevou o Município a ente da 
Federação. Dessa maneira, pode-se entender, que a natureza jurídica da Lei Orgânica 
municipal é de uma verdadeira Constituição Municipal e, assim sendo, como tal, pode a 
Câmara Municipal tratar das mesmas matérias que são atribuídas, simetricamente, 
respeitada a repartição constitucional diferenciada de competências, ao Senado, à 
Câmara dos Deputados e às Assembléias Legislativas, posto que não há superioridade 
ou inferioridade nas relações entre as diversas esferas de governo. Como não há entre 
federativo de “primeira” que se contraponha a outro de “segunda”, não se poder negar 
às Câmaras Municipais um Poder Constituinte derivado, ainda que de terceiro grau. 
(Mas não em importância!) 
Na realidade, os Poderes do Estado possuem poderes reais, considerando-se o jurídico 
como expressão e organização de relações políticas, simétricos nas três esferas de 
governo, sendo incabível que o Legislativo municipal, tenha em relação ao Prefeito, 
proporcionalmente, uma gama menor de iniciativas que aquelas que dispõem a 
Assembléia Legislativa face ao Governador e o Senado Federal e a Câmara dos 
Deputados diante do Presidente da República. Toda interpretação diversa desta implica 
em não se levar em conta a especificidade da Federação brasileira, única no mundo de 
três esferas, e, conseqüentemente em violação da cláusula pétrea de que trata o inciso 
I, do § 4 º do art. 60 da Constituição da República. 
Além disso, é de se observar que o art. 37 da Lei Orgânica do Município de São Paulo 
dispõe de modo cristalino que a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos na forma e nos 
casos previstos nessa própria lei. Ainda que se admita que o Prefeito, como chefe da 
Administração, deva ter o direito de iniciativa privativa em algumas matérias, essa 
indisponibilidade do interesse público, sendo imperioso que alguns assuntos sejam 
disciplinados por lei, ou  mesmo por meio de emenda à Lei Orgânica, não pode o 
Município ser privado, por inércia do chefe do Executivo, de uma legislação 
indispensável para a concretização do bem comum. 
Na medida em que o projeto em pauta é um projeto de Emenda à Lei Orgânica, a 
propositura só poderá ser aprovada pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos 
membros da Câmara, em 2 (dois) turnos de votação, com intervalo de 48 (quarenta e 
oito) horas entre um turno e outro, nos termos do art. 36, § 2 º , da mesma Lei 
Orgânica paulistana. 
O projeto encontra fundamento nos artigos 212, “caput”, da Constituição Federal; 255, 
da Constituição Paulista; e 13, inciso I, e 36, “caput”, inciso I e § 2 º da Lei Orgânica 
do Município. 
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