
PUBLICADO DOC 16/12/2009, PÁG. 78 
 
 
 
PARECER Nº 1662/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0552/09. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que estabelece 
diretrizes para a existência do empreendedorismo como matéria na grade curricular da 
rede de ensino do Município de São Paulo. 
De acordo com a proposta, o Município de São Paulo deverá elaborar um projeto 
específico para incluir o conteúdo do empreendedorismo na grade curricular da rede de 
ensino, através de iniciativa do Poder Executivo, a quem competirá também 
estabelecer o conteúdo da disciplina em questão, com a possibilidade de criação de 
parcerias através de convênios específicos para a capacitação dos professores. 
Prevê, por fim, que a Secretaria Municipal de Educação poderá adaptar a implantação 
do pretendido pelo projeto à realidade de cada unidade educacional e o perfil regional. 
Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura não reúne condições para prosseguir 
em tramitação, posto que não observa os limites da competência legislativa desta 
Casa, invadindo seara privativa do Executivo. 
De fato, versa a propositura sobre serviços públicos, matéria para a qual a Lei 
Orgânica do Município, por força da Emenda nº 28, de 2006, que alterou a redação do 
inciso IV, do § 2º, do art. 37, retirou do âmbito da iniciativa reservada do Sr. Prefeito. 
Todavia, os projetos de lei de iniciativa parlamentar que versem sobre serviços 
públicos deverão se revestir de natureza programática, limitando-se a definir 
diretrizes, princípios ou, ainda, parâmetros para a prestação dos referidos serviços. 
Ocorre que, pelo teor dos dispositivos propostos, verifica-se que, em realidade, não se 
tratam de meras diretrizes, mas, sim de ações concretas a serem realizadas pelo 
Executivo quando da prestação do serviço público de educação. 
Ademais, de acordo com o art. 9o, inciso IV, da Lei Federal nº 9.394/96, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, cabe à União, em colaboração 
com os Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecer competências e diretrizes 
para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os 
currículos e seus conteúdos mínimos, de forma a assegurar formação básica comum. 
Compete, dessa forma, ao Conselho Nacional de Educação fixar o currículo mínimo 
comum (art. 9º, § 1º, letra “c”, da Lei Federal nº 4.024/61, com a redação dada pela 
Lei nº 9.131/95), cabendo aos Municípios baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino (art. 11, inciso III, Lei Federal nº 9.394/96), sistemática essa 
reafirmada pelo art. 26, “caput”, do diploma acima mencionado: 
“Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. 
Assim, contemplar a parte diversificada do currículo escolar, visando atender às 
peculiaridades locais compete, no caso do ensino particular, aos próprios 
estabelecimentos de ensino, e no caso do sistema público municipal de ensino, ao 
Poder Executivo, eis que é a este, em conjunto com o Conselho Municipal de Educação, 
que compete a elaboração do Plano Municipal de Educação (art. 200, § 3º, Lei 
Orgânica do Município). 
Ressalte-se, ainda, que quanto à rede municipal de ensino, regras atinentes à 
organização e funcionamento das escolas são regras de iniciativa reservada ao Chefe 
do Executivo, nos termos do art, 37, § 2º, IV, razão pela qual esbarra o projeto 
também no princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes 
previsto no art. 2o , da Carta Magna e repetido no art. 6o, de nossa Lei Orgânica. 



Portanto, embora o projeto em análise pretenda revestir-se de um caráter 
programático, interfere em seara de atuação privativa do Executivo, pois vincula as 
ações na área em questão a uma série de atos que o referido Poder deverá praticar 
por força das previsões contidas em seu texto. 
Observe, ainda, que o 2º do texto proposto traz uma autorização para a celebração de 
convênios para possibilitar a capacitação dos profissionais a quem competirá ministrar 
as aulas com conteúdo de empreendedorismo, obrigando o Executivo por via 
transversa, o que é inadmissível já que a forma de execução da política pública insere-
se no âmbito das atribuições típicas e privativas do Executivo que, no exercício da 
discricionariedade que lhe é conferida pelo ordenamento jurídico, elegerá as formas 
que entender mais oportunas e convenientes.  
Ressalta-se, inclusive, relativamente à autorização legislativa para a celebração de 
convênios e parecerias para a consecução dos objetivos do projeto de lei, reiteradas 
vezes já decidiu o Supremo Tribunal Federal pela sua inconstitucionalidade sob o 
fundamento de usurpação de função atribuída única e tão-somente ao Poder Executivo 
(ADI nº 342/PR, DJ 11/04/2003). 
Nítida, portanto, a ofensa aos dispositivos da Lei Orgânica do Município que atribuem 
ao Prefeito competência para dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento 
da administração municipal (art. 70, inciso XIV) e para apresentar projetos de lei que 
disponham sobre a estrutura e atribuições das Secretarias Municipais e Subprefeituras 
(art. 69, inciso XVI), bem como sobre organização administrativa (art. 37, § 2º, inciso 
IV). 
Importante frisar que somente podem ser entendidos como diretrizes dispositivos de 
conteúdo lato, orientativo, que enunciem padrões dos quais os elaboradores e/ou 
aplicadores das normas não poderão se desviar, o que não é o caso da propositura em 
análise, a qual estabelece condutas concretas, conforme já assinalado. 
Desta forma, a propositura ao imiscuir-se em matéria de competência privativa do 
Poder Executivo, violou o princípio da harmonia e independência entre os Poderes, 
contemplado na Constituição Federal (art. 2º), na Constituição Estadual (art. 5º) e 
contemplado também na Lei Orgânica do Município (art. 6º). 
Pelo exposto, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE e ILEGALIDADE, sem prejuízo do 
prosseguimento deste projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, 
nos termos do art. 79 do Regimento Interno. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 09/12/09 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente 
Aníbal de Freitas – PSDB 
Carlos A. Bezerra Jr. – PSDB 
Celso Jatene – PTB 
João Antonio – PT 
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR JOSÉ OLÍMPIO E DOS VEREADORES ABOU 
ANNI, AGNALDO TIMÓTEO E KAMIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0552/09. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visa 
estabelecer diretrizes para a existência do empreendedorismo como matéria na grade 
curricular da rede de ensino do Município de São Paulo. 
O projeto possui condições de prosseguir em sua tramitação, eis que de relevante 
interesse social. 
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 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, 
inexistindo, portanto, qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que 
versem sobre a matéria em questão. 



Por outro lado, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição Federal 
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com 
idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior1, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais 
direto e imediato. 
Nesse diapasão, estando a propositura relacionada à educação, é de se ressaltar que a 
sua promoção é imperativo constitucional a ser observado pelo Poder Público na 
consecução de políticas públicas, consoante se depreende dos artigos 205 a 214. 
Ante o exposto somos, pela CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE, na forma do 
seguinte Substitutivo: 
 
SUBSTITUTIVO Nº                                       AO PROJETO DE LEI Nº 552/2009 
Dispõe sobre a necessidade de incorporar o empreendedorismo no ensino municipal de 
São Paulo e dá outras providências. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A : 
Art. 1º. Ao Poder Executivo caberá a inclusão do conteúdo de empreendedorismo na 
educação municipal. 
Parágrafo único. Os estudos e análises que darão o embasamento para a propositura 
deverão respeitar os ideais básicos necessários para o desenvolvimento e o estímulo 
ao comportamento empreendedor, às competências empreendedoras e ao 
protagonismo juvenil.  
 
Art. 2º. Através da forma cabível, o executivo desenvolverá o conteúdo, sendo que o 
tema empreendedorismo deverá ser inserido de forma interdisciplinar e integrado aos 
programas educacionais já existentes. 
Parágrafo único. O executivo poderá capacitar professores através de convênios 
específicos e com fundo focado na preparação para o desenvolvimento empreendedor. 
Art. 3º. A Secretaria Municipal de Educação poderá adaptar o conteúdo de 
empreendedorismo em consonância com a realidade das unidades educacionais. 
Art. 4º. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 09/12/09 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente (contrário) 
José Olímpio – PP – Relator 
Abou Anni – PV 
Agnaldo Timóteo – PR 
Aníbal de Freitas – PSDB (contrário) 
Carlos A. Bezerra Jr. – PSDB (contrário) 
Celso Jatene – PTB (contrário) 
João Antonio – PT (contrário) 
Kamia – DEM 
 


