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PARECER Nº 1795/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0628/17 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador André Santos, que institui o 
Programa de Educação Financeira Infantil no âmbito da rede municipal de ensino de São 
Paulo. 

De acordo com o projeto, o Programa de Educação Financeira Infantil tem por objetivo 
transmitir conceitos básicos de educação financeira para crianças do Ensino Fundamental, por 
meio de conteúdo prático, lúdico e interativo. 

E ainda segundo a propositura, para a execução do Programa ora instituído, poderão 
ser promovidas palestras sobre educação financeira, ministradas por professores da rede 
municipal de ensino e palestrantes convidados. 

Por fim, o projeto prevê que o Poder Público poderá firmar convênio e buscar parcerias 
para a execução das ações previstas no projeto. 

O projeto pode prosseguir em tramitação, eis que elaborado no exercício da 
competência legislativa desta Casa. 

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. 

Ademais, consoante o disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal compete aos 
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no 
artigo 13, I, da Lei Orgânica Municipal. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841). 

A propositura visa implementar o direito à educação, no viés da educação financeira, 
estando albergada na competência municipal, conforme se depreende do artigo 200, da Lei 
Orgânica: 

"Art. 200 - A educação ministrada com base nos princípios estabelecidos na 
Constituição da República, na Constituição Estadual e nesta Lei Orgânica, e inspirada nos 
sentimentos de igualdade, liberdade e solidariedade, será responsabilidade do Município de 
São Paulo, que a organizará como sistema destinado à universalização do ensino fundamental 
e da educação infantil." 

Ademais, é necessário acrescentar que a Constituição Federal garante a competência 
dos municípios para legislar sobre o tema da educação, in verbis: 

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

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

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 



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

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em 
atenção ao disposto no art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município. 

A matéria está sujeita ao quórum de maioria absoluta para deliberação, na forma do 
art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 06/12/2017. 
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Soninha Francine - PPS - Contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/12/2017, p. 107 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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