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PARECER Nº 211/2003 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 442/2002 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Claudio Fonseca, que visa dispor 
sobre a aplicação de recursos em educação no Município de São Paulo, determinando que o 
Executivo Municipal aplique, de forma integral, no bimestre imediatamente subsequente, as 
diferenças de valores apurados que representem o não atendimento dos percentuais 
mínimos obrigatórios, estabelecidos no artigo 208 da lei Orgânica do Município de São 
Paulo, com a redação dada pela Emenda 24. 
A propositura tem por escopo, portanto, evitar que, no decorrer do ano acumulem-se 
déficits na aplicação do percentual mínimo da educação, "resultando em montantes 
significativos que tornam quase impossível viabilizar o ressarcimento". 
Esta Comissão entende que a presente propositura atende aos princípios da legalidade, 
detendo, portanto, perfeitas condições de tramitação, primeiramente por encontrar amparo 
no art.13, inciso I, da Lei Orgânica do Município, uma vez que cuida de matéria 
perfeitamente caracterizada como de interesse local. 
Ademais, a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, ao dispor sobre o percentual 
mínimo da educação relacionam esse percentual com uma periodicidade anual enunciando, 
respectivamente: 
"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".  
"Art. 208 - O Município aplicará, anualmente, no mínimo 31% (trinta e um por cento) da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, da educação infantil e inclusiva".  
 
(grifos nossos). 
Note-se, que o § 4º, do art. 69, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, justamente para 
evitar o acúmulo de déficits, determina aplicação trimestral das diferenças de valores 
apurados que representem o não atendimento ao percentual mínimo destinado à educação: 
"Art. 69 - .... 
.... 
§ 4º - As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que 
resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apurados e 
corrigidos a cada trimestre do exercício financeiro".  
(grifos nossos). 
Entretanto, o artigo 72 da mesma Lei 9.394, com base no § 3º do art. 165 da Constituição 
Federal, estabelece o bimestre como intervalo de tempo para apuração e publicação dos 
demonstrativos de aplicação das verbas destinadas à educação:  
Lei 9.394: 
"Art. 72 - As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão 
apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios a que se 
refere o § 3º do art. 165 da Constituição Federal".  
Constituição Federal: 
"Art. 165 - .... 
....  
§ 3º - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, 
relatório resumido da execução orçamentária". 
(grifos nossos). 
Na medida em que esse último dispositivo exige a apuração bimestral da aplicação dessas 
verbas, é praxe a Administração Pública usar esse prazo para medir seu desempenho na 
área da educação. Essa é a razão pela qual, conforme justificativa do projeto, é indicada a 
reposição bimestral dos déficits apurados no período anterior. 
Conforme demonstrado, o projeto em tela reúne todas as condições jurídicas de aprovação 
e, por essas razões, somos pela sua CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 
Todavia, para melhor adequação às diretrizes nacionais, propomos o seguinte substitutivo: 
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº  
Dispõe sobre a aplicação de recursos em Educação no Município de São Paulo e dá outras 
providências 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º - O Executivo Municipal aplicará, de forma integral, no trimestre imediatamente 
subsequente, as diferenças de valores apurados que representem o não atendimento dos 
percentuais mínimos obrigatórios, estabelecidos no artigo 208 da Lei Orgânica do Município 
de São Paulo, com redação dada pela Emenda 24. 
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 26/3/03 
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