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PARECER Nº 761/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0176/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, que visa dispor 
sobre a priorização do investimento em ensino nas áreas periféricas com demonstrado déficit 
de atendimento público no setor de ensino. 

De acordo com a proposta, as regiões que demonstrarem maior vulnerabilidade no 
atendimento e disponibilização de politicas públicas se tornam prioritárias para o investimento 
na área de ensino. O art. 2º estabelece que a "Secretaria Municipal de Ensino" deverá elaborar 
estudo técnico e parecer para apuração do nível de atendimento da Administração Pública às 
regiões na área do ensino. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto pode seguir em tramitação, como 
veremos a seguir. 

Com efeito, a matéria de fundo versada no projeto é de nítido interesse local, estando 
albergada pela competência legislativa prevista no art. 30, I, da Constituição Federal. 

Ademais, é competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal 
legislar sobre educação e também dos Municípios, no âmbito do interesse local (art. 24, incisos 
IX c/c art. 30, incisos I e II da Constituição Federal). 

Quanto ao conteúdo, o projeto atende à competência comum de todos os entes 
federados para proporcionar os meios de acesso à educação (art. 23, inciso V, da Constituição 
Federal), ao priorizar áreas de maior defasagem na disposição de creches, escolas e 
professores para investimento da Administração Municipal. 

Note-se que a proposta não traça regramento minucioso ou disciplina pormenorizada 
para atuação de órgãos da administração pública, ou seja, não há intervenção na atividade 
típica do Executivo, mas, apenas, a fixação de normas gerais para balizar a atuação da 
administração, normas estas pautadas pela necessidade de efetivamente assegurar a 
igualdade de condições de acesso à educação. 

Consoante doutrina de Hely Lopes Meirelles (in "Estudos e Pareceres de Direito 
Público", Ed. RT, 1984, pág. 24), situa-se na competência do Legislativo a fixação de normas 
gerais de administração a serem observadas pelo Executivo: 

"3. Em conformidade com os preceitos constitucionais pertinentes, a atribuição 
primordial da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do Município e a 
conduta dos munícipes, no que afeta aos interesses locais, ao passo que a do Prefeito é a 
Executiva, compreendendo a função governamental, exercida através de atos políticos, e a 
administrativa, mediante atos administrativos aqueles e estes concretos e específicos... 4. Em 
conclusão, a Câmara não administra e muito menos governa o Município, mas apenas 
estabelece normas de administração, reguladoras da atuação administrativa do Prefeito. É 
nisso exatamente que reside a marca distintiva entre a função normativa da Câmara e a 
atividade executiva do Prefeito: o Legislativo atua como poder regulatório, genérico e abstrato. 
O Executivo transforma os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos 
de administração." (grifamos) 

Por fim, observe-se que o projeto se alinha perfeitamente com a diretriz traçada pelo 
Plano Municipal de Educação - Lei nº 16.271/15 no sentido de superação das desigualdades 
educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 
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discriminação (art. 2º, III), havendo, inclusive, no referido plano, previsão de que o cálculo dos 
repasses financeiros levará em consideração o tipo de unidade educacional e área construída, 
bem como o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS - aferido pela Fundação SEADE 
(Sistema Estadual de Análise de Dados) 

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 aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
da Câmara nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo a seguir apresentado, visando adequar o 
projeto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98 e adotar a denominação 
correta da Secretaria Municipal de Educação, somos PELA LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0176/17. 

Dispõe sobre a priorização do investimento em ensino nas áreas periféricas com 
demonstrado déficit de atendimento público no setor do ensino, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º As regiões e bairros no Município de São Paulo que demonstrarem maior 
defasagem de atendimento público e de disponibilização de políticas públicas, na área do 
ensino, tornam-se prioritárias para investimento da Administração Municipal e execução 
orçamentária. 

Parágrafo único. Esta lei não afasta a discricionariedade que possui a Administração 
Pública Municipal na execução orçamentária na área do ensino, visando exclusivamente dirigir 
e priorizar o investimento público. 

Art. 2º Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação a elaboração de estudo 
técnico e parecer para apuração do nível de atendimento da Administração Pública às regiões 
na área do ensino. 

§ 1º O referido estudo técnico deverá concluir pelas áreas e bairros que dispõe de 
menor atendimento público, com menor disposição de creches, escolas e professores, 
classificando-os como "Prioritários". 

§ 2º Fica facultado ao Secretário Municipal de Educação a formação de órgão 
especialmente afetado para a formulação do referido estudo e parecer, inclusive, com a 
participação da sociedade civil e entes com demonstrado interesse pelo tema. 

§ 3º A elaboração de estudo técnico e do parecer não poderá criar custo ou ônus à 
Administração Municipal. 

§ 4º A Secretaria Municipal de Educação poderá ainda valer-se de estudo técnico 
elaborado por empresa, associação ou ente paraestatal, desde que comprovada notória 
especialização no tema do ensino e não gere custo ou despesa à Administração. 

Art. 3º As regiões e bairros classificados como "Prioritários" pela Secretaria Municipal 
de Educação deverão receber especial atenção, com a preferência de investimentos em novas 
construções de creches e escolas, bem como, com maior disponibilização de professores e 
cuidadores infantis. 

Art. 4º A priorização do investimento público em áreas notoriamente necessitadas e 
deficitárias visa à diminuição do desequilíbrio regional no Município de São Paulo. 

Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 07/06/2017. 
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