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PARECER Nº 930/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0302/15 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Conte Lopes, que visa 
obrigar a realização de treinos e jogos de atletas aprendizes dos clubes formadores de atletas 
de forma a permitir a disponibilidade de um período para que os jovens atletas frequentem a 
escola. 

De acordo com a justificativa ao texto proposto, a importância da propositura advém do 
baixo número de aprendizes que são alçados ao esporte profissional, da extenuante carga de 
treinamentos a que são submetidas crianças e adolescentes, o que impossibilita a regular 
frequência ao ensino fundamental e médio e do direito fundamental social à educação previsto 
tanto na Constituição da República Federativa do Brasil quanto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, 
já que é competência comum dos municípios, dos estados-membros e da União assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, ex vi do 
artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Ademais, a propositura encontra fundamento de validade na regra constitucional que 
prevê o dever do Estado, da família e da sociedade promover e incentivar a educação (art. 205 
da Constituição Federal), sendo que no âmbito municipal, a Lei Orgânica do Município de São 
Paulo estabelece a este ente federativo o dever de garantir "a matrícula no ensino fundamental, 
a partir dos 6 (seis) anos de idade, desde que plenamente atendida a demanda a partir de 7 
(sete) anos de idade" (art. 203, V). 

Registre-se que nos termos do art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município é 
necessária a realização de 02 (duas) audiências públicas durante a tramitação da presente 
propositura. 

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

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo proposto 
para (i) excluir a determinação de que o Ministério Público de São Paulo, órgão integrante da 
Administração Pública direta estadual, fiscalize a observância ao disposto na propositura em 
tela a fim de não violar a autonomia de outro ente federativo, e (ii) fixar o valor da multa 
cominada às entidades indicadas no art. 1º da propositura, assim como o índice de reajuste a 
ela aplicado, tendo em vista que, em atendimento ao Princípio da Legalidade, tal valor não 
poderia ser  definido pelo Decreto regulamentador. 

 

SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0302/2015 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização dos treinos e jogos no período matutino 
ou vespertino para o Atleta Aprendiz dos Clubes Formadores de Atletas, ficando disponível um 
período para a frequência escolar do aluno. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
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Art. 1º Os Centros de Formação de Atletas, Clubes formadores de Atletas e Escolinhas 
de Futebol, deverão ter carga horária diária e semanal de treinamento por grupos e categorias 
de Atleta Aprendiz compatível com o período escolar do Atleta. 

Art. 2º O horário de treino deverá ocorrer no período matutino ou vespertino, sendo 
obrigatória a reserva de um dos períodos para a frequência escolar do Atleta. 

Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput deste artigo sujeitará o infrator 
as seguintes penalidades: 

I - advertência por escrito, notificando-se o infrator para sanar a irregularidade, 
imediatamente após a notificação; 

II - não sanada a irregularidade, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

III - na falta da providência necessária, suspensão das atividades na área de formação 
do Atleta Aprendiz. 

Parágrafo único. O valor da multa de que trata o inciso II do caput será atualizado 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo 
que, no caso de extinção este índice, será adotado outro índice criado pela legislação federal e 
que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Art. 3º Deverá ser afixado nos Centros de Formação de Atletas, em local de fácil 
visualização como as áreas de atendimento, placa informativa com o teor desta Lei. 

Art. 4º Fica a cargo do Conselho Tutelar a fiscalização da presente Lei. 

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

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

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 08.06.16. 
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