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PARECER Nº 1139/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0259/10.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Mara Gabrilli, que visa 
dispor sobre o acesso em formato eletrônico, para uso dos alunos com deficiência 
visual, do material didático oferecido em formato impresso no âmbito da rede 
municipal de educação.  
Na forma do substitutivo ao final proposto, que permite uma incorporação gradativa 
dessa norma, a propositura reúne condições de prosseguimento.  
Com efeito, o ensino fundamental e a educação infantil representam prerrogativas 
constitucionais indisponíveis, nos termos do § 1º do art. 208 do Texto Magno, 
sendo o acesso ao ensino obrigatório e gratuito direito público subjetivo, optando o 
Poder Constituinte Derivado, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, 
de 1996, ao § 2º do art. 211, da Carta Magna, atribuir a atuação prioritária desse 
segmento educacional aos Municípios, de modo a assegurar a universalização do 
ensino obrigatório (§ 4º).  
Cabe observar ainda que, nos termos do artigo 208, incisos I, II e III, da 
Constituição Federal, o dever do Estado com a educação se efetiva através da 
garantia de “ensino fundamental obrigatório e gratuito”; “progressiva 
universalização do ensino médio gratuito” e “atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” 
(grifamos).  
Atenta ao panorama traçado pela Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal no 
Título VI, Capítulo I, trata da Educação, responsabilidade do Município de São Paulo 
que a organizará como sistema destinado à universalização do ensino fundamental 
e da educação infantil (art. 200, caput).  
Já o art. 201, § 6º, expressa o dever municipal de provimento de vagas, em 
número suficiente para atender à demanda quantitativa e qualitativa do ensino 
fundamental obrigatório e progressivamente à da educação infantil, garantindo-se 
igualdade de condições de acesso e permanência (art. 204, inciso I).  
Nesse aspecto cumpre registrar que a Lei Orgânica do Município não mais prevê a 
iniciativa privativa ao Prefeito para apresentação de projetos de lei que versem 
sobre serviços públicos, como, aliás, não poderia deixar de ser, posto que tal 
previsão não encontrava respaldo na Constituição Federal.  
Cabe observar ainda que Constituição Federal, ao inserir na competência 
concorrente a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência 
(art. 24, inciso XIV), possibilitou a edição de normas por todos os entes 
federativos, inclusive o Município por força de sua competência suplementar (art. 
30, inciso II).  
No âmbito federal, a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que disciplina o apoio 
às pessoas de deficiência, sua integração social, e dá outras providências, preconiza 
em seus artigos 2º:  
Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 
educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância 
e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem 
seu bem-estar pessoal, social e econômico.  
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e 
entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua 
competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e 
adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:  
I - na área da educação:  
.............................  



c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público 
de ensino;  
.............................  
f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e 
particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no 
sistema regular de ensino;  
Já o Município de São Paulo em sua Lei Orgânica trata especificamente do acesso à 
rede municipal de ensino às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida no 
art. 206, com a seguinte redação:  
Art. 206. O atendimento especializado às pessoas com deficiência dar-se-á na rede 
regular de ensino e em escolas especiais públicas, sendo-lhes garantido o acesso a 
todos os benefícios conferidos à clientela do sistema municipal de ensino e 
provendo sua efetiva integração social.  
§ 1º O atendimento às pessoas com deficiência poderá ser efetuado 
suplementarmente, mediante convênios e outras modalidades de colaboração com 
instituições sem fins lucrativos, sob supervisão dos órgãos públicos responsáveis, 
que objetivem a qualidade de ensino, a preparação para o trabalho e a plena 
integração da pessoa deficiente, nos termos da lei.  
§ 2º Deverão ser garantidas às pessoas com deficiência as eliminações de barreiras 
arquitetônicas dos edifícios escolares já existentes e a adoção de medidas 
semelhantes quando da construção de novos. (Alterado pela Emenda 29/07).  
Nesse diapasão, visando, a propositura, garantir o acesso à educação dos cegos e 
pessoas com deficiência visual, observa-se a nítida tendência legislativa de 
aperfeiçoamento na prestação do serviço público municipal relativo à educação, 
ressaltando-se, inclusive o caráter abstrato e genérico da proposição, predicado 
inerente à função precípua do Poder Legislativo no que tange à fixação de regras 
para a prestação de determinado serviço público.  
Cabe observar ainda que, embora a imposição de prestações materiais seja, em 
regra,  questão adstrita à esfera administrativa do Executivo, que é quem exerce os 
atos de governo, o STF tem assegurado o atendimento dessas prestações materiais 
no que entende ser o seu grau mínimo de efetividade, conforme se extrai da lição 
do Ministro Gilmar Ferreira Mendes:  
"A Constituição brasileira acolheu essa garantia do mínimo social. O art. 201, § 5º, 
da Constituição, estabelece o salário mínimo como piso dos benefícios  
previdenciários, e o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sedimentada no 
sentido de que essa norma é auto-aplicável.  
...  
A jurisprudência do STF também registra precedentes em que, para se obviar que 
normas de cunho social, ainda que de feitio programático, convertam-se em ‘ 
promessa constitucional  inconsequente ‘, são reconhecidas obrigações mínimas 
que, com base nelas, o Estado deve safisfazer – como nos vários casos em que se 
proclamou o direito de pacientes de AIDS a receber medicamentos gratuitos dos 
Poderes Públicos. " (Direito Constitucional Brasileiro, 2ª ed., fls. 263. Grifo nosso).  
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros para 
deliberação, conforme disposto no art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica 
Paulistana.  
Ante o exposto, somos PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE, na forma do 
seguinte Substitutivo proposto para explicitar que a implantação do disposto na lei 
se dará de forma gradativa e progressiva de modo a possibilitar o cumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal :  
  
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROEJTO DE LEI Nº 259/10.  
Dispõe sobre o acesso em formato eletrônico, para uso dos alunos com deficiência 
visual, do material didático oferecido em formato impresso no âmbito da Rede 
Municipal de Educação, e dá outras providências.  
  



A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A :  
Art. 1.º O material didático, oferecido em formato impresso no âmbito da Rede 
Municipal de Educação, deverá ser disponibilizado em formato eletrônico, 
compatível com software leitor de telas, para uso dos alunos com deficiência visual 
ou cegos.  
Parágrafo único. A implantação do disposto no caput deverá se dar de forma 
progressiva, a critério do Executivo.  
Art. 2.º O material poderá ser disponibilizado através de página de internet da 
Secretaria Municipal de Educação, alimentação direta em computadores disponíveis 
na Rede Municipal de Ensino, intranet acadêmica e outros meios que amplifiquem a 
possibilidade de utilização e acesso do material.  
Art. 3.º  O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.  
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 5.º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
22/09/2010.  
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