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PARECER Nº 1150/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO LEI Nº 0816/17.  

Trata-se de projeto lei, de autoria do nobre Vereador Gilberto Nascimento, que visa 
instituir a obrigatoriedade de notificação aos pais ou responsáveis sobre a realização de qualquer 
atividade dentro ou fora do estabelecimento de ensino, sua natureza, sua correlação com a Base 
Nacional Curricular Comum e o seu objetivo didático pedagógico.  

De acordo com a propositura, os estabelecimentos de ensino da educação básica do 
Município devem notificar os responsáveis, com cinco dias de antecedência, sobre a realização 
de qualquer atividade, devendo ser garantido que os responsáveis declinem da participação na 
atividade, por motivo de crença, opinião ou valores familiares.  

Sob o ponto de vista legal, nada obsta a tramitação da presente proposta.  

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.  

A matéria de fundo versada na propositura – a educação – insere-se na competência 
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, inciso IX, da Constituição 
Federal) e também dos Municípios, já que a eles compete suplementar a legislação federal e 
estadual no que couber (art. 30, inciso II, da Constituição Federal).  

Deste modo, o Município detém competência legislativa para tratar do tema educação, 
conforme expressa previsão constitucional:  

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

...  

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

Art. 30. Compete aos Municípios:  

...  

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

...  

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental;  

Por outro lado, no caso, verifica-se que a proposta possui como objetivo a preservação 
dos valores e da liberdade de consciência e de crença das crianças, encontrando respaldo no 
art. 5º, VI, da Constituição da República, sendo necessário enfatizar que a criança é sujeito 
dotado de condição peculiar no sistema jurídico, cabendo ao Estado, à sociedade e à família 
assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos seus direitos, conforme mandamento 
constitucional inserto no art. 227, da Constituição Federal, e a norma do art. 7º, parágrafo único, 
da Lei Orgânica do Município de São Paulo.  

Deste modo, o Município possui, indubitavelmente, competência para editar normas 
protetivas da infância e da juventude, nos termos dos artigos 30, I e II, cc. 24, inc. XV, da 
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Constituição Federal e artigos 13, I e II, da Lei Orgânica do Município, suplementando a 
legislação federal e a estadual.  

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos membros 
desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município.  

Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos pela LEGALIDADE.  

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0816/17.  

Dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação dos pais ou dos responsáveis de crianças 
matriculadas nos estabelecimentos de ensino da educação básica sobre a realização de 
qualquer atividade dentro ou fora do estabelecimento de ensino, sua natureza, sua correlação 
com a Base Nacional Curricular Comum e seu objetivo didático pedagógico, e dá outras 
providências.  

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  

Art. 1º Os estabelecimentos de ensino da educação básica do Município de São Paulo, 
sempre que possível, ficam obrigados a notificar expressamente os pais, mães ou responsáveis 
por menores de idade, com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência, sobre a realização 
de qualquer atividade, dentro ou fora do estabelecimento educacional, de cunho cultural, 
ideológico, religioso, filosófico ou político.  

Parágrafo único. A referida notificação deverá explicitar de maneira exaustiva:  

I – a natureza da atividade;  

II – a forma como a mesma será exercida;  

III – a importância didático-pedagógica da mesma;  

IV – a sua inserção com a Base Nacional Curricular Comum;  

V – o local de realização;  

VI – as faixas etárias a que não se recomende a atividade;  

VII – os idealizadores e patrocinadores da atividade;  

VIII – sítios, telefones e endereços para maiores informações.  

Art. 2º É garantido aos pais, mães ou responsáveis diante de tal notificação e da natureza 
da atividade, declinar da participação da criança ou adolescente menor de idade da referida 
atividade por motivos de crenças, opiniões ou valores familiares, sem nenhum prejuízo para o 
estudante.  

§ 1º No caso de haver tal recusa por parte dos responsáveis de pelo menos uma criança, 
fica vedada a utilização de tais eventos ou atividades para qualquer tipo de avaliação escolar ou 
como condição de aprovação.  

§ 2º É também vedada a apuração da frequência do estudante, e a imposição de falta, 
quando se tratar de ausência do mesmo em virtude da recusa do presente artigo.  

§3º Não é necessária a fundamentação da recusa.  

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 4º 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 01/08/2018.  

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente  

Atílio Francisco - PRB  

Caio Miranda Carneiro - PSB - Contrário  
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Celso Jatene - PR  

Cláudio Fonseca - PPS - Contrário  

Edir Sales - PSD  

João Jorge - PSDB  

Reis - PT - Contrário  

Sandra Tadeu - DEM - Relatora 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2018, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


