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PARECER Nº 1258/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0390/10. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Cláudio Fonseca, que dispõe 
sobre a avaliação periódica dos prédios escolares da rede municipal de ensino da 
cidade de São Paulo. 
A propositura pode prosseguir em tramitação, eis que respaldada na competência 
legislativa desta Casa, consoante será demonstrado. 
A matéria de fundo veiculada no projeto em análise relaciona-se com a prestação do 
serviço público de educação, o qual insere-se na competência municipal. 
Nos termos do art. 30, V da Constituição Federal, compete ao Município organizar e 
prestar os serviços públicos de interesse local, sendo que não há mais na Lei Orgânica 
do Município previsão de iniciativa reservada ao Poder Executivo para a matéria, 
como, aliás, não poderia deixar de ser ante a ausência de amparo na Carta Magna a tal 
restrição. 
Também é possível sustentar que a competência legislativa do Município para a edição 
de normas edilícias, estampada no art. 182 da Constituição Federal e no art. 13, XIV 
da Lei Orgânica, igualmente, confere respaldo à propositura, na medida em que a 
imposição de avaliações periódicas dos prédios escolares, por via reflexa, atinge os 
objetivos almejados pela legislação edilícia, quais sejam, preservar a segurança, a 
saúde, e o conforto da população. 
Por fim, vale acrescentar que a propositura dá cumprimento ao princípio constitucional 
da eficiência e encontra-se alinhada às diretrizes traçadas pelo Plano Diretor – Lei nº 
13.430/02 para a área da educação. 
Com efeito, compreendendo-se o serviço de educação em um sentido lato, conclui-se 
que a existência de um ambiente adequado e seguro (finalidade perseguida pela 
propositura) e onde os alunos se sintam bem, inegavelmente, contribui para a 
prestação deste serviço público essencial e para o efetivo aprendizado. 
Da mesma forma, a feição multidisciplinar adotada pela propositura para o tratamento 
da questão da segurança e adequação dos prédios escolares alinha-se com a diretriz 
de democratização da gestão da educação, destacando-se que o Plano Diretor 
expressamente prevê o fortalecimento dos Conselhos de Escola como uma das ações 
estratégicas para realizar a referida democratização. 
Corroborando as assertivas acima, citem-se alguns dos dispositivos pertinentes do 
Plano Diretor: 
Art. 31 - São diretrizes no campo da Educação: 
... 
II - a democratização da gestão da educação, através da abolição de paradigmas de 
decisões centralizadas e autoritárias; 
... 
Art. 32 - São ações estratégicas no campo da Educação: 
... 
II – relativas à democratização da gestão da Educação: 
... 
e) fortalecer os Conselhos de Escola Deliberativos e os Conselhos Regionais de 
Conselhos de Escolas - CRECEs, reorganizando-os e incentivando a troca de 
experiências entre diferentes regiões da Cidade; 
A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
desta Casa, conforme disposto no art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do 
Município. 



Por todo o exposto, na forma do Substitutivo que segue, apresentado sanar ilegalidade 
contida no artigo 4º da proposta original, somos pela LEGALIDADE. 
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0390/10. 
Dispõe sobre a avaliação periódica dos prédios escolares da rede municipal de ensino 
da cidade de São Paulo, e dá outras providências 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º Os prédios escolares da rede municipal de ensino deverão ser avaliados a cada 
três anos por Comissão Multidisciplinar de infraestrutura Escolar a ser constituída pelo 
Poder Público Municipal. 
Parágrafo Único. A Comissão Multidisciplinar de Infraestrutura escolar referida no caput 
deste artigo deverá ser composta de engenheiros, arquitetos, profissionais de 
educação e administradores com o objetivo de avaliar e elaborar diretrizes de padrões 
de infraestrutura para uma educação de qualidade. 
Art.2º As atribuições da Comissão Multidisciplinar de Infraestrutura Escolar 
compreendem: 
I- avaliar as condições físicas e ambientais das unidades escolares da rede municipal 
de ensino; 
II- elaborar relatório detalhado da situação estrutural de cada unidade educacional e 
suas condições de funcionamento; 
III- elaborar as diretrizes das reformas a serem executadas, considerando de forma 
integrada, a realidade local de cada unidade: características do espaço físico, 
modalidade de ensino, metodologias educacionais e condições estruturais e ambientais 
para o desenvolvimento e aprendizagem dos educandos. 
Art. 3º O Poder Público municipal encaminhará para a Comissão de Educação da 
Câmara Municipal de São Paulo e para o Conselho Municipal de Educação os relatórios 
da situação das unidades escolares, assim como das diretrizes das reformas a serem 
executadas. 
Art. 4º O projeto final de reforma de cada unidade educacional, elaborado pela 
comissão referida nos artigos 1º e 2º da presente lei, será submetido à apreciação do 
Conselho de Escola da respectiva unidade, para fins de eventuais sugestões a título de 
colaboração. 
Art. 5º Esta lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 90 (noventa) dias de 
sua promulgação. 
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
Art.7º 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 20/10/2010. 
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