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PARECER Nº 1258/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0137/18. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Rute Costa, que autoriza as 
escolas da rede pública do ensino fundamental do município a firmar convênio com empresas 
privadas e cooperativas para doação de uniforme escolar. 

Nos termos da justificativa, o projeto tende a beneficiar todos os alunos das escolas 
públicas e seus pais, que poderão economizar o dinheiro que seria destinado à aquisição dos 
uniformes, podendo, assim, fazer frente a outras despesas, como aquelas relacionadas à 
compra de material escolar. 

Informa, ademais, que a propositura ainda possui aptidão para fomentar a economia 
local, na medida em que permite aos empresários a divulgação de seus estabelecimentos por 
meio de anúncios inscritos nos uniformes. 

O projeto pode prosperar, como será demonstrado. 

Sob o aspecto jurídico, nada obsta a tramitação do projeto, eis que a propositura foi 
apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada nos artigos 
30, incisos I e II, da Constituição Federal, 13, incisos I e II, 37, caput, todos da Lei Orgânica do 
Município, considerando a natureza tipicamente local da matéria referida na propositura. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª Ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841. 

Cumpre observar, ainda, que as crianças e os adolescentes (público alvo do projeto) 
pertencem a uma classe de sujeitos especiais  assim como os idosos e as pessoas com 
deficiência  aos quais o ordenamento jurídico determina que seja dada proteção especial. 

Exatamente neste sentido dispõem o art. 227 da Constituição Federal e o art. 7º, 
parágrafo único da Lei Orgânica do Município, este último estabelecendo que a criança e o 
adolescente são considerados prioridade absoluta do Município. 

Para a sua aprovação a propositura dependerá do voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma. 

Assim, somos PELA LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo proposto com o 
escopo de aperfeiçoar a técnica legislativa e, especialmente, excluir o artigo 8º, por estar em 
duplicidade. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0137/18. 

Autoriza as escolas da rede pública do ensino fundamental do município a firmarem 
convênio com empresas privadas e cooperativas para doação de uniforme escolar. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º As escolas públicas do ensino fundamental ficam autorizadas, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Educação, a firmar convênio com empresas públicas, privadas e 
cooperativas visando à doação de uniformes que poderão conter propaganda da empresa. 
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Parágrafo Único. Não será permitido firmar convênio com empresas do ramo de 
bebidas, cigarros, armas e similares. 

Art. 2º Para realizar a parceria ou convênio as empresas terão que entrar em contato 
com a Secretaria Municipal de Educação até 03 (três) meses antes do início das aulas. 

Art. 3º No convênio firmado entre a empresa e a Secretaria de Educação deverá 
constar: 

I - o número de alunos matriculados na escola; 

II - as cores do uniforme, respeitado o máximo de 3 (três); 

III - o tempo de duração do convênio entre escola e empresa; 

IV - a parte do uniforme em que será exibida a propaganda da empresa. 

Art. 4º Se o objeto do convênio contemplar a doação de uniforme completo, a 
propaganda poderá ser exibida apenas na camiseta, observados os seguintes preceitos: 

I - não poderá extrapolar o espaço compreendido em área retangular com lados de 15 
cm (quinze centímetros) por 10 cm (dez centímetros); 

II - é vedada a exibição de propaganda na parte da frente. 

Art. 5º Fica a empresa ou cooperativa que vier firmar o convênio com a escola obrigada 
a: 

I - colocar o nome da escola na parte da frente da camiseta; 

II - adquirir as peças que compõem o uniforme em tamanhos compatíveis com os 
usados pelos alunos matriculados. 

Art. 6º A empresa ou Cooperativa que vier firmar convênio fica obrigada a doar 2 (dois) 
uniformes ou camisetas para cada aluno. 

Parágrafo único. Será doado, para a escola, um excedente de 5% (cinco por cento) que 
ficará na Secretaria da escola para o atendimento de eventualidades. 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 21/08/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/08/2019, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


