
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

 

PARECER Nº 1600/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0328/18. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Edir Sales, que proíbe 
ensino à distância na área da saúde e dá outras providências. 

De acordo com a justificativa, cursos na área da saúde requerem aprofundamento de 
conhecimentos teóricos e técnicos que podem ser prejudicados pela metodologia aplicada à 
modalidade de ensino à distância. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em 
tramitação. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no art. 37, caput, 
da Lei Orgânica de São Paulo, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos. 

Em relação à matéria versada no projeto de lei, consoante o disposto no art. 30, I, da 
Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no art. 13, I, da Lei Orgânica Municipal. Ademais, o art. 206, 
VII, da Lei Maior e o art. 3º, XI, da Lei Federal 9.394/96 enunciam como princípio do ensino a 
garantia de padrão de qualidade, cabendo ao Poder Público observá-la no exercício do dever 
de promover o acesso à educação. 

Com efeito, os avanços da sociedade têm exigido que o indivíduo se mantenha 
constantemente atualizado para desenvolver suas atividades cotidianas, sejam elas pessoais 
ou laborais. Se, por um lado, o ensino à distância permite o acesso às informações sem as 
barreiras de tempo e de espaço, por outro, há práticas que requerem intenso aprendizado 
presencial, como aulas de laboratório, análises de materiais biológicos em lâminas, 
manipulação de insumos químicos e orgânicos, anatomia humana, entre outros. Assim, 
incumbe ao Poder Público zelar pela qualidade do ensino e, por conseguinte, da formação de 
profissionais que atuarão no mercado, mormente na saúde da população. 

A preocupação com o tipo de profissionais que desempenharão atividades tão 
importantes revela a relação da regulação do ensino com a competência material que a 
Constituição Federal confere a todos os entes federativos, inclusive Municípios, para a defesa 
da saúde (art. 24, XII, 196 e seguintes). A Lei Orgânica do Município, na mesma toada, traz ao 
Poder Municipal a competência relativa à promoção do acesso universal e igual à saúde e 
preceitos específicos concernentes a ações e serviços dirigidos a assegurar a saúde de todos 
(arts. 7º, VII, 212 e seguintes). 

Registre-se, ainda, que a propositura alinha-se ao disposto no art. 81 da Lei Orgânica 
do Município, que elenca os princípios que devem nortear a Administração Pública, em todos 
os ramos. 

Dessa forma, é manifesto, pois, o interesse público a ser tutelado sob o fundamento do 
latente interesse local. 

Para ser aprovada, a propositura 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, somos PELA LEGALIDADE, na forma do Substitutivo a seguir, 
apresentado apenas para adequar a proposta aos ditames da Lei Complementar Federal 
95/98: 
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SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0328/18. 

Proíbe a realização de cursos de ensino à distância na área da saúde e dá outras 
providências 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica vedado no Município de São Paulo qualquer curso na modalidade ensino à 
distância na rede pública e privada, seja em cursos técnicos, de graduação ou de pós-
graduação, na área da saúde. 

Art. 2º O descumprimento desta Lei implicará multa no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) por dia, a partir da autuação. 

Parágrafo único. Se o infrator for reincidente, as sanções consistirão, cumulativamente, 
em: 

I - valor triplicado da multa; 

II - cassação de alvará de funcionamento; e 

III - interdição do estabelecimento. 

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 17/10/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS - Relator 
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Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/10/2018, p. 90 
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