
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 1781/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0287/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Cláudio Fonseca, que dispõe 
sobre a destinação das edificações voltadas ao funcionamento de unidades educacionais no 
Município de São Paulo, e dá outras providências. 

Segundo a justificativa, pretende a propositura corrigir distorção acerca da utilização 
particular de estruturas prediais públicas em matéria de educação. 

Sob o ponto de vista legal, nada obsta a tramitação da presente proposta no tocante à 
matéria abordada, que é de interesse local e atrai a competência legislativa do Município, nos 
termos dos artigos 30, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, e 13, inciso I, 
da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

A propositura encontra fundamento também no art. 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. 

De modo ainda mais expresso o art. 13, XVII, da Lei Orgânica do Município respalda a 
propositura, verbis: 

Art. 13 - Cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito, não exigida esta para o 
especificado no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, 
especialmente: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

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

A propositura busca dar concretude às regras legais inscritas nos arts. 89, caput e 90, 
da Lei Orgânica do Município, dirigidas tanto ao legislador quanto ao administrador. 

A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
para deliberação, conforme disposto no art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica Paulistana. 

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 0287/17. 

Dispõe sobre a destinação das edificações voltadas ao funcionamento de unidades 
educacionais no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

Art. 1º As edificações municipais voltadas ao funcionamento de unidades educacionais 
deverão ser priorizadas para integrar a Rede Municipal de Ensino Direta. 

Art. 2º Fica conceituada como Rede Conveniada Indireta as entidades que gerenciam o 
próprio municipal e os bens móveis necessários ao seu funcionamento através de convênio 
com o poder municipal. 

Art. 3º As unidades educacionais da chamada Rede Conveniada Indireta que estiverem 
funcionando em próprios municipais deverão, sempre que possível, retornar ao Município para 
compor unidade educacional da Rede Direta. 



Parágrafo único. Para fins de viabilizar o disposto no caput, deverá ser analisada a 
possibilidade de incorporação de cada unidade educacional à Rede Direta no momento em que 
findar o termo de convênio ora vigente após a promulgação desta lei. 

Art. 4º As demais unidades educacionais indiretas que funcionem em edificações 
locadas pelo Poder Executivo Municipal deverão, preferencialmente, ser locadas pela entidade 
da sociedade civil e compor o termo de convênio. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º 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 06/12/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Caio Miranda Carneiro - PSB - Relator 

Janaína Lima - NOVO 

José Police Neto - PSD 

Reis - PT 

Rinaldi Digilio - PRB 

Sandra Tadeu - DEM 

Soninha Francine - PPS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/12/2017, p. 103 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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