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PARECER Nº 2052/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0484/17. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa da nobre Vereadora Rute Costa, que autoriza a 
criação, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, de curso pré-vestibular e preparatório 
para ingresso no ensino superior e concursos públicos. 

De acordo com a proposta, o Programa disponibilizaria aulas de revisão dos ensinos 
fundamental e médio destinadas a candidatos que tenham cursado o ensino médio em escolas 
públicas, comprovem renda familiar mensal familiar de até três salários mínimos e residam no 
Município. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, eis 
que apresentado no regular exercício da competência legislativa desta Casa, consoante será 
demonstrado. 

A proposta cuida de matéria de predominante interesse local, sobre a qual cabe à 
comuna legislar, nos termos do art. 30, inciso I da Constituição Federal e art. 13, inciso I da Lei 
Orgânica do Município. 

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). 

Além disso, a Carta Magna é expressa em seu art. 205, caput, ao enunciar que a 
educação é direito de todos e dever do Estado. Também de relevo o art. 208, V, que assegura 
o direito ao acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada 
um. O projeto em tela vem nessa esteira, uma vez que busca fornecer treinamento para 
ingresso no ensino superior, Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, Programa 
Universidade para Todos - Prouni, e concursos públicos a candidatos que tenham cursado o 
ensino médio em escolas públicas, comprovem renda familiar mensal de até três salários 
mínimos e residam no Município. 

Ademais, versa a propositura sobre serviços públicos, no caso em tela serviço público 
de educação, matéria que a Lei Orgânica do Município, por força da Emenda nº 28, de 2006, 
que alterou a redação do inciso IV, do § 2º, do art. 37, retirou do âmbito da iniciativa reservada 
do Sr. Prefeito. 

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em 
atenção ao disposto no art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município. 

A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal. 

Pelo exposto somos PELA LEGALIDADE. 

Não obstante, sugerimos o Substitutivo a seguir, a fim de adequar o texto às regras de 
técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 

 



SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0484/17. 

Autoriza a criação, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, de curso pré-
vestibular e preparatório para ingresso no ensino superior e concursos públicos, e dá outras 
providências. 

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

Art. 1º Fica autorizada a criação, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, de 
curso pré-vestibular e preparatório para ingresso no ensino superior e concursos públicos 
preferencialmente municipais, Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, Programa 
Universidade para Todos - PROUNI, de acordo com os dispositivos estabelecidos nesta Lei. 

Art. 2º O programa referido no art. 1º desta Lei consiste em disponibilizar para a 
população aulas de revisão do ensino fundamental e médio, nas disciplinas de português, 
redação, literatura, aprendizagem e gestão, filosofia, sociologia, conhecimentos gerais, 
matemática, química física, biologia, geografia, história, inglês e espanhol, nas escolas públicas 
do Município. 

Parágrafo Único. As aulas serão diárias e terão carga horária de 20 (vinte) a 25 (vinte e 
cinco) horas semanais. 

Art. 3º Para inscrever-se no Curso Pré-vestibular e preparatório para ingresso no 
ensino superior e concursos públicos, é necessário que o candidato atenda os seguintes 
requisitos: 

I - tenha cursado o ensino médio em escola pública; 

II - comprove impossibilidade de custear um curso particular para os fins especificados 
nesta Lei, por ter renda familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos; 

III - resida no município. 

§ 1º O aluno que está concluindo o último ano do ensino médio também poderá 
inscrever-se no curso de que trata esta Lei. 

§ 2º A triagem para seleção dos alunos aptos a participarem do programa será feita 
através da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Ação 
Social. 

§ 3º O aluno não poderá participar deste programa por mais de 02 (dois) anos 
consecutivos. 

§ 4º Fica autorizada a criação de curso preparatório para concurso público municipal 
para os candidatos que se enquadrem no artigo 3º desta Lei. 

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar convênio com as 
Faculdades e Universidades locais, com o governo do Estado, com o Governo Federal, 
instituições diversas e empresas privadas, para que sejam disponibilizados acadêmicos dos 
cursos de licenciatura das disciplinas citadas, bacharelados afins, ou professores, para 
ministrarem as aulas de revisão previstas no programa, como voluntários ou remunerados. 

Art. 5º O Poder Executivo Municipal, publicará Decreto no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias a contar da data de publicação desta Lei, informando o número de vagas 
ofertadas a cada ano, e o período de inscrição para participação. 

Art. 6º A Secretaria Municipal de Educação divulgará, anualmente, a relação dos 
participantes deste programa que lograrem êxito em seus objetivos, conforme descrito no caput 
do artigo 1º desta Lei. 

Art. 7º As despesas para instalação e manutenção deste programa serão atendidas 
com a previsão constante na Lei Orçamentária deste exercício para a Secretaria Municipal de 
Educação e suplementadas se necessário. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/12/2017. 
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Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Camilo Cristófaro - PSB 

João Jorge - PSDB 

José Police Neto - PSD 

Reis - PT 

Rinaldi Digilio - PRB - Relator 

Soninha Francine - PPS - Abstenção 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/12/2017, p. 102 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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