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PROJETO DE LEI 01-00412/2020 do Vereador Ota (PSB)

Autoriza a criação do Programa Municipal  de Inclusão Digital  e Combate à Evasão
Escolar no ensino público fundamental do Município de São Paulo, e dá outras providencias.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1º - Fica o Município de São Paulo autorizado a criar no âmbito da cidade de São
Paulo,  o  Programa Municipal  de  Inclusão  Digital  e  Combate  à  Evasão Escolar  no  Ensino
Público Fundamental.

Art. 2º - O Programa Municipal de Inclusão Digital e Combate à Evasão Escolar no
Ensino Público Fundamental será constituído de um conjunto de ações envolvendo o Poder
Público e a Sociedade Civil Organizada com o escopo de garantir a permanência na escola de
educandos do ensino fundamental, compreendendo entre outros:

I - Convênio entre o Município, o Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública;

II - Termo de Fomento, Plano de Trabalho proposto pela administração publica através
de Termo de Colaboração, Acordo de Cooperação entre o Município e entidades da sociedade
civil voltadas à proteção da criança e do adolescente.

Art. 3º - Compete aos pais ou responsáveis, prioritariamente, o dever de acompanhar a
frequência do menor à escola, bem como acompanhar o seu desempenho e desenvolvimento.

Art. 4º - A Escola Municipal manterá registro constante e sistemático das faltas, com a
discriminação das faltas justificadas e injustificadas, elaborando Relatório Bimestral da Falta,
cujos dados, após análise, deverão ser encaminhados pela respectiva direção na forma desta
Lei:

§ 1º Ao Conselho Tutelar, bimestralmente, a relação de alunos que apresentarem faltas
superiores a 25% (vinte  e cinco por  cento)  do total  de aulas ministradas no período ou a
respectiva justificativa.

§  2º  A  relação  nominal  de  que  trata  este  artigo  será  acompanhada do nome dos
respectivos pais ou responsáveis legais, além de endereço onde poderão ser encontrados.

Art.  5º  -  Após  esgotados  todos  os  recursos  escolares  disponíveis  para  que  seja
restabelecida  a  normalidade  na  frequência  escolar,  persistindo  os  percentuais  de  faltas,  o
estabelecimento comunicará previamente aos pais ou responsáveis legais e remeterá a lista
com os nomes dos faltosos ao Ministério Público para as medidas cabíveis.

Art.  6º  -  Poderão ser  estabelecidas e  formalizadas parcerias  entre  a administração
pública municipal e as organizações da sociedade civil (ONGs e OSCIPs) para em regime de
mútua  cooperação  formalizar  o  Termo  de  Fomento,  ou  Plano  de  Trabalho  proposto  pela
administração publica através de Termo de Colaboração, ou ainda Acordo de Cooperação para
a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, como reforço escolar e projetos
voltados à inclusão digital aos alunos impossibilitados de acesso aos meios digitais ou com
dificuldades de aprendizado considerando as metas técnicas aprovadas.

§ 1º  Caberá à Secretaria  Municipal  de Educação fiscalizar  a correta  utilização dos
recursos  financeiros,  a  prestação  da  contrapartida  e  a  adequada  utilização  dos  meios  de
divulgação.

§ 2º O acompanhamento poderá implicar em direta intervenção por parte da Secretaria
da Educação visando a correção de irregularidades constatadas.



Art. 7º - O amparo financeiro aos projetos aprovados no âmbito desta Lei, destinados a
promover ações de fomento ao Programa Municipal de Combate à Evasão Escolar no Ensino
Público Fundamental serão constituídos de recursos orçamentários a ele destinados, doações
de  entidades  não  governamentais,  transferências  governamentais,  produto  de  campanhas
institucionais.

Art.  8º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  por  conta  de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Sala das Sessões, 2 de junho de 2020.

Às Comissões competentes.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/07/2020, p. 79

Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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