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PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 04-00009/2013 do Vereador 
Toninho Vespoli (PSOL)  
“Altera a redação do Artigo 208 e respectivos parágrafos, da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo e dá outras providências. Determina que o Município de São 
Paulo aplique, anualmente, no mínimo 31% (trinta e um por cento) da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino.”  
A Câmara Municipal de São Paulo PROMULGA:  
Artigo 1º- O Artigo 208 e respectivos parágrafos, da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo passam a ter a seguinte redação:  
“Art. 208 - O Município obriga-se a aplicar, anualmente, trinta e um por cento, no 
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.  
§ 1º - As despesas que se caracterizam como de manutenção e desenvolvimento de 
ensino compreendem exclusivamente as que se destinam a:  
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da 
educação;  
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino;  
III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;  
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;  
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de 
ensino;  
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;  
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender disposto 
nos incisos deste artigo;  
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas transporte 
escolar;  
§ 2º - As demais despesas relacionadas com o ensino, inclusive as ações de 
educação inclusiva, destinadas a garantir as pré-condições de aprendizagem e 
acesso aos serviços educacionais, serão custeadas por outras dotações 
orçamentárias, ficando vedada a utilização do percentual previsto no caput deste 
artigo para o seu financiamento;  
§ 3º - O Município publicará, até 30 dias após o encerramento de cada trimestre, 
informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos 
destinados à educação nesse período, discriminadas por nível de ensino, e sua 
respectiva utilização.”  
Artigo 2º - Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação.  
Sala das Sessões. às Comissões competentes.”  
 


