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Como é de amplo conhecimento, nossa Cidade possui um grande déficit de vagas em 

unidades de educação infantil. Atualmente são necessária mais de 170 mil vagas em creche 
para crianças de 0 a 3 anos para suprir esse déficit. Esta realidade levou o Tribunal de Justiça 
a condenar, em 2013, por força de duas Ações Civis Públicas, a Prefeitura do Município de São 
Paulo a criar 150 mil vagas em unidades de educação infantil até 2016, sendo, no mínimo, 105 
mil novas vagas em creches. 

Diante desse cenário, como levar creches públicas ou da rede conveniada para as 
regiões mais distantes e carentes de São Paulo? Não basta que o Poder Público se proponha 
a aumentar os investimentos na área da educação, é necessário também enfrentar os entraves 
burocráticos e normativos. 

Como se sabe, em muitas regiões da Cidade não é possível instalar um equipamento 
público devido ao seu histórico antigo de ocupação irregular ou de áreas que não passaram 
pelos procedimentos oficiais de parcelamento do solo ou de aprovação de loteamento. Há 
ainda inúmeras edificações irregulares por não possuírem os autos e alvarás exigidos pela lei. 
Todo este contexto de irregularidade dificulta muito que o Poder Público instale uma creche ou 
que realize convênio para tanto. 

Diante desse cenário, o presente Projeto de Lei visa permitir a instalação e o 
funcionamento de Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs Núcleos Creche para 
atendimento de crianças de 0 a 3 anos em imóveis irregulares. 

Por outro lado, a presente proposição não exime o interessado de comprovar 
adequação do equipamento pretendido. Para que a Prefeitura possa instalar uma creche 
pública ou conveniar uma creche privada, é necessário que este apresente os seguintes 
atestados: das instalações elétricas, conforme NBR 5410/ABNT; do Sistema de Proteção 
contra Descargas Atmosféricas, conforme NBR 5419/ABNT; de formação de Brigada de 
Combate a Incêndios, conforme NBR 14276 e 14277/ABNT; de estabilidade estrutural, 
conforme o caso; dos equipamentos de segurança; da acessibilidade do imóvel a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida; das instalações de gás, conforme o Decreto nº 24.714, 
de 7 de outubro de 1987, e alterações subsequentes; de conclusão de obras. 

Dessa forma, desburocratiza-se o processo de habilitação desses equipamentos, 
possibilitando que os mesmo venham a ser instalados em locais onde jamais se instalariam 
caso dependessem dos autos e alvarás da Prefeitura, ou até mesmo da regularização da 
respectiva área ou região da cidade. 

Além disso, a presente proposição vai de acordo com a garantia constitucional de 
absoluta prioridade no atendimento aos direitos das crianças, jovens e adolescentes. A 
Constituição da República em seu artigo 227 dispõe sobre o dever da família, da sociedade e 
do Estado, assegurar à criança, ao jovem e ao adolescente, com absoluta prioridade, entre 
outros, o direito à educação, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Além da 
expressa disposição constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no parágrafo único 
de seu artigo 4º, nos explica o que compreende essa prioridade, abarcando, dentre outros, a 
precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, além da 
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 

Por essas razões é que se apresenta esse Projeto de Lei, firme na importância a 
proposta trará importantes avanços ao atendimento das demandas por vagas de creches no 
município de São Paulo. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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