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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 
O Município de São Paulo possui disciplina própria relativamente à aplicação na educação 
de receitas orçamentárias resultantes de impostos. O percentual de trinta por cento previsto 
no artigo 208 da Lei Orgânica Municipal é superior ao estabelecido no artigo 212 da 
Constituição da República, circunstância que particulariza a situação deste Município. 
 
Por meio do presente projeto de lei, pretende-se, enfim, disciplinar a conceituação das 
despesas de educação no Município, respeitadas suas singularidades e os princípios 
inseridos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
 
À luz da legislação federal, buscou-se definir as despesas que poderão ser incluídas no 
limite de vinte e cinco por cento estabelecido no artigo 212 da Constituição da República. 
Por outro lado, observadas as peculiaridades orçamentárias e educacionais do Município, 
objetivou-se estabelecer as despesas que poderão ser incluídas no percentual de cinco por 
cento excedente do critério constitucional. 
 
Ainda observando-se o que dispõem o § 1 ° do artigo 212 da Constituição da República, e 
os §§ 1° e 2° do artigo 69 da Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o projeto de 
lei prevê a exclusão, da base de cálculo do percentual destinado ao ensino, da parcela da 
receita de impostos de que a Prefeitura não pode dispor, em virtude da compulsoriedade de 
sua transferência a instituições financeiras ou a demais entes federativos. Isso devido à 
impossibilidade material de que o percentual incida sobre receitas que, de fato, não 
ingressam no Erário. 
 
Pretende-se, com as alterações propostas, garantir aos munícipes, não apenas o acesso a 
vagas na rede pública municipal, mas também  sua permanência e conclusão dos estudos. 
 
Nessa conformidade, com a promoção de programas voltados à educação de jovens e 
adultos que, na idade própria, não tiveram acesso ou continuidade dos estudos escolares, e 
com a implantação de atividades e serviços que fortaleçam e complementem a ação 
educacional, pretende-se implementar as políticas públicas de inclusão social e rompimento 
do ciclo de pobreza. 
 
De se ressaltar que a aprovação da lei, tal como proposta, viabilizará o planejamento e a 
execução orçamentária, propiciando maior eficiência na aplicação das verbas destinadas ao 
ensino e, superando os impasses, permitirá ao Município exercer plenamente sua função 
educadora. 
 
Assim, justificada a relevância do presente projeto de lei, submeto-o à apreciação dessa 
Egrégia Casa, que certamente o colherá. 


