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PARECER 1607/2001 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 548/2001 
Trata-se do projeto de lei, de iniciativa da Sra. Prefeita, que visa definir as despesas que 
poderão ser consideradas no cômputo do percentual das receitas destinadas a educação, 
nos termos do art. 208 da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
O art. 2º da propositura define as despesas que serão consideradas como de manutenção e 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, aquelas realizadas com 
vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, 
enumerando-as. 
O art. 3º determina quais as despesas que, no que exceder ao limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) estabelecido no art. 212 da Constituição da República, poderão ser consideradas 
como despesas relativas à educação, para fins do disposto no art. 208 da Lei Orgânica, 
enumerando-as, também. 
O art. 4º define quais as despesas que não serão consideradas como de manutenção e 
desenvolvimento do ensino, para os fins do art. 2º do projeto. 
Por fim, o art. 5º determina que serão consideradas excluídas das receitas de impostos 
mencionados no art. 208 da Lei Orgânica, as operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária de impostos ou as operações de crédito de que decorra a transferência 
compulsória de receita orçamentária de impostos oriundos da União ou do Estado. 
Cabe-nos, preliminarmente, citar o artigo 208 da L.O.M. que dispõe: "Art. 208. O Município 
aplicará, anualmente, no mínimo 30% (trinta por cento) da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino fundamental e da educação infantil, nos termos do art. 212, § 5º, da Constituição 
Federal", e com ele evocar a luta histórica dos educadores progressistas da cidade de São 
Paulo na defesa de verbas dignas para a construção de um paradigma da educação pública 
municipal. A conquista deste artigo - e as conseqüências advindas dele - marcaram uma 
posição política defendida desde sempre de se começar a transformação de uma sociedade 
por uma escola pública de qualidade. 
A aplicação de 30% das receitas de impostos e transferências em Educação, mais do que 
um número redondo é o símbolo da luta por mais recursos, historicamente sempre 
escassos, na educação. Nesse sentido, lembramos que o artigo 208 da L.O.M. fala em 30% 
e não em 25% mais 5%.  
Mesmo a atual L.D.B, lei federal nº 9394/96, publicada em dezembro de 96, quando se 
refere à aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento de ensino, no seu artigo 
69, considera, no texto, e respeita aquilo que "consta nas respectivas Constituições ou Leis 
Orgânicas". 
São Paulo, emblematicamente, assumiu diante do país a liderança nesse movimento de 
vincular receitas e dar-lhes um valor merecido. 
Por outro lado, essa mesma L.D.B. disciplina, nos artigos 70 e 71, quais são as despesas 
possíveis de serem realizadas e as que não são possíveis de serem feitas para a consecução 
dos objetivos básicos das instituições educacionais, compreendidas pela lei. Particularmente 
no artigo 71, inciso IV, a lei proíbe o gasto com "programas suplementares de alimentação, 
assistência médico-odontológicas, farmacêutica e psicológica,e outras formas de assistência 
social". O espírito da lei parece-nos claro: resguardar as verbas para sua aplicação na 
manutenção e desenvolvimento do ensino público. 
Há de ficar claro, para todos os efeitos, que somos favoráveis aos programas sociais 
desenvolvidos pelo Executivo Municipal, mas esses programas não podem ter a sua 
existência condicionada ao remanejamento de verbas da educação. 
Neste momento, repleto de dificuldades econômicas para todos, após oito anos de descaso 
com o ensino público paulistano e dada a incorporação das creches para o Sistema 
Municipal de Ensino, o remanejamento das verbas de educação para outros setores não é, 
decidida e metodologicamente, o melhor encaminhamento para as dificuldades 
orçamentárias. É preciso buscarmos outras formas de financiamento para os programas 
sociais e não confundi-los num conceito vago e amplo de educação. 
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Por outro lado, há questões que, apesar de constarem como despesas permitidas - mesmo 
que a lei impeça, como é o caso do pagamento dos proventos dos inativos, é imperioso, no 
momento, buscar-se uma saída alternativa que passe pela paulatina retirada dessa despesa 
das verbas de manutenção e desenvolvimento do ensino público, ao mesmo tempo em que 
se criam outras formas de financiamento dessa despesa. 
É nosso parecer que, neste momento, enquanto a cidade não resolver a contento, com 
vagas e com um mínimo de qualidade para seu ensino público infantil e fundamental, aí 
compreendidas a recuperação salarial dos funcionários da educação, uma política de 
formação permanente, a diminuição do número de alunos por sala, este projeto de lei não 
tem mérito para avançar. 
Nosso parecer, portanto, é CONTRÁRIO ao projeto, por não atender ao interesse público. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 11/12/01. 
Beto Custódio - Presidente 
Carlos Giannazi - Relator 
Cláudio Fonseca 
Raul Cortez 
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