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PARECER Nº 1334/2012 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 170/2010  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Donato, visa acrescentar § 
3° ao artigo 3° da Lei n° 13.326, de 13 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre 
requisitos necessários para que o programa de integração das creches no sistema 
municipal de ensino atenda ao Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. O novo parágrafo determina que a Secretaria 
Municipal de Educação realize, a cada dois anos, censo destinado a obter, de forma 
específica, o número exato de crianças de 0 a 6 anos passíveis de atendimento na 
rede pública municipal.  
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas 
de sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.  
Favorável, portanto, é o parecer.  
Contudo, tendo em vista grafia equivocada da mencionada Lei 13.326/02  na 
ementa da propositura, apresentamos o seguinte substitutivo:  
SUBSTITUTIVO Nº             AO PROJETO DE LEI Nº170/2010  
Altera a Lei nº 13.326, de 13 de fevereiro de 2002, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º - Fica acrescido § 3º ao art. 3º da Lei nº 13. 326, de 13 de fevereiro de 
2002, com a seguinte redação:  
“Art. 3º ...  
....  
§ 3º - De modo a conferir a veracidade do registro de demanda previsto no 
parágrafo anterior, a Secretaria Municipal de Educação deverá realizar, a cada 2 
(dois) anos, censo destinado a obter, de forma específica, o número exato de 
crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos passíveis de atendimento na rede pública 
municipal.”  
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.  
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