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PARECER Nº 758/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0261/09.  
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Nobre Vereador Antonio Donato, que visa 
instituir o Programa Pró Criança no Município de São Paulo.  
Segundo a proposta, as crianças carentes que não conseguirem vagas nas creches 
municipais, poderão se matricular temporariamente em creches privadas 
previamente cadastradas pelo Poder Público, somente enquanto houver falta de 
vagas nos Centros de Educação Infantil - CEI.  
O projeto possui condições de prosseguir em sua tramitação, eis que de relevante 
interesse social.  
Com efeito, versa o projeto sobre proteção à criança, matéria para a qual esta Casa 
detém competência legislativa suplementar, nos termos do art. 30, II, da 
Constituição Federal. Outrossim, fundamenta ainda a competência legislativa o 
artigo 37, caput, da Lei Orgânica do Município, segundo o qual a iniciativa das leis 
cabe a qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao 
Prefeito e aos Cidadãos, inexistindo, portanto, qualquer impedimento para a 
iniciativa de projetos de lei que versem sobre a matéria em questão.  
Insta registrar também que as crianças pertencem a uma classe de sujeitos 
especiais – assim como os idosos e as pessoas portadoras de necessidades 
especiais – aos quais o ordenamento jurídico determina que seja dada proteção 
especial. Exatamente neste sentido dispõem o art. 227 da Constituição Federal e o 
art. 7º, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, este último estabelecendo 
que a criança e o adolescente são considerados prioridade absoluta do Município. 
Também não é demais lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente 
determina em seu art. 4º o dever do Poder Público de assegurar com absoluta 
prioridade a efetivação dos direitos fundamentais das crianças, dentre os quais 
destaca-se o direito à educação.  
Por outro lado, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição 
Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior1, entende-se, não aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de 
modo mais direto e imediato.  
Nesse diapasão, estando a propositura relacionada à educação, é de se ressaltar 
que a sua promoção é imperativo constitucional a ser observado pelo Poder Público 
na consecução de políticas públicas, consoante se depreende dos artigos 205 a 214.  
A propósito, vale transcrever alguns desses dispositivos constitucionais que bem 
elucidam a questão:  
“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.”  
“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de:  
(...)  
IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 
idade.”  
“Art. 211. A União, os Estados e os Municípios organizarão em regime de 
colaboração seus sistemas de ensino.  
(...)  
§2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 
infantil.”  
Por seu turno, a Lei Orgânica Paulistana preconiza:  



“Art. 7º - É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com 
outros Municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, 
difusos e sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição 
Estadual, e daqueles inerentes às condições de vida na cidade, inseridos nas 
competências municipais específicas, em especial no que respeita a:  
(...)  
VI – ensino fundamental e educação infantil.”  
“Art. 203 – É dever do Município garantir:  
(...)  
II – educação infantil para o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social.”  
Registre-se que nos termos do art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município é 
necessária a realização de 2 audiências públicas durante a tramitação da presente 
propositura.  
Por fim, por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para 
deliberação, é dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às 
Comissões Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  
Ante o exposto somos  
Pela CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE.  
A título de aperfeiçoamento do projeto de lei proposto, adaptando-o às regras de 
técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 
1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, 
sugere-se o seguinte substitutivo:  
  
  
Dispõe sobre as diretrizes de acesso à educação infantil, e dá outras providências.  
  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º O Poder Público, quando da elaboração e execução das políticas públicas 
voltadas à educação infantil, pautar-se-á pelas seguintes diretrizes:  
I - atendimento de crianças carentes, desprovidas de vagas na rede municipal, em 
creches privadas previamente cadastradas junto ao Poder Público, apenas enquanto 
não houver vagas nos Centros de Educação Infantil - CEI;  
II – elaboração de escala de valores para a manutenção dos estabelecimentos de 
ensino privados;  
III – elaboração de cadastro prévio de estabelecimentos privados de ensino que 
atendam as mesmas exigências de formação dos profissionais e de carga horária 
estabelecidas para a rede pública municipal e que estejam interessados em 
contribuir para a educação infantil, atendendo as crianças carentes nos termos 
desta lei.  
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 (trinta dias), 
a contar de sua publicação.  
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
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