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PARECER Nº 1096/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0090/15 

Trata-se de projeto de lei de autoria dos nobres Vereadores Andrea Matarazzo e 
Natalini, que dispõe sobre a autorização para a instalação e o funcionamento de centros 
municipais de educação infantil - CEMEI, nos termos em que especifica, e dá outras 
providências. 

De acordo com a justificativa ao projeto, "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". 

O objetivo da propositura é instituir um Auto de Licença Especial para Funcionamento 
de Centro de Educação Infantil, núcleo Creche. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Em relação à matéria versada no projeto de lei, consoante o disposto no art. 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. 

Cumpre observar que, em tese, compete tanto ao Executivo como ao Legislativo a 
iniciativa de projetos de lei que, de forma geral e abstrata, estabeleçam requisitos e parâmetros 
à concessão de licença e alvará de funcionamento, ressaltando-se que não há em nossa Lei 
Orgânica nenhum dispositivo que impeça o Poder Legislativo de estabelecer regras gerais 
acerca da matéria. 

Sendo assim, trata-se de matéria que se insere no âmbito da competência legislativa 
municipal e não há vício quanto a sua iniciativa, uma vez que a propositura está adstrita a 
estabelecer normas gerais e abstratas acerca da matéria. 

O projeto em análise vai ao encontro da Lei nº 15.499/2011, que instituiu o Auto de 
Licença de Funcionamento Condicionado, cuja legalidade foi ratificada pelo Egrégio Tribunal de 
Justiça de São Paulo no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0002940-
84.2013.8.26.0000. Confira-se a ementa da referida decisão: 

"Ação direta de inconstitucionalidade - Lei n. 15.499, de 7/12/11, do Município de São 
Paulo e, por arrastamento, Decreto municipal n.° 52.857, de 20/12/11 - Alegação de que houve 
ofensa à separação de poderes, a pretexto de que a lei, de iniciativa parlamentar, invadiu a 
esfera da gestão administrativa reservada ao Poder Executivo - Inconstitucionalidade não 
delineada - Diploma normativo que institui nova modalidade de licença, denominada Auto de 
Licença de Funcionamento Condicionado - Poder Legislativo que detém competência para criar 
normas gerais e abstratas referentes ao poder de polícia - Lei que resguardou a gestão 
administrativa ao Poder Executivo, que a exercitou através do Decreto n. 52.857, de 20/12/11 - 
Ausência de vulneração à repartição dos poderes - Ação improcedente" (julgada em 31.7.2013, 
relator Desembargador Grava Brazil). 
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A referida decisão esclarece, ainda, que "não se vislumbra usurpação da competência 
atribuída ao Chefe do Executivo Municipal para, por meio de atos administrativos, atuar na 
matéria relacionada ao uso e ocupação do solo urbano, porquanto, repise-se, o Poder 
Legislativo cuidou de legislar, de forma geral e abstrata, a respeito do poder de polícia, criando 
a modalidade de licença de funcionamento condicionada, como uma espécie de licença 
transitória, até que se regularize a edificação em situação irregular, possibilitando, ao final, a 
concessão de licença definitiva para as hipóteses já existentes no Município de São Paulo". 

Nos termos do art. 41 da Lei Orgânica Municipal, por tratar-se de matéria atinente ao 
uso e ocupação do solo, deverão ser convocadas 2 (duas) audiências públicas, pelo menos, 
durante a tramitação do presente projeto. 

O projeto deverá ser submetido à apreciação do plenário desta Casa, nos termos do 
art. 105, XXVII, do Regimento Interno. 

Caberá às Comissões de Mérito a análise acerca da conveniência da propositura. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Todavia, necessária a apresentação de Substitutivo, com a intenção de adequar o 
projeto à melhor técnica legislativa. 

 

SUBSTITUTIVO Nº                      DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 90/15 

Autoriza a instalação e o funcionamento de Centros Municipais de Educação Infantil - 
CEMEI nos termos em que especifica e dá providências correlatas. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizada a instalação e o funcionamento de Centros Municipais de 
Educação Infantil - CEMEIs para atendimento de Núcleos Creche, compreendendo crianças de 
0 a 3 anos, da rede direta ou indireta conveniada edificados ou não, mediante emissão de Auto 
de Licença Especial para Funcionamento de Creche, expedido pela Secretaria Municipal de 
Licenciamento, em substituição a qualquer outro alvará ou auto, desde que: 

I - a atividade seja permitida pela legislação de uso e ocupação do solo; 

II - sejam apresentados os seguintes atestados, firmados por responsável com 
anotação de responsabilidade técnica: 

a) das instalações elétricas, conforme NBR 5410/ABNT; 

b) do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, conforme NBR 5419/ABNT; 

c) de formação de Brigada de Combate a Incêndios, conforme NBR 14276 e 
14277/ABNT; 

d) de estabilidade estrutural, conforme o caso; 

e) dos equipamentos de segurança inclusive contra incêndio; 

f) da acessibilidade do imóvel a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
necessárias para a finalidade pretendida; 

g) das instalações de gás, conforme o Decreto nº 24.714, de 7 de outubro de 1987, e 
alterações subsequentes; 

h) de conclusão das obras de adaptação; 

III - possua parecer técnico conclusivo da Diretoria Regional de Educação autorizando 
o desenvolvimento da atividade quanto às condições físicas do prédio; 

Art. 2º Os imóveis a serem implantados os Centros Municipais de Educação Infantil - 
CEMEIs para Núcleos Creche devem atender, ainda, às seguintes condições: 

I - ser atendido por infraestrutura de acesso e serviços públicos de energia, iluminação 
pública, coleta de resíduos, água e esgoto; 
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II - estar inserido o imóvel, edificado ou não, em área consolidada até 25 de agosto de 
2004 em se tratando de ocupações irregulares e parcelamentos clandestinos ou irregulares; 

III - atendimento à legislação ambiental; 

IV - iniciar processo de regularização do imóvel. 

Parágrafo único. O imóvel, edificado ou não, objeto do caput deste artigo, não pode ser 
objeto de litígio judicial. 

Art. 3º Será revogado automaticamente o Auto de Licença Especial para 
Funcionamento de Creche em caso de alteração da atividade licenciada, retornando o imóvel à 
sua condição original. 

Art. 4º A expedição do Auto de Licença Especial para Funcionamento de Creche não 
impede a tramitação de processo administrativo já existente para responsabilização pelo uso e 
ocupação irregular antecedentes. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Caberá ao Executivo a regulamentação da presente lei no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar de sua publicação. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 26/06/2015. 

Alfredinho - PT 

Eduardo Tuma - PSDB - relator 

Ari Friedenbach - PROS 

Arselino Tatto - PT 

Conte Lopes - PTB 

George Hato - PMDB 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/06/2015, p. 93-94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

 

  

 
 

RETIFICAÇÃO 

 

PARECER Nº 1096/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0090/15 

Trata-se de projeto de lei de autoria dos nobres Vereadores Andrea Matarazzo e 
Natalini, que dispõe sobre a autorização para a instalação e o funcionamento de centros 
municipais de educação infantil - CEMEI, nos termos em que especifica, e dá outras 
providências. 

De acordo com a justificativa ao projeto, "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 

http://www.camara.sp.gov.br/
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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". 

O objetivo da propositura é instituir um Auto de Licença Especial para Funcionamento 
de Centro de Educação Infantil, núcleo Creche. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Em relação à matéria versada no projeto de lei, consoante o disposto no art. 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. 

Cumpre observar que, em tese, compete tanto ao Executivo como ao Legislativo a 
iniciativa de projetos de lei que, de forma geral e abstrata, estabeleçam requisitos e parâmetros 
à concessão de licença e alvará de funcionamento, ressaltando-se que não há em nossa Lei 
Orgânica nenhum dispositivo que impeça o Poder Legislativo de estabelecer regras gerais 
acerca da matéria. 

Sendo assim, trata-se de matéria que se insere no âmbito da competência legislativa 
municipal e não há vício quanto a sua iniciativa, uma vez que a propositura está adstrita a 
estabelecer normas gerais e abstratas acerca da matéria. 

O projeto em análise vai ao encontro da Lei nº 15.499/2011, que instituiu o Auto de 
Licença de Funcionamento Condicionado, cuja legalidade foi ratificada pelo Egrégio Tribunal de 
Justiça de São Paulo no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0002940-
84.2013.8.26.0000. Confira-se a ementa da referida decisão: 

"Ação direta de inconstitucionalidade - Lei n. 15.499, de 7/12/11, do Município de São 
Paulo e, por arrastamento, Decreto municipal n.° 52.857, de 20/12/11 - Alegação de que houve 
ofensa à separação de poderes, a pretexto de que a lei, de iniciativa parlamentar, invadiu a 
esfera da gestão administrativa reservada ao Poder Executivo - Inconstitucionalidade não 
delineada - Diploma normativo que institui nova modalidade de licença, denominada Auto de 
Licença de Funcionamento Condicionado - Poder Legislativo que detém competência para criar 
normas gerais e abstratas referentes ao poder de polícia - Lei que resguardou a gestão 
administrativa ao Poder Executivo, que a exercitou através do Decreto n. 52.857, de 20/12/11 - 
Ausência de vulneração à repartição dos poderes - Ação improcedente" (julgada em 31.7.2013, 
relator Desembargador Grava Brazil). 

A referida decisão esclarece, ainda, que "não se vislumbra usurpação da competência 
atribuída ao Chefe do Executivo Municipal para, por meio de atos administrativos, atuar na 
matéria relacionada ao uso e ocupação do solo urbano, porquanto, repise-se, o Poder 
Legislativo cuidou de legislar, de forma geral e abstrata, a respeito do poder de polícia, criando 
a modalidade de licença de funcionamento condicionada, como uma espécie de licença 
transitória, até que se regularize a edificação em situação irregular, possibilitando, ao final, a 
concessão de licença definitiva para as hipóteses já existentes no Município de São Paulo". 

Nos termos do art. 41 da Lei Orgânica Municipal, por tratar-se de matéria atinente ao 
uso e ocupação do solo, deverão ser convocadas 2 (duas) audiências públicas, pelo menos, 
durante a tramitação do presente projeto. 

O projeto deverá ser submetido à apreciação do plenário desta Casa, nos termos do 
art. 105, XXVII, do Regimento Interno. 

Caberá às Comissões de Mérito a análise acerca da conveniência da propositura. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Todavia, necessária a apresentação de Substitutivo, com a intenção de adequar o 
projeto à melhor técnica legislativa. 

 

SUBSTITUTIVO Nº                      DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 90/15 
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Autoriza a instalação e o funcionamento de Centros Municipais de Educação Infantil - 
CEMEI nos termos em que especifica e dá providências correlatas. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica autorizada a instalação e o funcionamento de Centros Municipais de 
Educação Infantil - CEMEIs para atendimento de Núcleos Creche, compreendendo crianças de 
0 a 3 anos, da rede direta ou indireta conveniada edificados ou não, mediante emissão de Auto 
de Licença Especial para Funcionamento de Creche, expedido pela Secretaria Municipal de 
Licenciamento, em substituição a qualquer outro alvará ou auto, desde que: 

I - a atividade seja permitida pela legislação de uso e ocupação do solo; 

II - sejam apresentados os seguintes atestados, firmados por responsável com 
anotação de responsabilidade técnica: 

a) das instalações elétricas, conforme NBR 5410/ABNT; 

b) do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, conforme NBR 5419/ABNT; 

c) de formação de Brigada de Combate a Incêndios, conforme NBR 14276 e 
14277/ABNT; 

d) de estabilidade estrutural, conforme o caso; 

e) dos equipamentos de segurança inclusive contra incêndio; 

f) da acessibilidade do imóvel a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
necessárias para a finalidade pretendida; 

g) das instalações de gás, conforme o Decreto nº 24.714, de 7 de outubro de 1987, e 
alterações subsequentes; 

h) de conclusão das obras de adaptação; 

III - possua parecer técnico conclusivo da Diretoria Regional de Educação autorizando 
o desenvolvimento da atividade quanto às condições físicas do prédio; 

Art. 2º Os imóveis a serem implantados os Centros Municipais de Educação Infantil - 
CEMEIs para Núcleos Creche devem atender, ainda, às seguintes condições: 

I - ser atendido por infraestrutura de acesso e serviços públicos de energia, iluminação 
pública, coleta de resíduos, água e esgoto; 

II - estar inserido o imóvel, edificado ou não, em área consolidada até 25 de agosto de 
2004 em se tratando de ocupações irregulares e parcelamentos clandestinos ou irregulares; 

III - atendimento à legislação ambiental; 

IV - iniciar processo de regularização do imóvel. 

Parágrafo único. O imóvel, edificado ou não, objeto do caput deste artigo, não pode ser 
objeto de litígio judicial. 

Art. 3º Será revogado automaticamente o Auto de Licença Especial para 
Funcionamento de Creche em caso de alteração da atividade licenciada, retornando o imóvel à 
sua condição original. 

Art. 4º A expedição do Auto de Licença Especial para Funcionamento de Creche não 
impede a tramitação de processo administrativo já existente para responsabilização pelo uso e 
ocupação irregular antecedentes. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Caberá ao Executivo a regulamentação da presente lei no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar de sua publicação. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 24/06/2015. 

Alfredinho - PT 
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Eduardo Tuma - PSDB - relator 

Ari Friedenbach - PROS 

Arselino Tatto - PT 

Conte Lopes - PTB 

George Hato - PMDB 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/06/2015, p. 93-94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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