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COMISSÃO PERMANENTEDE

Constituição, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

ZÉFERÉNCIA:
,

PARECER Nº 3,01
_PROJETO DE LEI Nº 134/19 - PREFEITO MUNICIPAL - DISPOE SOBRE A

QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATlVOS COMO
ORGANIZAÇOES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO, PARA AT'UAREM NA EDUCAÇAO
INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCACAO BASICA, NAS ESCOLAS
ESPECIFICADASCONFORME RELACAO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Este projeto, da lavra do Exmo. Senhor prefeito Municipal, trata
de único Objeto1 — dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins
lucrativos como organizações sociais de educação, para atuarem na
educação infantil, primeira etapa da educação básica, nas escolas
especificadas conforme relação e dá outras providências.

O texto foi vazado de forma clara, precisa e lógica, estando em
correto vernáculo, contendo os atributos indispensáveis a Si (novidade,
generalidade, abstratividade, Imperatividade e coercibilidade) e as partes
(a) preliminar (epígrafe e ementa), (b) normativa (substantivo da matéria
regulada) e (c) final (prazo de vigência, com revogação expressa e genérica
de dispositivos), com 26 (vinte e seis) artigos e 17 (sete) laudas, incluindo
justificativaª.

Também compuseram instrumentos e reverberaram efeitos à
intelecção do presente projeto por esta Comissão:

(1) O relatório da Secretaria Municipal de Educação;
(2) O parecer jurídico, em caráter de urgência, da 12ª Subseçãode Ribeirão Preto, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);
(3) o ofício nº 075/2019, do Conselho Municipal de Educação;
(4) O parecer da APEOESP (Sindicato dos Professores de Ensino

Oficial do Estado de São Paulo) e;
(5) O Ofício nº 086/2019 (procedimento CMRP nº 15.723/2019), doSindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará ePradópolis.
Adentrando O aspecto formal, a propositura se enquadra nacompetência dO Município para legislar sobre assuntos de interesse local

(inc. I, dO art. 30, da CR) e a manutenção do ensino infantil (inc. VI, do art.
30, da CR, c/c 5 29, do art. 211, da CR) em seu território, é pertinente à Lei
Ordinária (519, do artigo 35, da LOMRP) e deve ser proposto pelo Chefe doPoder Executivo (competência privativa do Alcaide)3.
' inc. [. do art, 7º. da LC 95/98.
º Art. 112 do RICMRP.
” Porquamo inserto ao rol 'numerus clausus' do art. 39 da LOMRP, do art. 24. 9" 2º da Constituição Estadual e do art.
61. 9“ lº. da Constituição da República.
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Retira substrato de validade, ademais, no princípio da
universalização do acesso à educação, bem como no artigo 213 da
Constituição da República, no art. 277 da Constituição Bandeirante, no art.
176 da Lei Orgânica do Município (LOMRP) e no art. 77 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que
permitem a destinação de recursos públicos a entes educacionais sem fins
lucrativos e garantem a educação às crianças, como direito fundamental de
primeira geração.

Na mesma senda, tem fonte e reproduz, quase na literalidade, os
requisitos previstos na Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998 (força
motriz e modelo retirado de norma federal), para (i) a qualificação de
entidades enquanto organizações sociais (art. lº e 2º do projeto), (ii) as
funções do Conselho de Administração dessas OS's (art. 4º)4, (iii) a definição
e elaboração do respectivo contrato de gestão (art. 7º a 9º do projeto), (iv)
a execução e fiscalização desse contrato (art. 10 a 13, 16 e 17 do projeto),
(v) fonte de custeio (art. 14 do projeto), (vi) a intervenção da Administração
Pública na Organização Social (art. 15 do projeto), (vii) a desqualificação
(art. 18 do projeto), (viii) o fomento às atividades sociais (art. 19 a 21 do
projeto) e (ix) das disposições finais e transitórias (art. 22 a 26 do projeto),
coadunando, assim, com citada lei permissiva federal.

Por vez própria, valendo-se do princípio da Lex superior derogat
leg/' inferior5 (análise vertical de legalidade), a Emenda nº 056 ao presente
projeto de lei corrige respectiva divergência do inciso I, do art. 3º do projeto
em relação à referida Lei Federal, no tocante à composição do Conselho de
Administração da Organização Social de educação (condição para assim
qualificá-la), SENDO IMPRESCINDIVEL à validade da normativa a aprovação
de tal emenda pelo soberano plenário desta Edilidade.

A matéria também se adequa ao estatuído no art. 195 da Carta
Magna, no art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 25 da
Constituição Bandeirante7, prevendo as seguintes fontes de custeio (inc. I a
VI, do art. 14 do projeto):

”Art. 14, São recursos financeiros das entidades de que trataesta lei:
/ - as dotações orçamentárias que lhes destinar o Poder
Público Municipal, na forma do respectivo Contrato de
Gestão;
// — as subvenções sociais que lhe forem transferidas peloPoder Público Munic/pai, nos termos do respectivo Contrato
de Gestão;
//l — as receitas originárias do exercício de suas atividades;
/l/ - as doações e contribuições de entidades nacionais e
estrangeiras;
V- os rendimentos de aplicações do seu ativo financeiro eoutros relacionados ao patrimônio sob sua administração,

4 Há ressalvas no tocante à composição, mas superadas, caso a emenda nº 05 seja aprovada pelo plenário da CMRP.
5 Lei superior derroga lei inferior.
º De autoria do nobre Vereador Fabiano Guimarães
7 TJSP: ADI nº 2083683-08.2017.8.26.0000 e ADI nº 2160527-96.20118.26.0000.
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Vl- outros recursos que lhes venham a ser destinados.
Os esclarecimentos enviados a esta Comissão Permanente peloSecretário Municipal de Educação, em forma de relatório, atendem ao

disposto no inciso i, do art. 16, da Lei de ResponsabilidadeFiscal, contando,
em específico, com quadro comparativo de investimentos discriminados porunidade escolar de educação infantil municipal, aduzindo ainda os seguintesconteúdos: &

— O número de Centros de Educação Infantil, de Escolas Municipaisde Educação Infantil e os alunos matriculados na rede municipal;
— A necessidade, segundo a própria Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (LDBEN) de garantia de acesso à educação infantil no município;
- O déficit de vagas na rede municipal, para crianças de 0 (zero) a03 (três) anos;
- Os problemas orçamentários que a Secretaria Municipal da

Educação enfrenta;
- Etapas de expansão (estimando—se valores), para a reforma deprédios públicos e/ou construção de creches;
- O déficit no quadro de funcionários municipais;
- Definição, perfil e base legal (lato senso) das OrganizaçõesSociais;
- A compatibilidade das OS's com a atual rede municipal;
— Explanações sobre o modus operandi e materialização doprojeto político pedagógico, o plano de gestão das 055 e os indicadorespedagógicos;
- A transparência, qualidade e reversibilidade do contrato degestão das 055.
Noutro ponto, esta é Lei de caráter autorizativo, isto é, regula,qualifica e permite as Organizações Sociais na Educação pública de 07(sete) instituições da rede municipal.
Exato. NÃO cria escolas, NÃO autoriza o funcionamento deinstituições de ensino, NAO avança em competência que seria de préviadeliberação do Conselho Municipal de Educação, caindo por terra oargumento de que o CME deveria “pronunciar—se previamente sobre acriação de estabelecimentos municipais de ensino" e “autorizar ofuncionamento de instituições de ensino que integrem o Sistema Municipalde Ensino" incisos XIII e XIV da Lei ComplementarMunicipal nº 1.686/04.
Em âmbito municipal, a própria resolução nº 008, de 11 deoutubro de 2001, da Secretaria Municipal da Educação, que homologa aDeliberação do CME nº 001/2001, que fixa normas para autorização defuncionamento e supervisão de instituições de educação infantil no sistemade ensino do muniC/Çoio, é de clareza solar e põe fim a qualquer debate ouceleuma jurídica, ao diferenciar a ”Criação de instituições de educaçãoinfantil" de ”funcionamento dessas instituições", pois são institutos dísparesnotoriamente díspares. Eis o art. 059 desta Resolução: in verbis

Art. 59 - A criação de instituição de educação infantil, a sermantida pelo Poder Público, se efetiva por decretogovernamental ou equivalente e a da iniciativa privada, por
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ato jurídico que expresse a fina/idade da entidademantenedora.
Parágrafo único — O ato de criação a que se refere este artigonão autoriza o funcionamento, que depende de aprovaçaodo órgão competente.

Ou seja, em hipótese alguma o faz (apenas cita os locais), masmesmo que a projeção criasse as 07 (sete) instituições, ainda Sim naoincorreria em ilegalidade e abusividade, vez que há amparo normativo paraisso.

Além disso, a projeção preserva a discricionariedade —conveniência e oportunidade — dentro dos limites normativos e necessáriosque estabelece, subsumidos às reges constitucionais, federais e municipais,para a Administração Pública implementar (concreção) ou não esteinstrumento (contrato de gestão) qualificando essas Organizações naeducação infantil, à atuação nas escolas municipais que especifica.
Amiúde, sobre a especificação supra referida das escolas, "dizê-las", ainda que ainda não existentes (inc. I a VII, do art. lº, do projeto), édelimitação plausível — programação (dentre a conveniência e oportunidade

territórios/regiões da cidade a serem atendidos, quadro quantitativo, defaixa etária e demanda de vagas, de profissionais, de investimentos, enfim,para precisar os destinatários, finalidades (análise teleológica), os

Municipal nº 1686/04 (ALTERA A LEI COMPLEMENTAR ”Nº 310, DE 30 DEDEZEMBRO DE 1.993,NQUE DISPOE SOBRE A- CRIAÇAO DO CONSELHOMUNICIPALDA EDUCAÇAO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS), pois:
— AUSENCIA DE COMPEI'ÉNCIA EXCLUSIVAAO CME: Ainda que sealegue o contrário, a possibilidade de o Conselho Municipal de Educação(CME) elaborar normas atinentes à educação infantil no município não excluia competência do Chefe do Poder Executivo Municipal para também groietá—las, gual ao presente caso. O contrário, patente absurdo e ilogismo,de eneraria em arbitrário recrudecimento das fun ões le ais ere'udicando o andamento dosblicos primário e secundário em

constitucionais ara o Prefeito le islartrabalhos le islativos e até os interesses búnossa cidade;

- IMPREVISÃO LEGAL DE PRÉVIA DELIBERA "O DO CME: lnexisteprevisão normativa (cf. rol taxativo das alíneas do inciso XI, do art. 69, daLei Complementar Municipal nº 1.686/04), enquanto condição detramitação, aprovação, validade e eficácia (processo legislativo) destaprospectiva lei, que o Conselho Municnpal de Educação (CME) a delibere eaprove (não é obrigatório).
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Com o máximo respeito, é incabível evocar esse argumento comopretexto para suspender ou obstar a análise e votação da matéria nestaCasa de Leis. Reafirme—se, nesse sentido: não são cond/”tio sine qua non aanálise nem a aprovação, do projeto, pelo CME (não há obrigatoriedade);
- INICIATIVA E APROYACÃO DE PROJETO _DE LEI NAO SECONFUNDEM COM DELIBERA 0 SOBRE A GESTAO CONTRATUAL:lnconfundi'veis, pois, as fases e instrumentos: (a) a iniciativa e aprovação,em lei, da presente projeção meramente autorizativa e (b) a deliberação,pelo CME, do conteúdo de posterior Contrato de Gestão voltado àsOrganizações Sociais em Educação no municipio possível em razão dereferida lei.
Ora, não se discute a competência do CME para aprovar efiscalizar o contrato de gestão, mas isso se dá em momento posterior avigência da lei (desta projeção) que autorizará tal contrato a existir, assimcomo, por simples, "autorização para existir" não se confunde com”implementação"e ”contratação" das 05.
Doutro vértice, até o presente momento foram apresentadas asseguintes emendas a projeção, todas válidas, constitucionais, legais, queacatam o devido processo legislativo e aperfeiçoam o conteúdo normativo:lpsis verb/”5

Número « Tipo AÍ

1 Aditiva ADICIONA ARTIGO, ONDE COUBER, AO
ALESSANDROPROJETO DE LEI Nº 134/2019. MARACA

2 Mºdificativa MODIFICA A REDAÇÃO DO ª “lº DO ARTIGO 8ª,
ALESSANDDO PROJETO DE LEI Nº 134/2019. Rº MARACA

3 Modificativa MODIFICA A REDAÇÃO DO ARTIGO 25, DO
ALES NPROJETO DE LEI Nº 134/2019. SA DRO MARACA

4 Supressiva SUPRIME O ARTIGO25. FABIANO GUIMARÃES

5 Modificativa MODIFICA O ARTIGO3ª. FABIANO GUIMARÃES

ª Substitutiva EMENDA SUBSTITUTIVA A EMENDA Nº 01 DO
PROJETO DE LEI 134/2019 ,

ALESSANDROMARACA

_ . .
DA NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO7 Modificativa
DO ART “ MARCOS PAPA
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Por tratar do mesmo objeto, atendendo-se ao critério do protocolodas mais antiga (princípio da antiguidade, a emenda de nº 04 deverá seranexada à de nº 03, votando-se esta em plenário e, caso aprovada,prejudicando-se aquela, aplicando-se o art. 137 do regimento Interno daCâmara Municipal de Ribeirão Preto (resolução nº 174/2015).
A emenda nº 06 (do próprio autor) substituirá em votaçãoplenária, a votação da emenda nº 01/19, ambas constitucionais e legais.
Em peroração, esta Comissão Permanente de Constituição, Justiçae Redação (CCJR) apresenta emenda modificativa ao parágrafo único, doart. 11, da projeção, como aprimoramento necessário aos controles interno,externo e fiscalização (freios e contrapesos) em geral, condicionando àrenovação (bienal) do respectivo contrato de gestão das OrganizaçõesSociais parecer prévio e favorável do Conselho Municipal de Educação(CME), DEVENDO SER ANEXADA A EMENDA DE Nº 07 (DE AUTORIA DO VER.MARCOS PAPA), POR VERSAREM SOBRE O MESMO OBJETO.
Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionalidade,legalidade, regirnentalidadezujuridicidade e técnica legislativa, e o PARECERDESTA COMISSAO E FAVORAVEL ao projeto em análise, pugnando—se queseja aprovado pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis (art. 36, do RICMRP).

Sala das Comissões, 11 de julho de 2019.
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