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Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista 
de espera por vagas nas creches das unidades 
escolares de educação infantil da rede municipal de 

ensino de Taubaté. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar por meio eletrônico em seu sítio na Rede 

Mundial de Computadores e com acesso irrestrito, bem como divulgar nas unidades de ensino 

de educação infantil, as listas de espera das crianças que aguardam por vagas nas Creches do 

Município de Taubaté, inclusive das conveniadas, e mantê-las atualizadas mensalmente. 

  

Art. 2º - Todas as listas serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação, que 

deverá seguir rigorosamente as normas da presente lei para a chamada das crianças inscritas.  

 

§ único. Nas anotações de cada vaga preenchida deverão constar as justificativas se a mesma 

está sendo concedida por ordem de inscrição ou mediante decisão em processo judicial.  

 

Art. 3º - As informações a serem divulgadas devem ser apresentadas por listagem geral, nos 

moldes do Anexo único desta lei, devendo constar o seguinte: 

 

I) o número do protocolo fornecido no ato da inscrição; 

II) a data da inscrição; 

III) as iniciais do nome do responsável legal pela criança; 

IV) as iniciais do nome da criança; 

V) a ordem de opção da unidade escolar pretendida, em número de até três escolas; 

VI) a situação atualizada da lista que constara as informações: 

matriculado/aguardando/desistência 

 

§ único – A lista geral de informações deverá conter filtro para que os interessados possam 

consultar as inscrições em todas as unidades escolares de Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino.  

 

Art. 4º - O critério para atendimento de matrícula se dará conforme a sequência da lista e a 

ordem da opção por escola no ato da inscrição.  

 

§ 1º - Serão considerados os seguintes critérios para desempate: 

 

I – Data da inscrição mais antiga; 

 

II – Data de nascimento da criança, prevalecendo a de maior idade. 

 

§ 2º – A ordem de escolas indicadas como opção no ato da inscrição não poderá ser alterada 

no transcorrer do ano letivo vigente, exceto por decisão judicial.  
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§ 3º - A partir do momento em que o responsável pela criança aceitou a opção a que fez jus 

pelas normas da presente lei, e ter efetivado a matrícula, automaticamente estará desistindo 

das demais opções a que estava concorrendo.  

  

Art. 5º - Todas as unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino ficam 

obrigadas a tornar públicas nos termos do Art. 1º, na primeira semana de cada mês, a relação 

de crianças beneficiadas, e a movimentação das situações de inscrições das listagens.  

 

Art. 6º - Para comprovação do tempo de espera pela criança escrita na lista correspondente, a 

mesma receberá, no ato da solicitação da vaga, um protocolo de inscrição, independente de 

solicitação, onde deverá constar impresso mecanicamente, a numeração própria, e a ordem de 

prioridade de suas respectivas opções por escola na listagem.  

 

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta dias de sua 

publicação.  

 

Art. 8º - As despesas que porventura vierem a ocorrer por conta da execução da presente Lei, 

serão suportadas por conta da rubrica 04.131.7004.2250 – Propaganda e Publicidade. 

 

Art. 9º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.  

 

   Plenário Jaurés Guisard, 01 de fevereiro de 2017.  

 

 

    Vereadora Loreny – PPS  
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                                            PROJETO DE LEI Nº.           /2017 

 

                                  ANEXO ÚNICO 

 

              LISTAGEM DE INSCRIÇÃO POR VAGAS NAS CRECHES MUNICIPAIS 

 

                                                           ANO LETIVO:  

 

                                                                                    

 

 
Número 

protocolo 

Data 

Inscrição 

Iniciais do 

nome do 

responsável 

pela 

criança 

Iniciais do 

nome da 

criança 

Data do 

Nascimento 

da criança 

Ordem de 

opção por 

escola (até 

três) 

(consulta) 

Filtro por 

escola 

pretendida 

Situação 

atual:  

M: 

matriculado 

A: 

aguardando 

D: 

desistência 

Condição 

da 

concessão 

da vaga: 

L: Lista 

J: Judicial 
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JUSTIFICATIVA 

 

               O objetivo que esta propositura pretende alcançar é garantir transparência 
e tornar público os critérios utilizados para o preenchimento das vagas para as 
crianças nas creches da rede municipal de ensino de Taubaté, fundamentada no 
princípio da publicidade insculpida na Constituição da República e regulamentada 
pela Lei Federal nº. 12.527 de 18 de novembro de 2011, garantindo a todos os 
cidadãos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral.  

              A Lei do acesso à informação contemplou um conjunto mínimo de 
informações de interesse público que devem ser fornecidas pela internet que 
abrange informações institucionais, financeiras, orçamentárias, informações sobre 
licitações, contratos e dados gerais sobre programas, ações, prestação de serviços, 
projetos e obras de órgãos e entidades publicas. 
 
             Uma analise da simples leitura dos artigos desta propositura deixa claro que 
a mesma determina apenas que o Município de Taubaté divulgue informações 
acerca da lista de espera das crianças por vagas nas creches municipais, por meio 
eletrônico e como acesso irrestrito, bem como divulgue nas unidades de ensino de 
educação infantil tais listagens, exclusivamente com o objetivo de demonstrar 
transparência e dar publicidade ao processo de preenchimento das vagas nas 
creches municipais. Portanto, não há violação ao princípio da separação dos 
poderes, pois tem por objetivo conceder aos cidadãos o direito constitucional 
fundamental da informação, evitando beneficiamentos indevidos na área da 
prestação desse serviço essencial à população taubateana.  
 
  Também é imperioso afirmar que a mera publicação das listas de 
esperas nas creches não irá criar uma despesa extra que caracterize ofensa ao 
princípio da separação dos poderes, uma vez que a mesma será feita por meio 
eletrônico no site oficial da prefeitura, valendo dizer que esta é a forma mais célere e 
menos onerosa possível que há atualmente, além de grande utilidade para a 
sociedade. 
 
  Ademais na Lei Orçamentária Anual para o exercício fiscal de 2017, há 
dotação prevista para a rubrica “Propaganda e Publicidade” no montante de R$ 
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), lançada no Programa 7001 – 
Ação 04.131.7004.2250.  
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  A utilização dos recursos orçamentários destinados à Propaganda e 
Publicidade do ente governamental está atrelada ao princípio estabelecido na 
Constituição Federal que estabeleceu no § 1º do Art. 37 que a publicidade dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social.  
 
  Sob o enfoque do escopo constitucional da publicidade institucional, a 
mesma visa tornar possível o controle e a fiscalização populares acerca das 
atividades da Administração Pública na consecução do bem comum, ou seja, 
voltada ao interesse público, como nos ensina Celso Antonio Bandeira de Mello: 
“...os agentes administrativos não são donos da coisa pública, mas simples gestores 
de interesses de toda a coletividade, esta sim, senhora de tais interesses, visto que, 
nos termos da Constituição, todo poder emana do povo...” 
 
                   Assim sendo, submeto a presente propositura à avaliação dos Nobres 
Pares, solicitando apoio e o voto favorável à aprovação da mesma. 
 
  Plenário Jaurés Guisard, 01 de fevereiro de 2017.  
 
 
 

     Vereadora Loreny - PPS 
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JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei tem o escopo de ....... 

 

 

 

 

 

É por esses motivos, nobres pares, que submetemos a presente proposição à 

apreciação do Plenário. 

Plenário Jaurés Guisard, __ de ________ de 2017. 

 

 

 

 

Vereador(a) ________ 
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Taubaté, 06 de fevereiro de 2017
 

 
 
 
 
 
 

Maria Adriana Pedrosa  
Secretário (a) 
13841741843

 

Processo: 735/2017
Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017
Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

Origem: Secretaria
Fase Atual: Protocolar Projeto de Lei Ordinária

DESPACHO

Ação: Proposição Protocolada
Despacho: Ao Expediente da 1ª Sessão Ordinária.

Próxima Fase: Para Leitura no Expediente

Setor Destino: Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Paulo Eduardo de Carvalho Lopes 
Consultor Legislativo 

36851719843
 

Taubaté, 07 de fevereiro de 2017

DE: Plenário
PARA: Diretoria Legislativa

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Leitura no Expediente

Ação: Lido no Expediente
Complemento: De Ordem do Senhor Presidente, Certifico: Lido no Expediente da 1ª
Sessão Ordinária, realizada em 06/02/2017.

Providências: Para Distribuição

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Luís Rodrigo de Andrade 
Diretor Legislativo 

25399895862
 

Taubaté, 09 de fevereiro de 2017

DE: Plenário
PARA: Diretoria Legislativa

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Distribuição

Ação: Para Instrução se necessário
Complemento: Junto, nesta data, despacho do Sr. Presidente da Câmara dando as
providências para tramitação da proposição.

Providências: Para Instrução do Processo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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PLO nº 21/2017 

Autoria: Vereadora Loreny 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas 

nas creches das unidades escolares de educação infantil da rede municipal 

de ensino de Taubaté. 

 

 

 

 

DESPACHO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

 

 

1. Não vislumbramos a necessidade de instrução dos autos, sem prejuízo 

das atividades desenvolvidas na fase de tramitação pelas Comissões 

Permanentes, que poderão juntar documentação que entender cabível. 

2. Após, à Consultoria e Procuradoria Jurídica, para emissão de Parecer 

Jurídico, conforme requerido pelo Presidente da Comissão de Justiça e Redação 

nos autos do Processo nº 576/2017. 

3. Por fim, à Diretoria Legislativa, Secretaria das Comissões 

Permanentes, para encaminhar a proposição ao Presidente da Comissão de 

Justiça e Redação e, em seguida, ao Presidente da Comissão de Finanças e 

Orçamento. 

 

  

Taubaté, 9 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

Vereador Diego Fonseca 

Presidente da Câmara 
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Luís Rodrigo de Andrade 
Diretor Legislativo 

25399895862
 

Taubaté, 10 de fevereiro de 2017

DE: Diretoria Legislativa
PARA: Procuradoria Legislativa

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Instrução do Processo

Ação: Processo Instruído
Complemento: Ao Senhor Procurador-Chefe:
Encaminho os autos, informando que não houve necessidade de instrução.

Providências: Para Emissão de Parecer Jurídico

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Guilherme Ricken 
Procurador Chefe 

06681787959
 

Taubaté, 16 de fevereiro de 2017

DE: Diretoria Legislativa
PARA: Secretaria das Comissões Permanentes

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Emissão de Parecer Jurídico

Ação: Parecer Emitido
Complemento: Junto aos autos o parecer jurídico.

Providências: Encaminhamento para as Comissões

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Câmara Municipal de Taubaté  
Procuradoria Legislativa 

GABINETE DA PROCURADORIA JURÍDICA 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 21/2017 

 

 

Publicação de lista das crianças que aguardam por 

vagas em creches – Interesse local – Competência 

concorrente – Modalidade normativa adequada – 

Concretização do princípio da publicidade 

administrativa. 

Artigo 7º – Vício de iniciativa – Supressão. 

 

 

À Secretaria das Comissões Permanentes 

 

 

 

CONSULTA 

Cuida-se de consulta formulada pelo Presidente da 

Comissão de Justiça e Redação acerca da legalidade e constitucionalidade do 

Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017, que dispõe sobre a publicação de lista das 

crianças que aguardam por vagas em creches municipais. 

 

PARECER 

Saliento, de proêmio, que não vislumbro vícios formais na 

propositura. Há competência municipal para legislar sobre o assunto, pois se 

trata de suplementação de legislação federal acerca do acesso a informações 

públicas: 

Constituição Federal 

Art. 30. Compete aos Municípios: (...) 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber; (...) 

Lei nº 12.527/2011 
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Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas 

promover, independentemente de requerimentos, a 

divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas. 

§ 1º  Na divulgação das informações a que se refere o 

caput, deverão constar, no mínimo: (...) 

V - dados gerais para o acompanhamento de 

programas, ações, projetos e obras de órgãos e 

entidades; e  

VI - respostas a perguntas mais frequentes da 

sociedade. (...) 

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos 

e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 

instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 

obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede 

mundial de computadores (internet). 

Além disso, a iniciativa legislativa é concorrente, visto que o 

projeto não cria ou extingue cargos, funções ou empregos públicos e não fixa 

remuneração; não cria ou extingue Secretarias e órgãos da Administração 

Pública; e, finalmente, não dispõe sobre servidores públicos, tampouco sobre o 

seu regime jurídico: 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 31. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa 

dos projetos de lei que disponham sobre: 

I - criação e extinção de cargos, funções ou empregos 

públicos na administração direta, autárquica e 

fundações, bem como a fixação e aumento da 

respectiva remuneração; 

II - criação, estruturação e atribuições das Secretarias 

Municipais e órgãos da administração pública; 

III - regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade 

e aposentadoria dos servidores;  

O estudo da espécie normativa escolhida, por sua vez, 

apresenta os mesmos aspectos positivos. A modalidade legislativa escolhida 

está adequada, pois não há exigência constitucional de que a matéria seja 

regulada via lei complementar. 

Quanto ao aspecto material, penso que a propositura não 

conflita com normas superiores do ordenamento jurídico. Pelo contrário: 

concretiza o princípio constitucional da publicidade, dando transparência aos 
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negócios públicos1. Portanto, parece encontrar respaldo de ordem 

constitucional, conforme assentado jurisprudencialmente: 

I - Ação direta objetivando a inconstitucionalidade da 

Lei Municipal de Buritama nº. 4.002, de 14 de abril de 

2014, que 'dispõe sobre a publicação, em site na 

internet, da lista de espera de consultas comuns ou 

especializadas, exames, cirurgias e quaisquer outros 

procedimentos ou ações de saúde, agendada pelos 

cidadãos no município'.  

II - Diploma que não padece de vício de iniciativa. 

Matéria não reservada ao Chefe do Poder Executivo. 

Exegese do art. 24, §2º, da Constituição Estadual, 

aplicável aos Municípios por força do disposto no art. 

144 da mesma Carta. Admissível a iniciativa legislativa 

em matéria de transparência administrativa, 

consistente na obrigação de publicidade de dados de 

serviços públicos. A norma local versou sobre tema de 

interesse geral da população.  

III - A lei não cria novos encargos geradores de 

despesas imprevistas, já que a publicidade oficial e a 

propaganda governamental são existentes. A 

divulgação oficial de informações é dever primitivo na 

Constituição de 1988.  

IV - Ação improcedente
2
. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº 

10.591, de 7 de outubro de 2013, do Município de 

Sorocaba, que impõe o fornecimento de protocolo ao 

pedido de vagas em pré-escolas e creches municipais - 

Inocorrência de vício de iniciativa do projeto de lei 

deflagrado pelo Legislativo Municipal, haja vista que a 

norma editada não regula matéria estritamente 

administrativa, afeta ao Chefe do Poder Executivo, 

delimitada pelos artigos 24, §2°, 47, incisos XVII e XVIII, 

166 e 174 da CE, aplicáveis ao ente municipal, por 

expressa imposição da norma contida no artigo 144 

daquela mesma Carta - Previsão legal que, na verdade, 

apenas cuidou de disciplinar a ordem de atendimento 

aos interessados em vagas em creches ou pré-escolas 

municipais, de molde a facilitar e garantir o pleno 

cumprimento de obrigação constitucionalmente 

imposta ao ente público local, sem qualquer 

interferência direta na administração municipal, razão 

pela qual poderia mesmo decorrer de iniciativa 

                                                 
1 Constituição do Estado de São Paulo, Art. 111. A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse 
público e eficiência. 
2 TJSP, ADI nº 2183436-40.2014.8.26.0000, Rel. Des. Guerriei Rezende, julgamento em 
25/02/2015. No mesmo sentido, TJSP, ADI nº 2011396-52.2014.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de 
Aquino, julgamento em 06/08/2014. 
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parlamentar - Disposição legal contestada, ademais, 

que nada mais fez do que permitir o acesso da 

população a registros administrativos e a informações 

sobre atos de governo, nos moldes impostos pela Lei 

Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Ato 

normativo municipal questionado, por outro lado, que 

não representa necessariamente gasto público 

extraordinário, arredando a alardeada ofensa ao 

preceito do art. 25 da Constituição Estadual - Ação 

Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente3. 

Não obstante, sugiro a apresentação de emenda supressiva 

que elimine o artigo 7º da propositura, pois invade competência privativa do 

Chefe do Poder Executivo, a quem cabe decidir se a lei será ou não 

regulamentada, bem como o prazo adequado para tanto. 

 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, parece-me que a propositura é compatível 

com a Lei Orgânica Municipal e com a ordem constitucional, ressalvado seu 

artigo 7º. 

É o parecer.  

 

 

Taubaté, 16 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

GUILHERME RICKEN 

Procurador-Chefe 

OAB/SP nº 346.847  

                                                 
3 TJSP, ADI nº 0201398-47.2013.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, julgamento em 
04/06/2014. 

fls. 17



 
 
 
 
 
 

Luciana Izaura de Moraes 
Consultor Legislativo 

96324341615
 

Taubaté, 16 de fevereiro de 2017

DE: Procuradoria Legislativa
PARA: Comissão de Justiça e Redação

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Encaminhamento para as Comissões

Ação: Encaminhado
Complemento: Ao senhor Vereador Guará Filho, Presidente da Comissão de Justiça e
Redação:
Encaminho os autos a Vossa Excelência para designar relator (art. 55, § 1º do Regimento
Interno) dentre os Vereadores Guará Filho, Boanerge e Alexandre Villela.

Providências: Para o Presidente da Comissão Designar Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Augusto Cesar Nogueira Cortez Pereira 
Vereador 

 

Taubaté, 21 de fevereiro de 2017

DE: Comissão de Justiça e Redação
PARA: Secretaria das Comissões Permanentes

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para o Presidente da Comissão Designar Relator

Ação: Avoca / Designa
Complemento: Avoco a Relatoria.

Providências: Encaminhar ao Integrante

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Luciana Izaura de Moraes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 22 de fevereiro de 2017

DE: Secretaria das Comissões Permanentes
PARA: Comissão de Justiça e Redação

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Encaminhar ao Integrante

Ação: Encaminhado
Complemento: Ao senhor Vereador Guará Filho, presidente da Comissão de Justiça e
Redação:
Encaminho o presente projeto para emissão de parecer, nos termos do artigo 58 do
Regimento Interno.

Providências: Para Manifestação do Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Guará Filho 
Vereador 

 

Taubaté, 14 de março de 2017

DE: Comissão de Justiça e Redação
PARA: Secretaria das Comissões Permanentes

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Manifestação do Relator

Ação: Manifestação Favorável à Proposição
Complemento: Exaro Parecer Favorável a presente propositura, conforme manifestação em
anexo.

Providências: Encaminhar ao Integrante

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER 

Parecer Favorável - PLO -21-2017 f. 2 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

Projeto de Lei Ordinária nº 21/2017 

Autoria: Vereadora Loreny 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação de lista de espera por vagas nas 

creches das unidades escolares de educação 

infantil da rede municipal de ensino de 

Taubaté. 

 

I - Relatório 

 

De acordo com a justificativa apresentada ao projeto em epígrafe, a autora Nobre 

Vereadora Loreny, assim se manifesta: 

 

 

“O objetivo que esta propositura pretende alcançar é garantir transparência e tornar 

público os critérios utilizados para o preenchimento das vagas para as crianças nas creches 

da rede municipal de ensino de Taubaté, fundamentada no princípio da publicidade 

insculpida na Constituição da República e regulamentada pela Lei Federal nº. 12.527 de 18 

de novembro de 2011, garantindo a todos os cidadãos o direito de receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral.” 

 

“Uma analise da simples leitura dos artigos desta propositura deixa claro que a mesma 

determina apenas que o Município de Taubaté divulgue informações acerca da lista de 

espera das crianças por vagas nas creches municipais, por meio eletrônico e como acesso 

irrestrito, bem como divulgue nas unidades de ensino de educação infantil tais listagens, 

exclusivamente com o objetivo de demonstrar transparência e dar publicidade ao processo 

de preenchimento das vagas nas creches municipais.” 

Avoquei a relatoria.  É o relatório do necessário. 

II – Voto do Relator 

 

 Compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre todos os assuntos 

entregues à sua apreciação, quanto aos seus aspectos constitucional, legal ou jurídico, 

redacional e lógico.  
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER 

Parecer Favorável - PLO -21-2017 f. 2 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

 

Segundo a manifestação da Procuradoria Legislativa – “Publicação de lista das 

crianças que aguardam por vagas em creches – Interesse local – Competência concorrente 

– Modalidade normativa adequada – Concretização do princípio da publicidade 

administrativa. Artigo 7º – Vício de iniciativa – Supressão”. 
 

Neste sentido, encontrando respaldo de ordem legal e constitucional, para a 

apresentação da emenda supressiva que elimina o artigo 7º da propositura, pois invade 

competência privativa do Chefe do Poder Executivo, a quem cabe decidir se a lei será ou não 

regulamentada, bem como o prazo adequado para tanto. 

 

Assim sendo, exaro PARECER FAVORÁVEL, apresentando a Emenda 

recomendada pela Procuradoria Legislativa. 

 

 

Taubaté, 14 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

Vereador Guará Filho 

Presidente da Comissão de Justiça e Redação 
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Luciana Izaura de Moraes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 15 de março de 2017

DE: Secretaria das Comissões Permanentes
PARA: Comissão de Justiça e Redação

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Encaminhar ao Integrante

Ação: Encaminhado
Complemento: Ao senhor Vereador Boanerge, secretário da Comissão de Justiça e
Redação:
Encaminho o presente projeto para emissão de voto ao parecer, nos termos do artigo 58 do
Regimento Interno.

Providências: Para Manifestação do Integrante

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Boanerge 
Vereador 

 

Taubaté, 20 de março de 2017

DE: Comissão de Justiça e Redação
PARA: Secretaria das Comissões Permanentes

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Manifestação do Integrante

Ação: Manifestação Favorável à Proposição
Complemento: Ante o exposto pelo Nobre Relator, exaro VOTO FAVORÁVEL para aprovar
o projeto.

Providências: Para Providencias da SCP

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Luciana Izaura de Moraes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 30 de março de 2017

DE: Secretaria das Comissões Permanentes
PARA: Comissão de Justiça e Redação

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Providencias da SCP

Ação: Encaminhado ao Integrante
Complemento: Ao senhor Vereador Alexandre Villela, membro da Comissão de Justiça e
Redação:
Encaminho o presente projeto para emissão de seu voto ao parecer, nos termos do artigo 58
do Regimento Interno.

Providências: Para Manifestação do Integrante

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Alexandre Villela 
Vereador 

 

Taubaté, 05 de abril de 2017

DE: Comissão de Justiça e Redação
PARA: Secretaria das Comissões Permanentes

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Manifestação do Integrante

Ação: Manifestação Favorável à Proposição
Complemento: Acompanho as manifestações da Procuradoria Legislativa e do relator da
Comissão de Justiça e Redação e emito voto favorável ao projeto.

Providências: Para Providencias da SCP

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Luciana Izaura de Moraes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 06 de abril de 2017

DE: Secretaria das Comissões Permanentes
PARA: Secretaria das Comissões Permanentes

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Providencias da SCP

Ação: Parecer da Comissão Registrado
Complemento: Anexo registro de parecer FAVORÁVEL nº 44/2017.

Providências: Encaminhamento para as Comissões

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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PLO nº 21/2017 

Autoria: Vereadora Loreny 

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera 

por vagas nas creches das unidades escolares de educação infantil da rede 

municipal de ensino de Taubaté. 

 

 

REGISTRO DE PARECER DE COMISSÃO PERMANENTE 

 

 

Sob o nº 44, registrei o PARECER FAVORÁVEL da Comissão de Justiça e 

Redação, conforme manifestação de seu relator, Vereador Guará Filho, nos 

autos do presente projeto. 

 

Secretaria das Comissões Permanentes, 6 de abril de 2017. 

 

 

Luciana Moraes 

Consultora Legislativa 
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Luciana Izaura de Moraes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 06 de abril de 2017

DE: Secretaria das Comissões Permanentes
PARA: Comissão de Finanças e Orçamento

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Encaminhamento para as Comissões

Ação: Encaminhado
Complemento: Ao senhor Vereador Boanerge, Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento: Encaminho os autos a Vossa Excelência para designar relator (art. 55, § 1º do
Regimento Interno) dentre os Vereadores Boanerge e Guará Filho, pois segundo o art. 47,
inciso IV, o presidente da comissão deve designar relator que não seja o autor da
propositura.

Providências: Para o Presidente da Comissão Designar Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Boanerge 
Vereador 

 

Taubaté, 20 de abril de 2017

DE: Comissão de Finanças e Orçamento
PARA: Secretaria das Comissões Permanentes

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para o Presidente da Comissão Designar Relator

Ação: Avoca / Designa
Complemento: Designo como relator o Vereador Guará Filho.

Providências: Encaminhar ao Integrante

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Identificador: 320039003000380037003A005400 Conferência em http://www.splonline.com.br/camarataubate/autenticidade. fls. 31



 
 
 
 
 
 

Luciana Izaura de Moraes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 20 de abril de 2017

DE: Secretaria das Comissões Permanentes
PARA: Comissão de Finanças e Orçamento

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Encaminhar ao Integrante

Ação: Encaminhado
Complemento: Ao senhor Vereador Boanerge, Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento: Encaminho os autos a Vossa Excelência para avocar a relatoria (art. 55, § 1º do
Regimento Interno), pois o presidente da comissão deve designar relator que não seja o
autor da propositura (art. 47, inciso IV) e é vedado ao Vereador dar mais que um parecer
sobre a mesma propositura (art. 55, § 3º).

Providências: Para o Presidente da Comissão Redesignar Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Identificador: 330031003900330032003A005400 Conferência em http://www.splonline.com.br/camarataubate/autenticidade. fls. 32



 
 
 
 
 
 

Boanerge 
Vereador 

 

Taubaté, 11 de maio de 2017

DE: Comissão de Finanças e Orçamento
PARA: Secretaria das Comissões Permanentes

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para o Presidente da Comissão Redesignar Relator

Ação: Avoca / Designa
Complemento: Avoco relatoria.

Providências: Encaminhar ao Integrante

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Identificador: 330031003900390034003A005400 Conferência em http://www.splonline.com.br/camarataubate/autenticidade. fls. 33



 
 
 
 
 
 

Luciana Izaura de Moraes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 11 de maio de 2017

DE: Secretaria das Comissões Permanentes
PARA: Comissão de Finanças e Orçamento

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Encaminhar ao Integrante

Ação: Encaminhado
Complemento: Ao senhor Vereador Boanerge, Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento: Encaminho o presente projeto para emissão de parecer, nos termos do artigo 58
do Regimento Interno.

Providências: Para Manifestação do Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Identificador: 330036003300350035003A005400 Conferência em http://www.splonline.com.br/camarataubate/autenticidade. fls. 34



Taubaté, 30 de maio de 2017

DE: Comissão de Finanças e Orçamento
PARA: Secretaria das Comissões Permanentes

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Manifestação do Relator

Ação: Manifestação Favorável à Proposição
Complemento: Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre todos os
processos relativos a assuntos de caráter financeiro e tributário, especialmente sobre as
proposições que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do Município,
acarretem responsabilidade ao erário ou interessem ao crédito público, conforme inciso III,
do artigo 49, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taubaté, e zelar para que, em
nenhuma lei emanada da Câmara, seja criado encargo ao erário sem que se especifiquem
os recursos hábeis (artigo 49, § 1º, II, do RICMT).

Em síntese, a presente propositura tem como finalidade garantir transparência e tornar
público os critérios utilizados no preenchimento das vagas para as crianças nas creches da
rede municipal de ensino de Taubaté, com fulcro no princípio da publicidade insculpida na
Constituição da República e regulamentada pela Lei Federal nº. 12.527, de 18 de novembro
de 2011.

A Procuradoria Legislativa emitiu r. parecer favorável ao projeto.

Há parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação.

Cabe a esta Comissão, verificar possíveis gastos públicos com a aprovação do presente
projeto. Então, de suma importância salientar, que a Nobre Vereadora autora do projeto, na
justificativa, relata: "na Lei Orçamentária Anual para o exercício fiscal de 2017, há dotação
prevista para a rubrica “Propaganda e Publicidade” no montante de R$ 3.500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil reais), lançada no Programa 7001 – Ação 04.131.7004.2250". Ou
seja, já há previsão orçamentário para dar publicidade nos atos de gestão do Poder
Executivo.

Ante o exposto, exaro PARECER FAVORÁVEL ao projeto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Boanerge 
Vereador 

 

Providências: Encaminhar ao Integrante

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Luciana Izaura de Moraes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 30 de maio de 2017

DE: Secretaria das Comissões Permanentes
PARA: Comissão de Finanças e Orçamento

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Encaminhar ao Integrante

Ação: Encaminhado
Complemento: Ao senhor Vereador Guará Filho, secretário da Comissão de Finanças e
Orçamento: Encaminho o presente projeto para emissão de seu voto ao parecer, nos termos
do artigo 58 do Regimento Interno.

Providências: Para Manifestação do Integrante

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Identificador: 340030003800300036003A005400 Conferência em http://www.splonline.com.br/camarataubate/autenticidade. fls. 37



 
 
 
 
 
 

Guará Filho 
Vereador 

 

Taubaté, 30 de maio de 2017

DE: Comissão de Finanças e Orçamento
PARA: Secretaria das Comissões Permanentes

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Manifestação do Integrante

Ação: Manifestação Favorável à Proposição
Complemento: Acompanho o Parecer do Relator e exaro Voto Favorável ao projeto.

Providências: Para Providencias da SCP

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Luciana Izaura de Moraes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 31 de maio de 2017

DE: Secretaria das Comissões Permanentes
PARA: Comissão de Finanças e Orçamento

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Providencias da SCP

Ação: Encaminhado ao Integrante
Complemento: À senhora Vereadora Graça, membro da Comissão de Finanças e
Orçamento: Encaminho o presente projeto para emissão de seu voto ao parecer, nos termos
do artigo 58 do Regimento Interno.

Providências: Para Manifestação do Integrante

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Maria das Graças Gonçalves 
Vereadora 

 

Taubaté, 13 de junho de 2017

DE: Comissão de Finanças e Orçamento
PARA: Secretaria das Comissões Permanentes

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Manifestação do Integrante

Ação: Manifestação Favorável à Proposição
Complemento: Acompanho o nobre relator e exaro parecer favorável ao projeto.

Providências: Para Providencias da SCP

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Luciana Izaura de Moraes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 14 de junho de 2017

DE: Secretaria das Comissões Permanentes
PARA: Secretaria das Comissões Permanentes

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Providencias da SCP

Ação: Parecer da Comissão Registrado
Complemento: Anexo registro de parecer FAVORÁVEL nº 149/2017.

Providências: Prazo para Apresentação de Emendas/Substitutivos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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PLO nº 21/2017 

Autoria: Vereadora Loreny 

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera 

por vagas nas creches das unidades escolares de educação infantil da rede 

municipal de ensino de Taubaté. 

 

 

REGISTRO DE PARECER DE COMISSÃO PERMANENTE 

 

 

Sob o nº 149 registrei o PARECER FAVORÁVEL da Comissão de Finanças e 

Orçamento, conforme manifestação de seu relator, Vereador Boanerge, nos 

autos do presente projeto. 

 

Secretaria das Comissões Permanentes, 14 de junho de 2017. 

 

 

Luciana Moraes 

Consultora Legislativa 
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Luciana Izaura de Moraes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 19 de junho de 2017

DE: Secretaria das Comissões Permanentes
PARA: Secretaria das Comissões Permanentes

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Prazo para Apresentação de Emendas/Substitutivos

Ação: Prazo Vencido com Emendas/Substitutivos
Complemento: Certifico que foi apresentada a emenda nº 7/2017, de autoria da Comissão
de Justiça e Redação.

Providências: Aguardando Parecer sobre Emendas/Substitutivos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Luciana Izaura de Moraes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 19 de junho de 2017

DE: Secretaria das Comissões Permanentes
PARA: Diretoria Legislativa

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Aguardando Parecer sobre Emendas/Substitutivos

Ação: Pareceres Recebidos
Complemento: Segue para as providências.

Providências: Aguardando Inclusão na Ordem do Dia

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Luís Rodrigo de Andrade 
Diretor Legislativo 

 

Taubaté, 03 de julho de 2017

DE: Diretoria Legislativa
PARA: Plenário

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Aguardando Inclusão na Ordem do Dia

Ação: Incluído na Ordem do Dia
Complemento: Certifico que a proposição foi incluída na pauta dos trabalhos da 22ª Sessão
Ordinária, de 3 de julho de 2017.

Providências: Para 1ª Discussão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Paulo Eduardo de Carvalho Lopes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 04 de julho de 2017

DE: Plenário
PARA: Diretoria Legislativa

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para 1ª Discussão

Ação: Não Deliberado
Complemento: De Ordem do Senhor Presidente, certifico: proposição não deliberada na
22ª Sessão Ordinária, realizada em 03/027/2017.

Providências: Aguardando Inclusão na Ordem do Dia

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Virginia Lúcia Sales Silva 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 06 de julho de 2017

DE: Diretoria Legislativa
PARA: Plenário

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Aguardando Inclusão na Ordem do Dia

Ação: Incluído na Ordem do Dia
Complemento: Certifico que o presente projeto, com sua emenda, foi incluído na pauta dos
trabalhos da 23ª Sessão Ordinária, de 10 de julho de 2017.

Providências: Para 1ª Discussão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Paulo Eduardo de Carvalho Lopes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 11 de julho de 2017

DE: Plenário
PARA: Plenário

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para 1ª Discussão

Ação: Proposição Discutida
Complemento: De ordem do senhor Presidente, certifico que a proposição foi posta na fase
de Discussão da 23ª Sessão Ordinária, realizada em 10/07/2017, e não houve inscritos.

Providências: Para 1ª Votação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Paulo Eduardo de Carvalho Lopes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 11 de julho de 2017

DE: Plenário
PARA: Diretoria Legislativa

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para 1ª Votação

Ação: Aprovado com Emenda
Complemento: De ordem do senhor Presidente, certifico que a proposição foi votada, sem
encaminhamento de voto, e aprovada de forma unânime na 23ª Sessão Ordinária, realizada
em 10/07/2017. Os vereadores Loreny, Vivi da Rádio e Douglas Carbonne justificaram o
voto.

Providências: Aguardando Inclusão para 2ª Discussão na OD

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Virginia Lúcia Sales Silva 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 11 de julho de 2017

DE: Diretoria Legislativa
PARA: Plenário

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Aguardando Inclusão para 2ª Discussão na OD

Ação: Incluído na Ordem do Dia
Complemento: Certifico que o presente projeto foi incluído na 10ª Sessão Extraordinária do
dia 10 de julho de 2017.

Providências: Para 2ª Discussão

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Paulo Eduardo de Carvalho Lopes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 11 de julho de 2017

DE: Plenário
PARA: Plenário

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para 2ª Discussão

Ação: Proposição Discutida
Complemento: De ordem do senhor Presidente, certifico que a proposição foi posta na fase
de Discussão da 10ª Sessão Extraordinária, realizada em 10/07/2017, e não houve inscritos.

Providências: Para 2ª Votação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Paulo Eduardo de Carvalho Lopes 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 11 de julho de 2017

DE: Plenário
PARA: Diretoria Legislativa

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para 2ª Votação

Ação: Aprovado
Complemento: De ordem do senhor Presidente, certifico que a proposição foi votada, sem
encaminhamento de voto, e aprovada de forma unânime na 10ª Sessão Extraordinária,
realizada em 10/07/2017.

Providências: Para Elaboração do Autógrafo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Luís Rodrigo de Andrade 
Diretor Legislativo 

 

Taubaté, 12 de julho de 2017

DE: Diretoria Legislativa
PARA: Diretoria Legislativa

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Elaboração do Autógrafo

Ação: Autógrafo Elaborado
Complemento: Junto nesta data o Autógrafo nº 84/2017.

Providências: Para Enviar Autógrafo por Ofício

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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AUTÓGRAFO Nº 84/2017 
Projeto de Lei Ordinária nº 21/2017 

Autoria: Vereadora Loreny 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação 

de lista de espera por vagas nas creches das 

unidades escolares de educação infantil da 

rede municipal de ensino de Taubaté. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar por meio eletrônico em seu sítio 

na Rede Mundial de Computadores e com acesso irrestrito, bem como divulgar nas unidades 

de ensino de educação infantil, as listas de espera das crianças que aguardam por vagas nas 

Creches do Município de Taubaté, inclusive das conveniadas, e mantê-las atualizadas 

mensalmente. 

Art. 2º Todas as listas serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação, 

que deverá seguir rigorosamente as normas da presente lei para a chamada das crianças 

inscritas. 

Parágrafo único. Nas anotações de cada vaga preenchida deverão constar as 

justificativas se a mesma está sendo concedida por ordem de inscrição ou mediante decisão 

em processo judicial. 

Art. 3º As informações a serem divulgadas devem ser apresentadas por listagem 

geral, nos moldes do Anexo único desta lei, devendo constar o seguinte: 

I - o número do protocolo fornecido no ato da inscrição; 

II - a data da inscrição; 

III - as iniciais do nome do responsável legal pela criança; 

IV - as iniciais do nome da criança; 

V - a ordem de opção da unidade escolar pretendida, em número de até três escolas; 

VI - a situação atualizada da lista que constará as informações: 

matriculado/aguardando/desistência. 

Parágrafo único. A lista geral de informações deverá conter filtro para que os 

interessados possam consultar as inscrições em todas as unidades escolares de Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino. 

Art. 4º O critério para atendimento de matrícula se dará conforme a sequência da 

lista e a ordem da opção por escola no ato da inscrição. 

§ 1º Serão considerados os seguintes critérios para desempate: 

I – data da inscrição mais antiga; 

II – data de nascimento da criança, prevalecendo a de maior idade. 
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Autoria: Vereadora Loreny 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
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§ 2º - A ordem de escolas indicadas como opção, poderá ser alterada mediante 

comprovação de alteração de residência, devidamente comprovada junto à Secretaria de 

Educação, mantendo-se a ordem de classificação da lista inicial, ou por decisão judicial. 

§ 3º A partir do momento em que o responsável pela criança aceitou a opção a que 

fez jus pelas normas da presente lei, e ter efetivado a matrícula, automaticamente estará 

desistindo das demais opções a que estava concorrendo.  

Art. 5º Todas as unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino ficam 

obrigadas a tornar públicas nos termos do art. 1º, na primeira semana de cada mês, a relação 

de crianças beneficiadas, e a movimentação das situações de inscrições das listagens. 

Art. 6º Para comprovação do tempo de espera pela criança escrita na lista 

correspondente, a mesma receberá, no ato da solicitação da vaga, um protocolo de inscrição, 

independente de solicitação, onde deverá constar impresso mecanicamente, a numeração 

própria, e a ordem de prioridade de suas respectivas opções por escola na listagem. 

Art. 7º As despesas que porventura vierem a ocorrer por conta da execução da 

presente Lei, serão suportadas por conta da rubrica 04.131.7004.2250 – Propaganda e 

Publicidade. 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Taubaté, 12 de julho de 2017. 

 

 

 

Vereador Diego Fonseca 

Presidente 

 

Visto: 

 

Kelvi Soares de Almeida 

Diretor-Geral 
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ANEXO ÚNICO 

LISTAGEM DE INSCRIÇÃO POR VAGAS NAS CRECHES MUNICIPAIS 

ANO LETIVO 

 

Número 

protocolo 

Data 

Inscrição 

Iniciais do 

nome do 

responsável 

pela 

criança 

Iniciais do 

nome da 

criança 

Data do 

Nascimento 

da criança 

Ordem de 

opção por 

escola (até 

três) 

(consulta) 

Filtro por 

escola 

pretendida 

Situação 

atual: 

M: 

matriculado 

A: 

aguardando 

D: 

desistência 

Condição 

da 

concessão 

da vaga: 

L: Lista 

J: Judicial 
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Luís Rodrigo de Andrade 
Diretor Legislativo 

 

Taubaté, 12 de julho de 2017

DE: Diretoria Legislativa
PARA: Diretoria Legislativa

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Enviar Autógrafo por Ofício

Ação: Ofício Enviado
Complemento: Junto o Ofício nº 705/2017 e o comprovante de sua entrega à Prefeitura.

Providências: Aguardar Promulgação ou Veto

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 

E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

Of. nº 705/2017 

Taubaté, 12 de julho de 2017. 

 

 

 

Senhor Prefeito, 

Comunico Vossa Excelência que o original do Autógrafo nº 84/2017, 

referente ao Projeto de Lei nº 21/2017, aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal 

durante a 10ª Sessão Extraordinária, realizada em 10 de julho de 2017, está disponível 

para consulta e download no portal de projetos da Câmara na Internet. 

Aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo cordialmente. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Vereador Diego Fonseca 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior 

Prefeito Municipal de Taubaté 
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Raquel Gomes de Freitas 
Consultor Legislativo 

 

Taubaté, 21 de julho de 2017

DE: Diretoria Legislativa
PARA: Plenário

Referência:
Processo: 735/2017
Proposicao:Projeto de Lei Ordinária n° 21/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das
unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Aguardar Promulgação ou Veto

Ação: Veto Total
Complemento: Junto nesta data a Mensagem nº 68/2017 que vetou totalmente o presente
projeto e a encaminho para leitura no Expediente da 24ª Sessão Ordinária de 07 de agosto
de 2017.

Providências: Para Leitura do Veto no Expediente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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REFUSÃO 
Projeto de Lei Ordinária nº 21/2017 

Autoria: Vereadora Loreny 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação 

de lista de espera por vagas nas creches das 

unidades escolares de educação infantil da 

rede municipal de ensino de Taubaté. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar por meio eletrônico em seu sítio 

na Rede Mundial de Computadores e com acesso irrestrito, bem como divulgar nas unidades 

de ensino de educação infantil, as listas de espera das crianças que aguardam por vagas nas 

Creches do Município de Taubaté, inclusive das conveniadas, e mantê-las atualizadas 

mensalmente. 

Art. 2º Todas as listas serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação, 

que deverá seguir rigorosamente as normas da presente lei para a chamada das crianças 

inscritas. 

Parágrafo único. Nas anotações de cada vaga preenchida deverão constar as 

justificativas se a mesma está sendo concedida por ordem de inscrição ou mediante decisão 

em processo judicial. 

Art. 3º As informações a serem divulgadas devem ser apresentadas por listagem 

geral, nos moldes do Anexo único desta lei, devendo constar o seguinte: 

I - o número do protocolo fornecido no ato da inscrição; 

II - a data da inscrição; 

III - as iniciais do nome do responsável legal pela criança; 

IV - as iniciais do nome da criança; 

V - a ordem de opção da unidade escolar pretendida, em número de até três escolas; 

VI - a situação atualizada da lista que constará as informações: 

matriculado/aguardando/desistência. 

Parágrafo único. A lista geral de informações deverá conter filtro para que os 

interessados possam consultar as inscrições em todas as unidades escolares de Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino. 

Art. 4º O critério para atendimento de matrícula se dará conforme a sequência da 

lista e a ordem da opção por escola no ato da inscrição. 

§ 1º Serão considerados os seguintes critérios para desempate: 

I – data da inscrição mais antiga; 

II – data de nascimento da criança, prevalecendo a de maior idade. 
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§ 2º - A ordem de escolas indicadas como opção, poderá ser alterada mediante 

comprovação de alteração de residência, devidamente comprovada junto à Secretaria de 

Educação, mantendo-se a ordem de classificação da lista inicial, ou por decisão judicial. 

§ 3º A partir do momento em que o responsável pela criança aceitou a opção a que 

fez jus pelas normas da presente lei, e ter efetivado a matrícula, automaticamente estará 

desistindo das demais opções a que estava concorrendo.  

Art. 5º Todas as unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino ficam 

obrigadas a tornar públicas nos termos do art. 1º, na primeira semana de cada mês, a relação 

de crianças beneficiadas, e a movimentação das situações de inscrições das listagens. 

Art. 6º Para comprovação do tempo de espera pela criança escrita na lista 

correspondente, a mesma receberá, no ato da solicitação da vaga, um protocolo de inscrição, 

independente de solicitação, onde deverá constar impresso mecanicamente, a numeração 

própria, e a ordem de prioridade de suas respectivas opções por escola na listagem. 

Art. 7º As despesas que porventura vierem a ocorrer por conta da execução da 

presente Lei, serão suportadas por conta da rubrica 04.131.7004.2250 – Propaganda e 

Publicidade. 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Taubaté, 12 de julho de 2017. 

 

Vereador Guará Filho, Presidente 

Vereador Boanerge, Secretário  

Vereador Alexandre Villela, Membro 
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ANEXO ÚNICO 

LISTAGEM DE INSCRIÇÃO POR VAGAS NAS CRECHES MUNICIPAIS 

ANO LETIVO 

 

Número 

protocolo 

Data 

Inscrição 

Iniciais do 

nome do 

responsável 

pela 

criança 

Iniciais do 

nome da 

criança 

Data do 

Nascimento 

da criança 

Ordem de 

opção por 

escola (até 

três) 

(consulta) 

Filtro por 

escola 

pretendida 

Situação 

atual: 

M: 

matriculado 

A: 

aguardando 

D: 

desistência 

Condição 

da 

concessão 

da vaga: 

L: Lista 

J: Judicial 
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Prefeitura Municipal de Taubate
Estado de São Paulo

TatbaÍe, 2L de j ulho de 2017

MENSAGEM
N' 6n /2017

Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Autógrafo n" 8412011, relativo ao

Projeto de Lei Ordinária n" 2112017, de iniciativa da Vereadora Loreny e que "Dispõe

sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vqgas nas creches das

unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté",

aprovado pelo Plenario dessa E. Casa de Leis, durante a 10u Sessão Extraordinária,

realizadaem l0 de Julho de2017.

Com fundamento no constante dos paÍeceres exarados pela

Procuradoria Administrativa da Secretaria dos Negócios Jurídicos e da Secretaria de

Educação desta Municipalidade, os quais ficam fazendo parte integrante desta

Mensagem, alternativa não resta a este Chefe do Poder Executivo senão a de vetar

totalmente o Projeto de Lei Ordinária n'21/2017.

Dessa forma, esperamos que o presente VETO TOTAL,

devidamente acatado pelos Senhores Vereadores, para que prevaleça o respeito

princípios insculpidos na Constituição da República.

Atenciosamente,

RECI OLIVEIRA

Vice-Presidente no Exercício do de Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor

Vereador Diego Fonseca Nascimento

Presidente da Câmara Municipal de Taubaté

seja

aos
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Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

Autógrafo n" 8412017.

Interessado: Câmara Municipal de Taubaté.

Assunto: Projeto de Lei Ordinária n"2112017

Ao Departamento Técnico Legislativo

Encaminha-nos esse Departamento Técnico do Município o projeto

de Lei Ordinária n' 2112017. de iniciativa da Câmara Municipal, que visa dispor sobre a

obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vâgas nas creches das unidades escolares de

educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.(fls. retro)

Colacionado ao presente expediente viera cópia da minuta do diploma

deflagrado pela vereança. (fls. retro)

É a síntese do necessário.

Preliminarmente, cumpre expor que a publicidade e a

transparência na Administração Pública encontram-se consagradas em nossa sistemática

jurídica de Direito Constitucional como princípios norteadores das atividades do poder

público, enaltecendo seu caráter educativo e instrutivo na vida de todos os cidadãos.

^VENIT)A 
TIRAT)ENTF.S. .:O - Cep 12030-itto - CAIXA POSTAL 320 - TELEI'ONE PABX (Oxxl2) 22i 5000 - FAL(0xxl2) 221 ó'1'14
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Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

Nestes termos, por mais que, de certa forma, vise o intento contido

na proposta legislativa o cumprimento dos referidos ditames constituçionais, este não

poderá ser levado a efeito perante a coletividade local, uma vez que referido projeto padece

de vício constitucional de iniciativa.

O projeto de lei claramente visa impor obrigações ao Poder

Executivo local. ao impor procedimentos que deverão ser observados pela Prefeitura

Municipal. mais especificamente pela Secretaria de Educação, a qual deverá proceder à

prática de atos voltados à divulgação de relação de crianças à espera de vagas em escolas,

ato este que vem gerador de atribuição aos setores municipais que cuidam de matérias

afeitas à referida seara.

A Lei Orgânica Municipal em seu artigo 31, inciso II,

expressamente normatiza nesse sentido. " Verb i s"'.

Artigo 31. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos

projetos de lei que disponham sobre:

L.t
il- criação, estruturação e atribuicões das Secretarias

Municipais e órgãos da administracão pública:

Ora, conclusão diversa não há como ser manifesta a não Ser restar a

proposta legislativa em epígrafe na criação de novas atribuições a órgão Municipal local no

exercício de suas funções, ato este que poderia, nos ditames supramencionados, ser

proposto apenas pelo próprio Chefe do Poder Executivo.

Para ver sanada a eventual irregularidade que entender ocolrer,

neste caso, o que caberia ao Poder Legislativo Municipal seria, de forma mais judiciosa,

AVENIDATIRADENTES.52O CEPI2O3O.I80_CAIXAPOSTAL32O-TELEFONEPABX(OXTI2)225,5OOO.FAX(OXXI2)221,ó444
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Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

encaminhar ao executivo possível recomendação para que desta forma viesse a proceder e

não buscar promulgar legislação sem possuir poderes para tanto.

Ao se permitir que promulgue a referida legislação ver-se-á

quebrada a separação e harmonia entre os poderes federados, pilares este de toda a

democracia.

Acerca do tema, Hely Lopes Meirelles, com a sabedoria que lhe é

peculiar leciona. Verbis:

A administração municipal é dirigida pelo Prefeito, qLte,

unipessoalmente, como Chefe do Executivo local, comanda,

supervisiona e coordena os serviços de peculior interesse do

Município, auxiliados por Secretários Municipais ou Diretores
de Departamento, con/'orme a organização da Prefeitura e a
maior ou menor desconcentração de suas atividades, sendo

permitida, ainda, a criação das autarquias e entidades

paraestatais, visando à descentralização administrativa. As leis

locais são votadas pela Câmara de Vereadores, órgão
colegiado, com função legislativa precípua para todos o'§

assuntos de peculiar interesse do Município e funções
complementares de -fiscalização e controle da conduta político-
administrativa do Prefeito (iulgamento de suas contas, cassoção

de mandato etc.), de assessoramento governamental (indicações

ao executivo) e de administração de seus serviços auxiliares
(organização interna da câmara). (Direito Administrativo

Brasileiro, Malheiros Editores, 21" edição atualizada por Eurico
de Andrade, Ddcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle

Filho, 1996, págs. 671 e 672).

Em seu "Direito Municipal Brasileiro", o eminente mestre ressalta,

com sua inquestionável proficiência, que:

ffi20j0-l80-CAlxAPoSTAL320_TELEFoNEPABX(0xxl2)225'5000.FAX(0xxl2)22l,6444

Câmara elabora leis, isto é. normas abstratss, gerais e
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Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

d{erenciada da do Executivo, que é a de praticar atos concreto
do od»rinistraciío- .Iá di.ç.cerno-ç. o convóm .se reTtiÍa. qTrp o
Legislativo prevê in genere, o Executivo in specie; a Cômara
edita normais gerais. o pre.feilo as aplica aos cqsos parÍiculares
ocorrenÍes. Daí níio ser permitido a Câmaro intervir direta e
concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que

pedem provisões administrativas especiais manifestadas em

ordens, Droibicões, concessões, Dermissões, nomeacões.

Daramentos- recebimentos. entendimento verbas ou escritos
com os interessados. contratos, realizacões materiais da
Administracão e tudo o que mais se traduzir em atos ou
medidas de execucão governamental. Atuando através das leis
que elaboror o atos legislativos que editar, a Câmara ditarri ao
prefeito normas gerais da Administração, sem chegar à prática
administrativa. A propósito, têm decidido o STF e os Tribunais
estaduais que é inconstitucional a deslocacão do poder
administrativo e regulamentar do Executivo para o Legislativo.
De um modo geral. pode a Câmara, por deliberação do

plencirio, indicar medidas administrativas ao prefeito adjuvandi
causa, isto é, a íítulo de colaboração e sem força coativa ou

obrigcttória para o Executivo; o que não pode é prover situação
concretas por seus próprios atos ou impor ao Executivo a

tomada de medidas especÜicas se sua exclusiva competência e

atribuicão. Llsurpsndo Íuncões do Executivo ou suprimindo

reprimível por via iudicial. (Direito Munícipal Brasileiro,

Malheiros Editores. 7' edição atualizada por lzabel camargo

Lopes Monteiro e Yara Darcy Police Monteiro, 1994, págs'

111/141 e 233, resPectivamente).

Reitera-se, a Carta Magna da República Federativa do Brasil

estabelece a independência e harmonia entÍe os Poderes. No regime constitucional de

separação de funções, como o nosso, os Poderes do Estado não se confundem nem se

subordinam, mas se harmonizam. cada qual realizando sua atribuição precípua e

desempeúando restritamente outras que a Constituição lhes outorga para uma recíproca

cooperação institucional.

ffijo- l 80 - CAIxA POSTAL 320 - TELEFONE PABX (oxx | 2 225.5000 - FAX (Oxxl2) 221.6444
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Resta claro que a materia em comento está inserida no âmbito da

iniciativa privativa do CheÍe clo Poder Executivo, alinal, norna§ que dispoe sobre

procedimentos a serem cumpridos pelas secretarias notadamente inserem-se na reserva de

poder regulamentar intemo, inerente a este poder (tratando-se de atos relativos à

organização e ao funcionamento da Administração Pública).

Quanto da impossibilidade de se permitir a deflagração de

Iegislações nos terrnos debatidos, pertinentes são as colocações da Ministra do STF

Carmem Lúcia cuja relatoria do Recurso Extraordinário n" 627.55, elucida a questão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PROCESSO LEGISLATIVO. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE

soBRE ATRIBUTÇÃO DE ÓnCÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PT]BLICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER

EXECLJTIVO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM
A JURISPRUDENCIA DO SIJPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Logo. a usurpação de competências que malfere a carta cotejada

1ão pode passar despercebida por parte do Poder Executivo, cabendo-lhe, inavendo

alternativas outras, obstar a procedência do que ora se demanda. em razáo das atribuições

constitucionais que lhe são devidas.

crianças e

respeito à

Imperioso constar ainda que informações que digam respeito à

adolescentes são de natureza sigilosas. devendo o poder público primar pelo

honra, intimidade. imagem e privacidade desses indivíduos em formação'

Nesse sentido, reza a Lei Federal 8069/1990 a qual dispõe sobre

o Estatuto da Criança e do Adolescente:

AVt,NIDA l.tRADEI{TLS. ,zo ,Tr--r, tl»o-ts0 . Cetxe posTel- :20 - ITLEFONE Pegx (0xxl2) 225.5000 - FAX (Oxxl2) 221 6444
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Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da

integridade fisica. psíquica e moral da criança e do adolescente.

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia.

dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 100 - [...]
Parágrafo único. São também princípios que regem a
aplicação das medidas:
V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da

criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela

intimidade, direito à imagem e reserva de sua vida privada.

Isto posto. e por tudo mais que dos autos consta, em que pese

louvável a proposta apresentada pela vereança no autógrafo n'84/2017 (Projeto de Lei

Ordinária n' 21l2Ol7). vejo-me compelida a opinar pelo WTO TOTAL do mesmo em

virtude do vício formal subjetivo apresentado. bem como afronta às demais disciplinas

contidas na Lei Orgânica Municipal e Federal de regência.

É o parecer.

I

AvEN I DA TIRADENTLS. szo il:o- r qo - cerxn posrnl : Oxxl2) 221.ó444

;

Procuradoria Administrativa, 14 de Julho

Identificador: 310036003000360036003A00540052004100 Conferência em http://www.splonline.com.br/camarataubate/autenticidade.fls. 70



?rtÍeitura *lunicipaf [e'Tau6 até
S e cretaria [e lE[ucaçõo

Taubaté, l8 dejulho de2017.

Ao
Departamento Técnico Legislativo

Protocolo SEED n" :836012017
Interessado : Câmara Municipal de Taubate

Assunto : Autógrafo 8412017 - PLO 2112017 - Obrigatoriedade da divulgação de lista

de espéra por vagas nas creches das unidades escolares de educação infantil
da rede municipal de ensino de Taubaté.

Solicita o DTL manifestação desta Secretaria acerca das implicações decorrentes do

Autógrafo no 84/2017. que trata do Projeto de Lei Ordinária n" 2ll20l7 de autoria da nobre

vereadora Loreny. o qual visa obrigar a divulgação da lista de espera por vagas nas creches das

unidades escolares de educação infantil da rede municipal de ensino de Taubaté.

O projeto está sob análise para sanção ou veto pelo Chefe do Executivo'

Informamos que as ações do projeto de lei redundam em atos típicos de administração,

cujo planejamento e execução competem privativamente ao chefe do Executivo, bem como viola a

organização da secretaria de Educação (art. 31, II e 56, II da Lei orgânica do Municípiot)'

Caso o projeto de lei seja sancionado irá interferir diretamente na organização dos

trabalhos da Secretaria de Educação. haja vista que estabelece a forma e prazos que as listas devem

ser divulgadas, como estabelece o inciso V, do art' 3o e art' 5odo PLO' o que é inviável até que a

Secretaria tenha utn softrvare no setor de matrícula'

rArt. 3l . Compete prir ativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre:

II - criação, estruturação e atribuições das secretarias Municipais e órgãos da administração pública;

Art. 56. Compete privativamente ao Prefeito:

II - exercer a direção sr,rperior da administração pública; (redação dada pela Emenda no 38, de 23 de maio de 2007)

l-

.L-.

Secretaria de Educação - SEED

Rua ltanhaem,3T - Jd. Russi - Taubaté-SP - CEP 12'010-340

Teletirne: (12)3625-51 20 Fax :3622-3853 E-mail: seed@educacaotaubate.sp'gov'br
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Ademais, considerando que diariamente são atendidas em média 100 (cem) pessoas por

período no setor de matrícula não há condições no ato da inscrição de informar aos responsáveis a

sua colocação na lista de espera, conforme determina o art. 6o do projeto de lei.

Não obstante isso, esta Secretaria, no que lhe compete, já divulga no site da prefeitura a

lista de espera paraaeducação infantilr. qual será atualizada mensalmente'

Por tais razões, sugere-se VETO TOTAL ao PLO 2112017 '

Atenciosamente,

Secretaria de Educação - SEED

Rua ltanhaem,3T - Jd' Russi - Taubaté-SP - CEP 12'010-340

Telefone: (12)3625-51 20 Fax :3622-3853 E-mail: seed@educacaotaubate'sp'gov'br

Secretária de Educação

,/' \ /'' ,

\--/ ir/
'. l6r.*r,rf+(-'

Vanessa Crisiine-Í|inotto de N(oraes Pinto
Gerente de Área da Educação

2 http://www.taubate.sp.gov.brlsecreta ri asllista-de-espera-educa
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