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Dispõe sobre a implantação no Município
de Porto Alegre de Polos Universitários de
Apoio Presencial da Universidade Aberta
do Brasil (UAB) para oferta de curso de
formação de professores e dirigentes do
ensino básico.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do Executivo Municipal.

O Projeto de Lei dispõe sobre a implantação no Município de Porto
Alegre de Polos Universitários de Apoio Presencial da Universidade Aberta do
Brasil (UAB) para oferta de curso de formação de professores e dirigentes do
ensino básico.

Em seu Parecer Prévio (fl. 09), a Procuradoria deste Parlamento
concluiu pela inexistência de óbice de natureza jurídica à tramitação da matéria.

É o relatório, sucinto

Inicialmente, cumpre frisar que o PLE apresentado, deve ser
examinado pela CCJ por força do art. 36, inc. 1, al. ''a", do Regimento da Câmara
Municipal de Porto Alegre.

Como dito, o PLE tem por escopo autorizar o Executivo municipal a
implantar, em convênio com o Ministério da Educação (MEC), o Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB) no âmbito do Município de Porto Alegre,
voltado à oferta de cursos na modalidade a distância, mediante a criação e
manutenção do Polo de Apoio Presencial.

O Polo de Apoio Presencial - UAB de Porto Alegre, ora proposto, será
vinculado à Secretaria Municipal da Educação (Smed), e será uma unidade
operacional criada para o desenvolvimento descentralizado, em articulação com o
Sistema UAB, de atividades didático-pedagógicas e administrativas relativas a
cursos e programas ofertados a distância, nele devendo ser realizadas as atividades
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presenciais obrigatórias, segundo a regulamentação da educação a distância no
Brasi] .

A Proposição encontra guarida, sob seu aspecto formal, no art. 101,
do Regimento desta Casa e na Lei Complementar n' 95/1998 e suas respectivas
alterações.

A iniciativa do Prefeito para propor o Prometo sobre a matéria está
consagrada e encontra amparo no art. 94, inca. IV, V, Vll, al. ''c''. e inc. XTV, da
Lei Orgânica de Porto Alegre, que atribuí ao Chefe do Executivo Municipal a
iniciativa para dispor sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da
Administração Municipal, praticar atos referentes aos servidores municipais,
propor convénios, bem como por possuir a iniciativa legislativa para tanto.

Além disso, a matéria tem supedâneo nos ans. 147 e 176 e seguintes,
da referida Lei Orgânica de Porto Alegre, pois estabelecem que o Município deve
assegurar o direito à cidadania, à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, ao
usufruto dos bens culturais, ao lazer, assim como o direito fundamental à educação
e a sua promoção.

Ademais, a iniciativa legislativa em tela está consubstanciada no
princípio constitucional da ''Autonomia Municipal'', o qual permite que o
Município provqa tudo quanto concerne ao interesse local, estabelecendo suas

próprias leis, decretos e atos relativos aos assuntos peculiares. Este princípio
encontra-se consagrado no art. 29, capuz, da Constituição Federal', no art. 8', da
Carta da Província de 1 9892, e nos ans. l '; e 9', inca. ll e 111, todos da Lei Orgânica
do Município de Porto Alegres

l Constituição Federal:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica: votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias. e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição. na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

! Constituição Estadual RS:

Art. 8'- O Município dotado de autonomia política. administrativa e financeira. reger-se-á por lei orgânica e pela
legislação que adorar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

l { )MPA'

Art. I' O Município de Porto Alegre: pessoa jurídica de direito público interno. parte integrante da República
Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul: no pleno uso de sua autonomia política. administrativa e
financeira, reger-se-á por esta Lei Orgânica e demais leis que adorar: respeitados os princípios estabelecidos nas
Constituições Federal e Estadual.

Art. 9' Compete ao Município: no exercício de sua autonomia:
11 - prover a tudo quanto concerne ao interesse local, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções
sociais. promovendo o bem-estar de seus habitantes:
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Sobre o tema leciona Hely Lopes Meirelles4

'0 governo local é que prevê a Administração em tudo
quanto respeito ao interesse local do Município, repelindo, pot
inconstitucional: quctlquer introtnissão de outro órgão: atltoridade ou
poder. SÓ ct hietat'qtiia entre as leis qtlando. por inexistir
exclusividade de Ádministt'ação, as três etttidades (LJnião. Estado-
membros: Mutticípios) regulares cottcot'rententettte a mesma mclLéria,

caso em que a lei municipctl cede il estadual. e esta à .federal. Não há:
pois: submissão do hlunicipio ao Estado ou à União: porque nenhuma
dessas entidades pode stlbstituir o governo local na solução de casos
clÍetos à Ádmirtislração ntunicipal: o que há é respeito teciproco pelas
atribuições }'espectivas de cada qual''

Efetívainente, compete aos Municípios promover a educação como
direito social consagrado constitucionalmente nos ans. 6', 205 e seguintes da Carta
Republicana de 1988, nos termos do que dispõe o art. 30, inc. l e VI, da
Constituição Federal, que dispõe ser de competência dos Municípios legislarein
sobre assuntos de interesse local, além de manter, com a cooperação técnica e
financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino
fundamental.

Denota-se, também, de forma inequívoca, que o presente PLE
também encontra guarida no art. 211, g 2' da CF/88, que estabelece que os
Municípios, juntamente com a União, os Estados e o Distrito Federal, organizarão
em regime de colaboração seus sistemas de ensino, cabendo à municipalidade, de
forma prioritária, o ensino fiindamental e na educação infantil.

Dessa forma, a gestão eficiente é o corolário desse dever, no qual o
prometo visa possibilitar qualificar o ensino em nossa Capital, ao oferecer
prioritariamente cursos de ]icenciatura e de formação inicial e continuada a
professores de educação básica, bem colmo oferecer cursos superiores para
capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica,
ampliando o acesso à educação superior pública, bem como fomentar o
desenvolvimento institucional para a modalidade de educação a distância.

1] 1 - estabelecer suas leis. decretos e alas relativos aos assuntos de intel'esse local:

4 MEIRELLES. Hely topes. Z)//'e//o A/z/nzc/Pa/ /iras//e//'o. Atualização Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da
Salva. 15.ed. São Paulo: Malheiros, 2006: p. 109-10.
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Diante do acima exposto, examinado os aspectos constitucionais,
legais e regimentais, manifesto parecer pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Prometo.

Sala de Reuniões, 1 3 de dezembro de 2019

..Ãor Mendes Ribeiro,
Relator.
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Aprovado pela Comissão em :?l ')" Ihi9

EMLICENÇA
Vereador Clàudío Janta
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