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PARECER Nº

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ

PROCESSO Nº: 034.00447/2021-98

  

 

Ins�tui no Município de Porto Alegre, o
Programa Creche Domiciliar, visando a
regulamentação da a�vidade das mães
crecheiras, que prestam cuidados, em seu
domicílio, de crianças de 0 (zero) a 05 (cinco)
anos de idade, em turno integral ou contra
turno.

  

Senhor Presidente,

 

I. RELATÓRIO

1. Vem a este vereador, para parecer, projeto de lei do nobre vereador José Freitas que visa
ins�tuir o Programa da Creche Domiciliar em Porto Alegre. O projeto seguiu a tramitação regimental,
recebendo parecer nega�vo da procuradoria desta Casa. O projeto recebeu parecer conjunto das
comissões, sendo rejeitado em reunião conjunta. Foi encaminhado para a CCJ e fui designado relator. Eis
o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

2. A Cons�tuição Federal estabelece a competência legisla�va municipal no seu art. 30, o
qual estabelece a capacidade deste ente legislar sobre assuntos de interesse local, além de suplementar
a legislação federal e a estadual no que couber.

3. Quanto aos projetos de lei que versem sobre educação, a Cons�tuição Federal estabelece
que compete à União, aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre o tema (art. 24,
IX, da CF). Isso significa que as normas gerais de educação devem ser aprovadas no âmbito desses entes
federados para, somente após, serem regulamentadas no âmbito municipal.



4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996) é a norma geral que versa sobre a
educação brasileira, e a par�r da qual os municípios suplementam localmente. Nos termos do art. 30, VI,
da CF, os municípios legislam sobre programas de educação infan�l e de ensino fundamental. Isso ocorre
porque os municípios atuam prioritariamente nessas áreas educa�vas, em decorrência do que dispõe o
art. 211, §2º da Cons�tuição Federal.

5. Em relação à educação domiciliar, não há atualmente legislação federal ou estadual sobre
o tema, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não trata sobre o assunto, de modo que não poderia o
município legislar primariamente, nos termos da decisão de 2018, do STF (RE 888815), que concluiu pela
necessidade de norma federal (ou estadual) sobre ensino domiciliar.

6. Ainda assim, foi aprovado o regime de urgência, em 18 de maio de 2022, na Câmara dos
Deputados o PL 2401/2019, que trata sobre educação domiciliar no Brasil, de modo que a qualquer
momento poderá entrar em vigência norma geral que possibilite a presente proposição.

7. Deste modo, entendo que não há impedi�vo legal para a simples tramitação da matéria na
Câmara de Vereadores, porque é competência do município suplementar legislação federal sobre
educação infan�l. A CCJ já se manifestou sobre o assunto em parecer de minha autoria (0251200).

8. A proposição legisla�va, a princípio, compete a qualquer vereador, nos termos do caput do
art. 61 da Cons�tuição Federal, art. 59 da Cons�tuição Estadual e art. 75, II, da Lei Orgânica do Município
de Porto Alegre, que confere “a inicia�va das leis ordinárias e das leis complementares [...] aos
Vereadores”.

9. As exceções quanto a essas inicia�vas estão estabelecidas no art. 94 da Lei Orgânica do
Município, que fixa competência priva�va do Execu�vo para proposições que visem “a) criação e
aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica;
b) regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores públicos; c) criação
e estruturação de secretarias e órgãos da administração pública”.

10. A educação, em si, não está no rol das matérias de competência priva�va do Poder
Execu�vo. Contudo, a Procuradoria da casa apontou vícios de inicia�va pela estruturação de órgãos da
administração pública, nos seguintes termos: "o projeto trata de matéria �picamente administra�va
relacionada a forma de prestação de serviço interferindo na organização e funcionamento da
Administração violando assim o princípio da independência e harmonia entre os poderes." Em que pese o
apontamento da Procuradoria, data vênia, não vislumbro que o projeto venha a estruturar a organização
da secretaria da educação ou outro órgão público da administração municipal, mas estabelece as
condições mínimas para os entes privados exercerem a a�vidade. Portanto, não vislumbro vício de
inicia�va na sua proposição.

11. Por fim, aponto a necessidade de que o projeto vá a plenário para votação quando em
vigência lei federal ou estadual regulamentando educação domiciliar, e que não a contrarie
materialmente.

12. Em relação à emenda, ela declara que o município não poderá se eximir de disponibilizar
vagas na rede pública municipal ou a lei seja interpretada para este fim. Preocupante a emenda, porque
dá a entender que a legislação da educação domiciliar levaria a uma revogação tácita das obrigações
impostas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou da própria cons�tuição, quando na verdade os
modelos são complementares e não excludentes. Desta forma, considero a emenda nº 1 incons�tucional
por gerar intepretação contra norma cons�tucional e legal.

III. CONCLUSÃO

13. Diante o exposto, somos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do projeto e pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da emenda nº1.

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 26/05/2022,
às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.



A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0388109 e o código CRC 834585DC.

Referência: Processo nº 034.00447/2021-98 SEI nº 0388109

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 189/22 – CCJ con�do no doc 0388109 (SEI nº 034.00447/2021-98 – Proc. nº
1089/21 - PLL nº 469), de autoria do vereador Ramiro Rosário, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 14 de junho de 2022, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 03 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto; e
pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da Emenda nº 01.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: CONTRÁRIO

Vereador Felipe Camozzato: CONTRÁRIO

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
19/06/2022, às 23:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0399960 e o código CRC 8CD74E15.

Referência: Processo nº 034.00447/2021-98 SEI nº 0399960

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

