
01/11/2022 15:55 SEI/CMPA - 0454578 - Parecer

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=490578&inf… 1/3

Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00329/2022-68
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00329/2022-68

  

 Altera o § 2º do art. 183 da Lei Orgânica do
Município de Porto Alegre.

  

Senhor Presidente, 
                          Vereadores membros da CEFOR, CUTHAB, CECE, CEDECONDH e COSMAM

 

I. RELATÓRIO

O Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/22, de autoria do Execu�vo, propõe alterar o § 2º do art. 183
da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre.

A referida alteração visa eliminar uma restrição prevista na Lei Orgânica e permi�r que as escolas da Rede
Municipal realizem pequenos inves�mentos, como a aquisição de bens permanentes com a u�lização dos
recursos trimestrais encaminhados pela SMED.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

 

Assim consta a atual redação do art. 183 da Lei Orgânica: 
 

“Art. 183.O Município nunca aplicará menos de trinta por cento da receita resultante de impostos,
nela compreendida a proveniente de transferências da União e do Estado, na manutenção e
desenvolvimento do ensino público municipal.

 

§ 1º O montante mínimo de doze por cento de todos os recursos des�nados à educação será
aplicado na educação especial dirigida aos alunos portadores de deficiência �sica, sensorial, mental
ou múl�pla, aos superdotados e aos talentosos.
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§ 2º O Município promoverá, no mínimo trimestralmente, transferência de verbas às escolas
públicas municipais, garan�ndo-lhes autonomia de gestão financeira, através de sua competência
para o ordenamento e execução de gastos ro�neiros de manutenção e custeio.”

E esta é a alteração proposta pelo Executivo:

“Art.183......................................................................................

§ 2º O Município promoverá, no mínimo trimestralmente, transferência de verbas às escolas
públicas municipais, garan�ndo-lhes autonomia de gestão financeira, através de sua competência
para o ordenamento e execução de gastos ro�neiros de manutenção, custeio e de pequenos
inves�mentos.” - grifo nosso

 

Conforme explicitado na jus�fica�va encaminhada pelo Execu�vo, a restrição atualmente em vigor torna
a compra de bens permanentes demasiadamente burocrá�ca e ineficiente, já que centraliza na Secretaria
Municipal da Educação (SMED) a aquisição dos bens permanentes demandados pelas escolas.

Outrossim, como também explicado na jus�fica�va não há qualquer impedimento legal, cons�tucional
ou infracons�tucional, para que sejam ampliadas as despesas a serem realizadas diretamente pelas
escolas.  Cabe ressaltar que a Lei Federal do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), nº 11.947/2009,
permite expressamente que os recursos financeiros repassados às escolas sejam des�nados para, além
de gastos ro�neiros de manutenção e de custeio,  a realização de pequenos inves�mentos.

 
 “Art. 23. Os recursos financeiros repassados para o PDDE serão des�nados à cobertura de despesas
de custeio, manutenção e de pequenos inves�mentos, que concorram para a garan�a do
funcionamento e melhoria da infraestrutura �sica e pedagógica dos estabelecimentos de ensino” -
grifo nosso

 

Em síntese, obje�vando a desburocra�zação das compras realizadas pelas escolas e a ampliação da
autonomia escolar, este Projeto de Emenda à Lei Orgânica permi�rá, caso aprovado, que as escolas
realizem aquisições de bens permanentes com a u�lização dos repasses trimestrais. Ademais, com a
aprovação também será possível que a SMED promova a alteração de outras instruções internas
vinculadas a essa norma, de modo a desburocra�zar os processos internos da secretaria.

 

Nesse contexto, é importante salientar que o art. 212 da Cons�tuição Federal obriga os municípios a
aplicar ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ocorre que, embora seja
uma norma importante para es�mular o desenvolvimento da educação no país, esta obrigação impõe
desafios técnicos para ser cumprida em razão das diferentes realidades de cada ins�tuição.

 

Desse modo, sendo a direção da escola quem está presente no co�diano escolar, são os gestores de cada
ins�tuição aqueles que possuem maior conhecimento sobre as demandas específicas de cada  uma delas.
Assim, com maior autonomia, os responsáveis pela gestão escolar poderão realizar pequenos
inves�mentos no sen�do de atender necessidades pedagógicas e administra�vas da escola de modo
muito mais célere.

 

III. CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, esta relatora manifesta-se favorável à aprovação do projeto, haja vista a inexistência
de óbice.
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À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 21/10/2022, às 15:17,
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 0454578 e o código CRC BDDA0243.

Referência: Processo nº 118.00329/2022-68 SEI nº 0454578

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 081/22 – CEFOR/CUTHAB/CECE/COSMAM con�do no 
doc 0454578 (SEI nº 118.00329/2022-68 – Proc. nº 0506/22 - PELO 001), de autoria da vereadora Cláudia
Araújo, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, Comissão de Urbanização, Transportes e
Habitação, Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude e Comissão de Saúde e Meio Ambiente,
realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 31 de outubro de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Matheus dos Santos Bonneau, Assistente Legisla�vo, em
01/11/2022, às 10:33, 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 0458696 e o código CRC 0F64321B.

Referência: Processo nº 118.00329/2022-68 SEI nº 0458696

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

