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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete do Vereador RUBINHO NUNES

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº

/2021

Do Sr. Vereador RUBINHO NUNES

Dispõe sobre a implantação do
Programa “Escola 360” e dá outras
providências.

Parágrafo único. O programa que trata o caput deste artigo poderá ser
implantado progressivamente nas escolas sob gestão municipal mediante atos
da Secretaria e/ou órgão próprio do Executivo.

Art. 2º Quando não houver eventos, aulas, palestras e afins dirigidos aos alunos
da escola, será facultado ao Poder Executivo conceder os espaços físicos da
respectiva escola para entidades sociais, movimentos sociais, associações e
conselhos de qualquer natureza, com o escopo da realização de atividades
voltadas ao ensino, formação, aperfeiçoamento, preparação, lazer, recreação e
outras, de natureza não religiosa ou político-partidária.

§ 1º As atividades de que trata o caput deste artigo compreendem aulas,
palestras, seminários, reuniões, assembleias, simpósios, oficinas, "workshops",
apresentações, espetáculos e outras atividades para as quais se faça necessária
a utilização do espaço físico das escolas municipais e dos CEUs.

§ 2º O espaço físico de que trata o caput deste artigo compreende todo o
equipamento público, incluídas as salas de aula, pátios, quadras, salões, teatros
e anfiteatros, auditórios e outras dependências, desde que atendidas as
condições necessárias de salubridade e segurança para o uso a que se destina.

§ 3º As atividades de que o caput deste artigo trata poderão acontecer desde
que não comprometam o bom funcionamento da unidade e atendendo ao
disposto em Decreto regulamentador.
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Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a instituir o Programa “Escola 360”, a
ser desenvolvido durante os finais de semana e feriados nas escolas sob gestão
municipal.
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Art. 3º O Programa “Escola 360” será regido pelos seguintes princípios, diretrizes
e objetivos:

I - Desenvolver ações de cidadania dirigidas a crianças e adolescentes;
II - Aumentar o vínculo já estabelecido entre a comunidade e as escolas;

IV - Desenvolver programas de caráter cultural, esportivo, educacional e de
lazer;
V – Desenvolver habilidades nos estudantes que não são ensinadas de acordo
com a Base Nacional Comum Curricular, tais como:
a)
b)
c)
d)

Oratória;
Inteligência emocional e autoconhecimento;
Criatividade;
Pensamento crítico, dentre outros;

Art. 4º O Poder Executivo poderá divulgar amplamente o Programa “Escola 360”
junto aos Conselhos de Escola e à comunidade das escolas participantes.

Art. 5º O Poder Executivo garantirá a participação de representantes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho
Municipal de Educação na definição das atividades do Programa.

Art. 6º O Programa “Escola 360” deverá ser implantado em todas as escolas do
Município, de acordo com cronograma da Secretaria e/ou órgão responsável.

Art. 7º Esta lei poderá ser regulamentada no que couber, baixando-se as normas
que se fizerem necessárias.

Art. 8º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se necessário.
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III - Reduzir os riscos de danos psicossociais que as crianças e adolescentes
ficam expostas durante os finais de semana e feriados;
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Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala de Reuniões, 10 de dezembro de 2021.

____________________

Vereador – PSL
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JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei dispõe sobre a implantação do Programa “Escola 360”,
voltado à garantia do desenvolvimento intelectual, físico, emocional, social e
cultural dos alunos da rede pública municipal de ensino.

Ora, deixar as escolas fechadas durante o final de semana é um
verdadeiro desperdício de dinheiro público! Por que não utilizar as estruturas já
existentes no município para aprimorar as habilidades dos alunos da rede
pública?
Afinal, é fato que o ensino aplicado no Brasil é insuficiente para formar o
intelecto dos nossos jovens. Portanto, é fundamental investir em atividades
extracurriculares que ajudem a sanar tal problema.
Os ensinos previstos no presente Projeto de Lei ajudam não apenas a
desenvolver intelectualmente os alunos da rede pública, mas também
possibilitam a formação destes jovens para o mercado de trabalho.
A realidade é que, historicamente, o Brasil sempre enfrentou crises
econômicas e altos índices de desemprego. Neste cenário, é de
responsabilidade do Poder Público garantir às próximas gerações uma chance
de disputar vagas no mercado de trabalho com preparo e qualificação. Portanto,
a aprovação do projeto “Escola 360” pode significar um futuro próspero para a
vida pessoal e profissional do cidadão paulistano.
Forte nos motivos acima, conclamo o apoio dos Nobres Vereadores desta
Câmara Municipal para a aprovação do presente projeto.

Sala de Reuniões, 10 de dezembro de 2021.

____________________
RUBINHO NUNES
Vereador – PSL
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Apesar da excessiva carga tributária imposta sobre o povo paulistano, é
inegável que tamanho investimento não garante nenhum tipo de retorno por
parte do Poder Público. Infelizmente, nossos serviços públicos continuam
ineficazes e improdutivos.
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PROCURADORIA
SETOR DE PESQUISA, ASSESSORIA E ANÁLISE PRÉVIA
PL 874/21
Realizada a pesquisa legislativa, a respeito do assunto foi localizado:
- Constituição Federal
- Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional;
- Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação
ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências;
- Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação;
- Lei Federal nº 13.257, de 08 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas
públicas para a primeira infância e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de
1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a Lei no 11.770, de 9 de
setembro de 2008, e a Lei no 12.662, de 5 de junho de 2012.
- Lei Federal nº 13.663, de 14 de maio de 2018, que altera o art. 12 da Lei nº 9.394,

de 20 de dezembro de 1996, para incluir a promoção de medidas de
conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a
promoção da cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de
ensino;
- Lei Federal n º 13.716, de 24 de setembro de 2018, que altera a Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para
assegurar atendimento educacional ao aluno da educação básica internado para
tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado
- Lei Federal nº 13.819, de 26 de abril de 2019, que institui a Política Nacional de
Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pela União, em
cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e altera a Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998.
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- Lei Federal nº 13.845, de 18 de junho de 2019, que dá nova redação ao inciso V do
art. 53 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
para garantir vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma
etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
- Lei Federal nº 13.989, de 15 de abril de 2020, que dispõe sobre o uso da
telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2).
- Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal;
revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras
providências.
- Resolução CNE/CEB nº 2 de 11 de setembro de 2001, que institui Diretrizes para a
Educação Especial na Educação Básica;
- Resolução Secretaria Estadual da Educação nº 89, de 09 de dezembro de 2005, que
dispõe sobre o Projeto Escola de Tempo Integral
- Lei Orgânica do Município de São Paulo;
- Lei Municipal nº 10.429, de 24 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Educação.

- Lei Municipal nº 13.780, de 11 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre a criação do
Programa de Atenção à Saúde do Escolar, e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 15.625, de 19 de setembro de 2012, que dispõe sobre a elaboração
do Calendário Anual de Atividades das unidades escolares no Município de São Paulo
e cria os polos de atendimento aos alunos matriculados nos Centros de Educação
Infantil que deles necessitarem;
- Lei Municipal nº 16.134, de 12 de março de 2015, que dispõe sobre a criação de
Comissão de Mediação de Conflitos – CMC nas escolas da rede municipal de ensino
da Cidade de São Paulo e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 16.213, de 17 de junho de 2015, que dispõe sobre a criação e
funcionamento do Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola - CRECE,
inclui o inciso XIV no art. 118 da Lei nº 14.660/07, e dá outras providências.
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- Lei Municipal nº 16.271, de 17 de setembro de 2015, que aprova o Plano Municipal
de Educação de São Paulo;
- Lei Municipal nº 16.421, de 08 de abril de 2016, que introduz alterações nos arts. 4º,
5º e 9º da Lei nº 14.666, de 10 de janeiro de 2008, que criou o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do
FUNDEB.
- Lei Municipal nº 16.646, de maio de 2017, que dispõe sobre parâmetros de atuação
preventiva no combate aos entorpecentes no ambiente escolar, e dá outras
providências
- Lei Municipal nº 16.710, de 11 de outubro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes a
serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das Políticas Pública da
Primeira Infância e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 16.820, de 02 de fevereiro de 2018, que autoriza o Poder Executivo
a promover a reorganização do Programa Movimento de Alfabetização de Jovens e
Adultos – MOVA e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 16.867, de 15 de fevereiro de 2018, que institui como Política
Pública o Programa GEPAD – Programa de prevenção ao uso indevido de drogas nas
escolas do município de São Paulo, e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 17.132, de 15 de julho de 2019, que institui Programa de Formação
para os Profissionais de Educação que promovam o atendimento às crianças em
situação de risco e aos adolescentes em liberdade assistida ou vigiada, e dá outras
providências;
- Lei Municipal nº 17.244, de 05 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a criação dos
Programas Mais Creche e Bolsa Primeira Infância.
- Lei Municipal nº 17.333, de 25 de março de 2020, que autoriza o funcionamento em
horário noturno dos Centros de Educação Infantil e das Creches Conveniadas da rede
municipal de ensino, e dá outras providências
- Lei Municipal nº 17.447, de 09 de setembro de 2020, que autoriza ações integradas
para indicação de recursos de tecnologia assistiva para os alunos com deficiência, nos
estabelecimentos de ensino do Município de São Paulo, e dá outras providências
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- Lei Municipal nº 17.564, de 08 de junho de 2021, que institui a Política Municipal de
Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar.
- Lei Municipal nº 17.621, de 20 de agosto de 2021, que autoriza o Poder Executivo a
instituir o Programa Internet Gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de
ensino e dá outras providências.
- Decreto Municipal nº 52.342, de 26 de maio de 2011, que institui o Programa Ampliar
nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino;
- Decreto Municipal nº 54.452, de 10 de outubro de 2010, que institui, na Secretaria
Municipal de Educação, o programa de Reorganização Curricular e Administrativa,
Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino – Mais Educação São
Paulo;
- Decreto Municipal nº 54.453, de 10 de outubro de 2013, que fixa as atribuições dos
Profissionais de Educação que integram as equipes escolares das unidades
educacionais da Rede Municipal de Ensino.
- Decreto Municipal nº 54.454, de 10 de outubro de 2013, que fixa diretrizes gerais
para a elaboração dos regimentos educacionais das unidades integrantes da Rede
Municipal de Ensino, bem como delega competência ao Secretário Municipal de
Educação para o estabelecimento das normas gerais e complementares que
especifica;
- Decreto Municipal nº 59.660 de 04 de agosto de 2020, que dispõe sobre a
organização e o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e altera a
denominação e a lotação dos cargos de provimento em comissão que especifica.
- PL 420/20, que dispõe sobre o Programa Bússola Escolar, nas escolas da rede
pública de ensino do município de São Paulo e, da outras providencias.
À Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, conforme despacho do
Sr. Presidente.
São Paulo, 07 de janeiro de 2022.

Juliana Trindade
Procuradora Supervisora do Setor de Pesquisa e Análise Prévia
OAB/SP 232.414
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DESIGNAÇÃO DE RELATORIA

Designo para relatar PROJETO DE LEI-874/2021, o(a) Ver.
PROFESSOR TONINHO VESPOLI (PSOL).
Obs.: O prazo para manifestação é de 8 dias, nos termos do §3°
do artigo 63 RI.
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

SANDRA SANTANA

Presidente da Comissão

Em 02/03/2022
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CEP 01319-900

fone (11) 3396-4000

www.saopaulo.sp.leg.br
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