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1 - OBJETO:

Projeto de Lei n° 1.223/97, de autoria do Deputado Gilmar Machado, publicado em
23/5/97.

2-ASSUNTO:

A proposicao objetiva regulamentar o processo de transferência de escolas da rede
estadual de ensino para a responsabilidade dos municIpios em que se localizam.

3- PONTOS DE ATENçAO:

3.1- Descentraiizaçao do ensino
o comando para se descentralizar o ensino fundamental se apOia na ordem
constitucional vigente:
- a "caput" do art. 211 da Constituicao Federal estabelece o regime de colaboraçao

entre as sistemas de ensino federal, estadual e municipal, atribuindo aos municfpios a
prioridade no atendimento do ensino fundamental e da educaçäo pr&escolar;
- Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao - Lei n° 9.394, de 1996, em seu art. 10, atribui
aos Estados a competência de colaborar corn os municfpios na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental;
-o art. 197 da Constituiçao Estadual dá diretrizes para a descentralização do ensino, por
cooperaçAo, entre as quais se incluem:
- o atendimento prioritirio a escolaridade obrigatOria (ensino fundamental);
- a garantia de repasse de recursos técnicos e financeiros;
- a cessão de pessoal do magistërio corn todos os direitos e vantagens do cargo, como
se estivessem em exercfcio em unidade do sistema estadual de ensino.
Cabe notar que a celebracao de convênio entre o Estado e os municIpios é 0 meio
jurIdico indicado para a expressão das vontades das partes envolvidas, respeitando-se
dessa forma a autonomia municipal.
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Os arts.3 1 e 5 1 do projeto acusam esta exigência. 0 primeiro condiciona a eficácia da
municipalizaçao a existência de lei autorizativa municipal, e o segundo, a celebraçao de
convênio definmdo as responsabilidades das partes.

3.2 - Cessao de pessoal das escolas estaduais
Observe-se que, no tocante 'a cessão de pessoal das escolas, a legislacao prevê atos
administrativos adequados, quais sejam a adjunção e a disposicão: adjunçao corn onus
para o Estado ë ato do Governador; será ato do Secretário da Casa Civil quando se
tratar de adjuncao sern onus. Em qualquer dos casos,é especIfico para o Quadro do
Magist6rio (professor ou especialista de educacao), faz-se por meio de convênio entre as
partes e o servidor cedido deverd ser efetivo e estável; a disposicao aplica-se ao
servidor do Quadro Permanente ou do Quadro do Magistrio, mas sO 6 concedida sem
Onus para o Estado.
As normas de movimentação de pessoal estão definidás na lei n o 7.109, de 1977-
Estatuto do Magistério PiIblico Estadual.
O art.4 1 , 11, do projeto reproduz o disposto no parágrafo ünico do art. 197 da
Constituicao do Estado.

3.3 - Financiamento do ensino fundamental
Para assegurar a distribuiçao de responsabilidades e de recursos entre o Estado e seus
municIpios quanto a oferta do ensino fundamental, obngatOrio e gratuito, a Constituicao
Federal determina a criacao, no ambito de cada Estado e do Distrito Federal, de urn
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizaçao do
Magistério. Os rnunicIpios, para terem acesso a esse fundo, deverão comprovar
atendimento a demanda local pelo ensino fundamental.
O encargo corn a educacao infantil nao assegura a participacao nos recursos do
referido fundo, pois esse se destina, exciusivarnente, ao financiamento do ensino da 1 a

'a 81 série; o financiamento da educaçao infantil e do pr-esco1ar deve vir de outras
fontes.
O art. 2 0 do projeto aqui apresentado reproduz norma constitucional, quando atribui ao
municfpio a responsabilidade imediata pelo atendimento dos nIveis infantil e
fundamental de escolaridade.

3.4 - Cessão de bens patrimoniais do Estado para os municIpios
No processo de municipalizacão, outra questao importante a se considerar refere-se a
Cessão de bens patrirnoniais do Estado para os municfpios, que, juntamente corn a
cessão de pessoal, são objeto de dispositivo da proposicão em estudo.
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A Cessao consiste na transferência, por prazo certo ou indeterminado, da posse de bern
piiblico para o cessionário. Não se confunde corn a alienaçao. Assim, não opera a
transferéncia do direito de propriedade sobre os bens cedidos.

4- GLOSSARIO

Adjuncao - refere-se a incumbência de exercer funçOes previstas em lei, junto a escolas
ou outros Orgäos e entidades de ensino ou de educação fora do sistema a que pertence
origmariamente o servidor.
Descentralizacao do ensino r por cooperaçao entre o Estado e os municIpios - é a mesma
coisa que rnunicipalizacAo do ensino, ou seja, trata-se da transferência para os
rnunicfpios cia responsabilidade pela manutenção de urn determinado nIvel de ensino (no
caso, educaçäo infantile ensino fundamental), envolvendo, geralmente, a transferência
de escolas da rede pibIica estadual para a rede municipal.
Educacao infantil - é expressao consagrada na nova LDB; inclui creche, para crianças
corn ate 3 anos de idade, e pre-escola, para criancas dos 3 aos 6 anos.
Ensino fundamental - identifica a primeira etapa da educação básica, corn duracão
mInima de 8 anos; abrange da 1 1 a 8a série, sendo obrigatOrio e gratuito na escola
piiblica.
Servidor efetivo e servidor estve1- segundo a Constituicao do Estado (art. 35, "caput"),
ë estável o servidor nomeado em virtude de concurso piiblico, apOs dois anos de efetivo
exercIcio, ou seja, depois de haver cumprido o estgio probatOrio; é efetivo o servidor
ocupante de cargo piIblico para cuja vaga tenha concorrido por meio de concurso
püblico de provas ou de provas e tItulos. Estivel ë tambëm o servidor assim declarado
na forma do art. 19 do ADCT da Constituiçao Federal e detentor de funçao pUblica,
nos termos da Lei n° 10.254, de 20/7/90, que instituiu o regime juridico tinico do
servidor civil do Estado. A estabilidade C condição do sujeito, a efetividade está
diretamente condicionada ao cargo.

5- TRAMITAçA0

A proposicao está em regime normal de tramitação e foi distribulda, para receber
parecer, as CornissUes de Constituição e Justiça (parecer pela constitucionalidade
aprovado no dia 11/06/97); Educaçao, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer; e
Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária.

Data cia elaboracAo: 16/6/97
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