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CAPITULO I - DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 1° Serao abordados na Rede Municipal de Ensino conceitos sobre 
educagao financeira, visando oferecer aos alunos nogoes sobre:

I - conceitos de finangas pessoais, classificagao de receitas e despesas, 
montagem de orgamento familiar, balango positive e negative e suas 
consequencias, reconhecimento dos diferentes meios de pagamento (dinheiro, 
cheque, cartoes de debito e credito);

II - difusao de principios como consumo e descarte conscientes, uso 
responsavel do credito, importancia da poupanga para o future e da formagao 
de patrimonio por meio de compras programadas;

III - desenvolvimento de habilidades de reconhecimento de priorizagao 
das necessidades, planejamento e poupanga para a concretizagao de pianos e 
metas, negociagao de compras, criagao de fundo de reserva emergencial, 
nogoes basicas sobre juros em financiamentos e aplicagoes financeiras;

IV - fomento da valorizagao do trabalho, da atuagao do individuo como 
agente ativo e responsavel por suas escolhas financeiras e da importancia da 
poupanga, seja para fundo emergencial ou para a concretizagao de pianos e 
metas e seguranga futura.

Art. 2° A criterio da Administragao Publica, os conceitos de educagao 
financeira poderao ser abordados nas disciplinas da grade curricular obrigatoria 
que guardem pertinencia com o tema e o projeto politico-pedagogico da escola.
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Art. 3°. O Chefe do Executive regulamentara a presente lei, no que 
couber, mediante previa programagao curricular e orgamentaria da Secretaria 
Municipal de Educagao e do seu Conselho correspondente.

Art. 4° As despesas resultantes da aplicagao desta lei correrao a conta 
das dotagdes consignadas no Orgamento do Municipio, ficando o Poder 
Executive autorizado a abrir creditos suplementares, se necessario, desde que 
nao afronte a Lei de Diretrizes Orgamentarias, a Lei de Orgamentaria Anual e 

as disposigoes da LC n°101/2000.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 31 de agosto de 2.021.

DIOGO DE CARVALHO UTSUNOMIYA
Vereador
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei dispoe sobre a inclusao de conceitos de 
educapao financeira na Rede Municipal de Ensino de Cajamar, em agao 
conjunta da Secretaria Municipal de Educagao e seu Conselho corresponde, 
alem da previsao regulamentar ao Chefe do Executive, mediante previsao as 
leis orgamentarias e a Lei Complementar n°101/2000.

For primeiro, para se evitar a arguigao de inconstitucionalidade da 
discussao por usurpagao de competencia do Executive, cabe 

esclarecer as seguintes questoes:
A materia veiculada no projeto em estima nao visa criar qualquer 

disciplina e nem mesmo materia na grade da rede de ensino municipal, por se 
reconhecer que essa competencia e do Chefe do Poder Executive, a intengao e
apenas criar diretrizes para que conceitos de educacao financeira sejam
abordados dentro da disciplina que melhor se alinhar a tematica, essa sim
competencia do gestor municipal.

Deve ser ponderado tambem que a propositura nao cogita da
tao somente estabelece diretriz a ser

norma em

criagao de servigo publico 
observada na prestagao do referido servigo de educagao.

Ha que se observer que nao ha na Lei Organica do Municipio 
dispositive que assegure a iniciativa de projetos de lei relacionados ao tema 
servigos publicos apenas ao Sr. Prefeito e nem poderia ser diferente na medida 
em que no ambito federal as normas previstas na Carta Magna que disciplinam

reconhecidas como de reprodugao obrigatoria na

mas

o processo legislative 
esfera estadual e municipal - nao preveem tal reserva de iniciativa.

Devo lembrar ainda que a Base Nacional Curricular Comum - 
BNCC, elencou nas competencias especificas de Matematica para o Ensino 
Fundamental, o estudo de conceitos basicos de educagao financeira, muitas 

atrelado apenas a materia de porcentagem. Assim, considerando que a 
educagao financeira ja e prevista como tema a ser abordado nas escolas, o 
presente projeto de lei visa elencar as diretrizes para sua aplicagao em ambito 

local.

vezes

Nao e demais lembrar que a Constituigao Federal concede aos 
municipios a competencia suplementar em virtude do disposto no art. 30, II, da 
CF, ou seja, eles podem complementar a legislagao federal nas materias que 
envolvam os assuntos de interesse local (Art. 30, I, CF), e nas materias que 
envolvam os arts. 23 e 24, ambos da CF.

Portanto, o presente projeto de lei visa suplementar a BNCC (Art. 30, 
II, CF) ao elencar os conceitos que devem ser abordados dentro da tematica de 
educagao financeira em ambito local (Art. 30, I, CF).

Caso ainda restem duvidas sobre a inexistencia de reserva de 
iniciativa ao Poder Executive Municipal para tratar da materia aqui ventilada, 
trago em anexo o Parecer n° 414/2017, da Comissao de Constituigao e Justiga 
da Camara Municipal de Sao Paulo, que opinou sobre assunto de estreita 
semelhanga com o aqui apresentado.
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Por fim, a propositura em discussao busca melhorar nao so a 
qualidade da educagao oferecida pelo Municipio, bem como objetiva 
conscientizar a populagao a respeito de suas finangas.

Visto isso, cabe ressaltar que a relevancia do projeto de lei e 
inegavel, uma vez que, de acordo com dados divulgados pela Confederagao 
Nacional do Comercio de Bens, Servigos e Turismo (CNC), o percentual de 
familia endividas no pais chegava a 66,5% em outubro de 2020. Isso revela a 
necessidade de criagao de politicas publicas que visam conscientizar a 
populagao sobre o controle de suas finangas, com o objetivo, ate mesmo, de

depressao, ansiedade e transtornosevitar problemas futures 
psicologicos, criando novas demandas ao sistema publico de saude.

Por esse motivo, apresento o presente Projeto de Lei para inclusao 
de conceitos de educagao financeira na Rede Municipal de Ensino de Cajamar 

objetivo de passar conceitos basicos de educagao financeira para 
criangas da educagao basica, o que proporcionara base para uma boa gestao, 
conscientizagao sobre suprimento de necessidades basicas, programagao para 
a concretizagao de pianos e metas e a importancia de ser um consumidor 
consciente e responsavel por seu future e pela economia do Pais como um 
todo.

como

com o

Solicito, portanto, apoio dos parlamentares representantes desta 
Casa de Leis para apreciagao e aprovagao do presente projeto de lei.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 31 de agosto de 2.021.

DIOGO DE CARVALHO UTSUNOMIYA 
Vereador

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo



CAMARA MUNICIPAL DE
m*

SAO PAULO

PARECER N° 414/2017 DA COMISSAO DE CONSTITUKJAO, JUSTIQA E 
LEGISLAQAO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI N° 0062/17.

Trata-se de projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Janaina Lima, que visa dispor 
sobre a inclusao de conceitos de empreendedorismo na rede municipal de ensino.

Sob o aspecto jun'dico o -’projeto pode prosseguir em tramitagao, eis que apresentado 
no exercicio da competencia legislativa desta Casa, nos termos dos artigos 13, I e 37, caput, 
ambos da Lei Organica do Municipio.

Com efeito, a materia veiculada no projeto relaciona-se ao estabelecimento de diretriz 
para a prestagao do servigo publico de educagao pelo Municipio no que tange a tema de 
inegavel relevancia.

Ha que se observar ainda que nao ha na Lei Organica do Municipio dispositive que 
assegure a iniciativa de projetos de lei relacionados ao tema servigos publicos apenas ao Sr. 
Prefeito e nem poderia ser diferente na medida em que no ambito federal as normas previstas 
na Carta Magna que disciplinam o processo legislative - reconhecidas como de reprodugao 
obrigatoria na esfera estadual e municipal - nao preveem tal reseirva de iniciativa.

Por fim, deve ser ponderado tambem que a propositura nao cogita da criagao de 
servigo publico, mas tao somente estabelece diretriz a ser observada na prestagao do referido 
servigo de educagao.

A aprovagao da proposta depende do voto favoravel da maioria absoluta dos membros 
desta Casa, conforme disposto no art. 40, § 3°, inciso XII, da Lei Organica Paulistana.

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do Substitutive a seguir 
apresentado a fim de adequar a redagao do projeto a tecnica legislativa preconizada pela Lei 
Complementar Federal n° 95/98.

SUBSTITUTIVO N° DA COMISSAO DE CONSTITUIQAQ, JUSTIQA E 
LEGISLAQAO PARCIPATIVA AO PROJETO DE LEI N° 062/17.

Dispoe sobre a inclusao de conceitos de empreendedorismo na rede municipal de 
ensino, e da outras providencias.

A Camara Municipal de Sao Paulo D E C R E T A:

Art. 1° Fica incluida na Rede Municipal de Ensino de Sao Paulo, como discipiina ou 
curso extracurricular, a materia de nogoes e conceitos de empreendedorismo.

Art. 2° A discipiina ou curso de que trata o artigo anterior tera como diretrizes:

I - o desenvolvimento de habilidades e competencias objetivando a preparagao do 
aluno para o mercado de trabalho.

II - a difusao de principios como etica, livre iniciativa, sustentabilidade e cooperagao.

III - a introdugao de conceitos de educagao financeira, cultura organizacional, gestao de 
negocios e de mercado.

IV - o fomento da capacidade de gestao e inovagao, atraves de atividades que 
estimulem a criatividade.



Art. 3° A criterio da Secretaria Municipal de Educagao, as nogoes e os conceitos de 
empreendedorismo poderao ser incorporados junto as disciplinas da grade curricular 
obrigatoria que guardem pertinencia tematica.

Art. 4° O Poder Executivo Municipal e autorizado a celebrar convenio com orgaos 
publicos estadual ou federal, entidades de dasse ou privadas sem fins lucrativos, para o 
desenvolvimento de atividades e projetos na rede municipal de ensino e para a capacitagao do 
corpo discente.

Art. 5° O Chefe do Executivo regulamentara a presente Lei, no que couber, no prazo de 
90 (noventa) dias, a contar da data de sua publtcagao.

Art. 6° As despesas resultantes da apl cagao desta Lei correrao a conta das dotagoes 
consignadas no Orgamento do Municipio, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir creditos 
suplementares, se necessario.

Art. 7° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigoes
em contrario.

Sala da Comissao de Constituigao, Justiga e Legislagao Participativa, em 03/05/2017. 

Mario Covas Neto - PSDB - Presidente 

Aurelio Nomura - PSDB 

Caio Miranda Carneiro - PSB

Edir Sales - PSD - relatora 

Janama Lima - NOVO 

Reis - PT

Rinaldi Digilio - PRB

Sandra Tadeu - DEM - abstengao

Ze Turin - PHS
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DESPACHO

Os Projetos de Lei N°s 88, 89, 90, 91, 92 e 93/2021 e o Projeto de 
Decreto Legislative n° 03/2021 foram encaminhados para o Juridico 
Vereadores e Comissoes via Whatsapp.

Cajamar, 09 de setembro de 2021.

Secretaria


