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 Ribeirão Preto, 02 de julho de 2019. 

Ofício nº.............. 

 

Ilmo. Sr. 

LINCOLN FERNANDES 

DD. Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto 

Nesta 

 

Prezado Senhor 

 

  O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO PRETO, 

GUATAPARÁ E PRADÓPOLIS, por seu Presidente Laerte Carlos Augusto, vem à presença de V.Sa. 

expor requer o que segue. 

 

  Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossas Excelências, para conhecimento e 

apreciação do Poder Legislativo, a posição oficial do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão 

Preto, Guatapará e Pradópolis em relação ao Projeto de Lei 134/2019, de iniciativa do Sr. Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais da 

educação, para atuarem na educação infantil, primeira etapa da educação básica, nas escolas especificadas 

na proposta. 

 

  O objetivo da propositura, conforme explicitado na mensagem de encaminhamento, é 

possibilitar ao Poder Executivo a qualificação de entidades constituídas sob a forma de fundação, 

associação ou sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 

atividades sejam dirigidas à Educação, como organizações sociais, especificamente para atuarem no 

atendimento de creche e pré-escola, desde que atendidos os requisitos previstos nesta lei. 

 

  A norma constitucional, ao estabelecer a educação como dever do Estado, dispõe que a 

União, os Estados e os Municípios atuarão em regime de colaboração (artigo 211), mas, ao mesmo tempo, 
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esclarece que os Municípios deverão responsabilizar-se prioritariamente pelo ensino fundamental e pré-

escolar (parágrafo segundo), o que é explicitado pelos artigos 240 da Constituição do Estado de São Paulo 

e artigo 4º, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto. 

 

  Portanto, não resta qualquer dúvida quanto a imediata exigibilidade em face do Poder 

Público Municipal da efetivação do direito à educação infantil. Consagrado por um lado o dever do 

Município, revela-se, pelo outro ângulo, o direito subjetivo das nossas crianças e da sociedade. O 

Sindicato dos Servidores Municipais defende que o direito à educação das crianças constitui uma das 

mais importantes, belas e justas garantias constitucionais. Entretanto, sob o aspecto jurídico, a ausência de 

uma série de medidas para adequar o processo de terceirização da educação às diretrizes legais e 

constitucionais obsta a regular tramitação da propositura junto a essa Casa de Leis.  

 

  Junto à propositura não há estudos, detalhados ou não, que demonstrem as vantagens da 

contratação. Não há garantias de respeito a publicação de editais que atendam as etapas prévias e tenham 

informações pormenorizadas, sem cláusulas que restrinjam a competitividade ou direcionem o processo. 

Não há previsão de providências efetivas relacionadas à elaboração e à fiscalização dos contratos e à 

transparência da gestão. Não há previsão de indicadores quantitativos de atendimento com parâmetros de 

qualidade. Enfim, não há motivação, do ponto de vista operacional, fiscal ou administrativo, de que 

organizações sociais terceirizadas promoverão a execução mais eficiente das atividades sociais que se 

pretende delegar. 

 

  A referida proposição não logrou êxito em dirimir em mais detalhes o procedimento de 

seleção de projetos e exigências de qualificação das organizações, e com essa lacuna não consegue 

garantir mais qualidade e transparência na prestação dos serviços públicos.  

Diante do exposto, frente a inconstitucionalidade e a falta de juridicidade da propositora, o Sindicato dos 

Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis, requer a reprovação do Projeto de 

Lei 134/2019 da forma como a matéria foi distribuída para análise.  

 

              _______________________________ 

          LAERTE CARLOS AUGUSTO 

     Presidente do SSM/RPGP 
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