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PARECER JURÍDICO nº 012/2021 

Senhora Presidente; 

Senhores(as) Vereadores(as): 

 

I – RELATÓRIO 

Vem-nos submetido o Projeto de Lei nº 012/2021, que altera a Lei Municipal n. 

2.084/2021, que de sua vez dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 

Acompanhamento, Controle Social do Novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).  

É o breve relatório. 

II - PARECER 

2.1 Da iniciativa e competência  

De início, cumpre desde logo destacar que a lei em apreço trata de matéria de 

interesse local, alinhando-se, portanto ao disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal. 

Não há, pois, vício de competência.  

A instituição do Conselho de que trata a Lei Municipal n. 2.084/2021 já foi objeto de 

apreciação pelo Assessoramento Jurídico do Legislativo, que assim se pronunciou: 

(...) 

Adiante, veja-se que a Emenda Constitucional n. 108/2020 inclui na Lei 

Maior o art. 212-A, verbis: 

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos 

recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e 

ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna 

de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:   

(...) 

O contido no art. 212-A, da Constituição Federal, foi regulamentado pela 

Lei Federal 14.113/2020, que de sua vez preceitua: 

Art. 1º  Fica instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
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Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil, 

nos termos do art. 212-A da Constituição Federal. 

(...) 

Art. 33.  O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a 

transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, perante 

os respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim. 

(Grifos do signatário). 

A instituição, portanto, do presente Conselho, efetivamente é consectário 

constitucional e infraconstitucional, razão pela qual se faz necessária a propositura 

de projeto de lei como o que aqui aporta. 

Dito isso, veja-se que aporta, agora, simples ajuste da lei municipal que instituiu o 

Conselho à Lei Federal 14.113/2020, alterando os prazos dos mandatos dos conselheiros. 

Nada que afete, contudo, a posição já externada por este Assessoramento Jurídico 

quando a inexistência de vícios de legalidade ou constitucionalidade da lei municipal, seja a da 

que instituiu o Conselho, seja da presente. 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

ISSO POSTO, face a inexistência aparente de óbices, manifesta-se o signatário 

pela REGULAR TRAMITAÇÃO do presente projeto de lei. 

É o parecer opinativo. 

Picada Café, 01 de abril de 2021. 

 

 

 

Rodrigo Fernando Schoeler Spier 

OAB/RS 70.421 

 


