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Porto Alegre, 5 de setembro de 2022. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 19.365/2022 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Guaíba solicita análise e orientações acerca do 
Projeto de Lei nº 108, de 2022, de autoria do próprio Legislativo, que tem como ementa: “INSTITUI O 
PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA PARA EDUCANDOS COM 
DEFICIÊNCIA”. 
 
 
 
II. Primeiro ponto a ser observado na análise desta matéria consiste no seguinte: a 
prática da educação física nos estabelecimentos públicos e privados de ensino já está instituída pela 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que institui as diretrizes e bases da educação (LDB), 
norma de aplicação indistinta em todo o território nacional: 

 
Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e dos educandos. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 
(...) 
§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 
componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática 
facultativa ao aluno:  
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído pela 
Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, 
estiver obrigado à prática da educação física; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º.12.2003) 
IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969;  (Incluído 
pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
V – (VETADO)  (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 
VI – que tenha prole.  (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

 
 
 Assim, o Projeto Político-Pedagógico (PPP) de cada escola deve prever a prática da 
educação física não como um programa, mas como componente curricular obrigatório na educação 
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básica (formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), com exceção garantida 
às situações descritas nos incisos I a VI do § 3º do art. 26 da LDB. 
 
 Note-se que a referida lei federal não se dirige de maneira específica a nenhum dos 
sistemas de ensino, nem mesmo ao próprio sistema de ensino federal. Ou seja, salvo melhor juízo, 
aquela obrigatoriedade trata-se de um direito criado para todos os estudantes brasileiros. Dessa 
forma, cabe aos sistemas de ensino da União, dos Estados e dos Municípios, apenas cumprir aquela 
lei de abrangência nacional. 
 
 Portanto, reitera-se que, salvo melhor juízo, não seria necessário lei municipal para 
dispor sobre esta matéria, uma vez que o direito já está criado na lei federal. 
 
 Por oportuno, considerando a previsão de uma base nacional comum no próprio 
caput do art. 26 da LDB, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)1 em vigor prevê o seguinte na sua 
página 18: 
 

Igualmente, requer o compromisso com os alunos com deficiência, 
reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de 
diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) 

 
 Nesse contexto, convém informar, ainda, que os serviços educacionais prestados para 
pessoas com deficiência inserem na chamada educação especial sob a perspectiva da educação 
inclusiva. Neste sentido, a LDB prevê: 

 
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.    (Redação dada pela Lei 
nº 12.796, de 2013) (grifou-se) 

 
 Porém, considerando que tal direito já existe na legislação e regulamentação 
específica da matéria, reitera-se a observação sobre o risco de condicionar a efetividade de uma lei 
federal de caráter nacional no Município à existência de uma lei local. Justamente em virtude disso é 
que surgem as dúvidas sobre a iniciativa da lei. 
 
 
 
III. Feita esta primeira e necessária observação, passa-se a analisar o Projeto de Lei 
Legislativo nº 108, de 2022, encaminhado para análise. 
 
 Constata-se que a matéria restringe-se às competências legislativas atribuídas aos 
                                           
1 < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf > acesso nesta data. 
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Municípios, conforme dispõem a Constituição Federal2 e a Lei Orgânica Municipal3 quanto à 
autonomia deste ente federativo para dispor sobre matérias de seu interesse local.  
 
  Porém, além da análise da competência legislativa do Município, outras análises se 
fazem necessárias à viabilidade de um projeto de lei, a exemplo de determinados aspectos de ordem 
técnica que podem afetar a sua regular tramitação. Todas as leis (sejam municipais, estaduais ou 
federais) devem obedecer a algumas regras, que viabilizem, do ponto de vista formal, o seu trâmite 
legislativo. Assim, deve-se examinar a proposição sob a ótica da iniciativa legislativa, que, nas letras 
de André Leandro Barbi de Souza4, vem a ser o seguinte: 

 
É a fase do processo legislativo que deflagra a elaboração de uma lei, abrindo 
etapa externa da atividade legislativa, com a pública e transparente discussão e 
deliberação de seu conteúdo, em uma casa parlamentar. 
A regra indica que o exercício de iniciativa de uma lei é geral. Encontra-se 
disponível ao parlamentar, a uma bancada, a uma comissão legislativa 
permanente ou especial, ao chefe do governo e aos cidadãos. Há situações, no 
entanto, em que o exercício da iniciativa de uma lei é reservado. Nessas 
hipóteses, apenas quem detém competência para propor o projeto de lei 
pode apresentá-lo. (grifou-se) 

 
 Ainda sobre o exercício da iniciativa no processo legislativo, José Afonso da Silva5 

explica que “a iniciativa legislativa é o ato pelo qual se dá início ao processo legislativo, mediante 
apresentação de projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, conforme se queira regular a 
matéria dependente de um desses atos”.  

 
A iniciativa apresenta-se ao mundo jurídico de três formas: privativa; vinculada e 

concorrente. A iniciativa vinculada é aquela em que o titular tem de exercê-la em determinado 

                                           
2 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:  
 (…) 
 V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)  
 (…) 
 Art. 30. Compete aos Municípios: 
 I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 II - suplementar a legislação federal e estadual, no que couber; (grifou-se) 
 
3 Art. 6º Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem estar de sua 
população, cabendo-lhe privativamente dentre outras, as seguintes atribuições: 
 I - legislar sobre assunto de interesse local; 
 II - suplementar as legislações Federal Estadual no que couber;  
 (…) 
 Art. 9º Compete ainda ao Município, concorrentemente com a União ou o Estado, ou supletivamente a eles: 
 (…) 
 II - promover o ensino, a educação e a cultura; (grifamos) 
 
4 A Lei, seu Processo de Elaboração e a Democracia. Porto Alegre: Livre Expressão, 2013, p. 31-32. 
5 Manual do Vereador. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 107. 
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momento, sobre determinada matéria, como é o caso, por exemplo, do projeto de lei orçamentário, 
que somente pode ser apresentado pelo chefe do Poder Executivo e até o limite de prazo fixado pela 
Lei Orgânica Municipal. A iniciativa privativa é a que se confere apenas a um órgão, agente ou pessoa, 
nos termos da Lei Orgânica do Município, competência para dispor acerca de determinada matéria. A 
iniciativa privativa impede o exercício da iniciativa por quem não a titulariza. Já a iniciativa 
concorrente é aquela que pode ser exercida por mais de um órgão, agente político ou pessoa, desde 
que trate de matéria que não se enquadre como sendo de iniciativa exclusiva. Este exercício – de 
iniciativa concorrente – pode ser praticado, inclusive, pela sociedade (iniciativa popular), desde que 
atenda ao requisito mínimo de subscrição de cinco por cento do eleitorado local. 

 
 No caso da iniciativa pleiteada por Vereadores, alerta-se que o Poder Legislativo não 
tem legitimidade para dispor sobre matéria que se insira na esfera administrativa do Poder Executivo, 
a exemplo da prestação e do funcionamento dos serviços de ensino, sob pena de caracterizar vício de 
origem. 
 
 Assim, ao pretender dispor que a prática da educação sobre como deverá ser o 
ensino da educação física nas escolas situadas no Município, inclusive com as adaptações para as 
pessoas com deficiência, constata-se que o texto da proposição em exame dispõe de forma a atribuir 
diretamente deveres ao Poder Executivo para dispor sobre organização dos seus serviços e, ainda, 
através dos competentes órgãos e seus servidores, elabora a política educacional, dispõe regras sobre 
o ensino, enfim, organiza o sistema municipal de ensino e diretrizes educacionais tanto para as 
escolas públicas como para as da rede privada. 
 
 Tome-se em consideração o seguinte: a matéria consiste na criação de um programa 
(e não como componente curricular obrigatório, como deve ser) para a prática da educação física 
adaptada para pessoas com deficiência nas escolas. Neste ponto, pergunta-se: qual Poder executaria 
esse programa? O Executivo, a quem compete prestar os serviços do ensino público. A partir dessa 
resposta já se delineia a possibilidade de reserva de iniciativa. 
 
 Nesse contexto, sem a necessária atuação dos órgãos do Executivo, conclui-se que a 
inclusão do objetivo pretendido na lei não se realizará na prática. Neste momento, convém verificar o 
que dispõe a Lei Orgânica Municipal quanto à competência para dispor atribuições aos órgãos e 
agentes públicos do Município, a exemplo da Secretaria Municipal de Educação, assim como quanto 
ao serviço público de provimento do ensino: 

 
Art. 52. Compete privativamente ao Prefeito: 
(…) 
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração 
Municipal, na forma da Lei;  
(…) 
X - planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais;  
(…) 
XXIII - providenciar e executar o ensino público;  
(grifamos) 
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 Nesse contexto de serviço público com se reveste o conteúdo desta intenção 
legislativa, é sempre de bom alvitre lembrar dos ensinamentos legados por Hely Lopes Meirelles6, 
segundo o qual o Executivo é o provedor de serviços no Município: 

 
... o prefeito não deve perder de vista que o Município é, por excelência, uma 
entidade prestadora de serviços públicos aos munícipes, e que serviço público 
ou de utilidade pública é serviço para o público, vale dizer, destinado a 
satisfazer as necessidades da coletividade... 
(…) 
Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o 
envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que disponham sobre a 
criação, estruturação e atribuições das secretarias, órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal; (grifou-se) 

 
 Nos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), os Poderes são 
independentes e autônomos. Em que pese o notório e indiscutível mérito de uma proposição como 
esta no âmbito do Legislativo Municipal, esclareça-se que na competência constitucionalmente 
delegada aos Municípios para dispor sobre matérias de interesse local, o exercício de tal autonomia 
se dá mediante os limites da independência e harmonia entre os Poderes, consoante o postulado 
consagrado na Constituição Federal e reproduzido na legislação dos outros entes federativos7. 
 
 Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pelo país já se pronunciou em 
situações semelhantes à ora analisada, conforme demonstram as seguintes ementas, aplicáveis por 
similaridade no que couberem ao caso em análise: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Município de Poá. 
Lei nº 4.192/2021 que "assegura às pessoas com deficiência auditiva o direito à 
inclusão com atendimento por tradutor ou intérprete de libras nos órgãos e 
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional e nas 
empresas concessionárias de serviços públicos do Município de Poá", e Lei nº 
4.193/2021 que "autoriza o acompanhamento de intérprete de libras durante o 
pré-natal e o parto de gestantes com deficiência auditiva no âmbito do 
Município de Poá". Normas que afrontam a Tripartição dos Poderes, pois, 
embora imponham obrigações à Administração, os respectivos processos de 
elaboração foram deflagrados pela Edilidade invadindo esfera de exclusiva 

                                           
6 Direito Municipal Brasileiro. 13ª ed., São Paulo, Malheiros, 2003, p. 729 e 732. 
 
7 Constituição Federal: 
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
 Constituição do Estado do Rio Grande do Sul: 
 Art. 10 - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, exercido pela Câmara Municipal, 
e o Executivo, exercido pelo Prefeito. (grifou-se) 
 Lei Orgânica do Município de Guaíba: 
 Art. 2º - São poderes do Município, independentes e harmônicos, o Legislativo e o Executivo. 
 Parágrafo Único – É vedada a delegação de atribuições entre poderes. (grifou-se) 
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competência do Executivo. Inteligência dos artigos 5º e 47, incisos II e XIV, da 
Constituição Estadual. Exame da jurisprudência. PROCEDÊNCIA. (TJSP; Direta de 
Inconstitucionalidade 2032982-67.2022.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; 
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do 
Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 01/09/2022) (grifou-se) 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 13.945, de 27 de setembro 
de 2021, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar com 
integral veto do Prefeito, que cria a 'obrigatoriedade de escolas públicas e 
privadas disponibilizarem cadeiras em locais determinados nas salas de aula 
aos portadores de transtorno de Défict de Atenção e Hiperatividade – TDAH' - 
Alegação de usurpação da competência privativa do Poder Executivo, violando 
a separação os poderes, bem como da competência concorrente da União e dos 
Estados para legislar sobre Educação – SISTEMA DE ENSINO – Projeto 
apresentado por parlamentar direcionado a obrigar os gestores escolares a 
implementarem organização do ambiente de sala de aula para potencializar o 
aprendizado de portadores de TDAH – Nítida invasão da autonomia dos 
estabelecimentos educacionais para implemento do projeto didático-
pedagógico de acolhimento de alunos com o referido transtorno, além de 
usurpar competência da União e dos Estados para disciplinar a matéria que não 
é de interesse somente local (artigos 209, inciso I e 211 da CF/88; 239 e 248 da 
CE/89) – Superveniência, ainda, da Lei Federal nº 14.254, de 30 de novembro 
de 2021, que estabelece o programa nacional de acompanhamento integral de 
educandos portadores de TDAH, com fixação de diretrizes gerais que limitam a 
atuação suplementar dos Municípios no que couber (artigo 30, incisos I e II, da 
CF/88) – Necessidade de infraestrutura permanente multidisciplinar que 
adentra na organização das Secretarias de Educação e Saúde do Município, 
afastando a aplicação do precedente do Tema 917, em repercussão geral, do 
S.T.F. - Inconstitucionalidade verificada por ofensa aos artigos 5º; 47, incisos II, 
XIV e XIX, alínea 'a'; e 144 da Constituição Estadual – Precedentes deste Órgão 
Especial – Ação julgada procedente. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 
2233100-93.2021.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão 
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 
20/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022) 
 
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de São José do Rio Preto. Lei nº 
13.697, de 23 de dezembro de 2020, que torna obrigatório o fornecimento de 
kits de acessibilidade aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento - TGD e altas habilidades/superdotação da rede municipal de 
ensino. Norma de iniciativa parlamentar. Legislação que, ao estabelecer 
obrigações ao Executivo e a seus servidores, interfere na gestão 
Administrativa do Município. Desrespeito ao princípio da Reserva da 
Administração e, como consequência, ao princípio da Separação dos Poderes. 
Inteligência dos artigos 5º e 47, incisos II, XI e XIX, 'a', ambos da Carta Paulista, 
aplicáveis ao Município, por força do artigo 144 da mesma Carta. 
Inconstitucionalidade declarada. Ação direta julgada procedente, com efeito 
ex tunc. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2005552-77.2021.8.26.0000; 
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Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça 
de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 29/09/2021; Data de Registro: 
14/10/2021) (grifou-se) 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. TRANSPORTE 
ESCOLAR. DETERMINAÇÃO DE ESPAÇO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 
E SEU EQUIPAMENTO AUXILIAR. É inconstitucional a Lei Municipal nº 
1.170/2004, de iniciativa do Poder Legislativo, que determina seja 
disponibilizado espaço especial para portador de deficiência física e seu 
equipamento auxiliar (cadeira de rodas), no transporte escolar do Município 
de Novo Hamburgo. Tudo, por vício de origem e, assim, com afronta aos 
artigos 10 e 82, VII, da Constituição Estadual, uma vez dispondo sobre 
atribuições da administração pública, ferindo a harmonia e independência dos 
Poderes e atropelando a iniciativa privativa do Executivo. Ação julgada 
procedente. (Ação Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70010716231, Tribunal 
Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em: 23-05-2005) 
(grifou-se) 

 
 Prosseguindo na análise, sobre a celebração de convênios e instrumentos congêneres 
no art. 2º, inciso IX, esclareça-se que estes atos são considerados como atos típicos de gestão, não 
necessitando, em princípio, de autorização legislativa.  
 
 Esse é o entendimento de jurisprudência já consolidada. Neste sentido, cita-se a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade ADIn nº 177-9, interposta pelo Governador do Estado do Rio 
Grande do Sul, julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e publicada no DJU em 25 de 
outubro de 1996, para declarar inconstitucional o § 2º do art. 82 da Constituição Estadual, que 
determinava que os convênios “somente poderão ser postos em execução após aprovados pela 
Assembleia Legislativa”. Entenderam os julgadores que o dispositivo ofendia a harmonia e 
independência que deve nortear as relações entre Poderes municipais. A título de exemplo, vários 
Tribunais pelo país seguem o mesmo entendimento de considerar inconstitucional a autorização 
legislativa para celebração de convênios, a exemplo da seguinte ementa de sua jurisprudência: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. 
Artigo 15, parte final, da Lei n.º 4.857, de 11 de novembro de 2011, que 
condiciona a contratação, parcerias ou convênio, para fins de instalação e 
operação de sistema de videomonitoramento em vias públicas, à prévia 
autorização legislativa. Ingerência indevida que malfere os princípios da 
independência e harmonia entre os Poderes. A deliberação sobre tal matéria 
é de iniciativa exclusiva do Executivo. Sanção que não convalida o vício de 
iniciativa. Presença de vício de inconstitucionalidade formal insanável, por 
afronta aos artigos 10, 60, inciso II, alínea d, e 82, incisos III, VII e XXI, todos da 
Constituição Estadual combinados com o artigo 2º da Carta Federal. 
JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO. UNÂNIME. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade Nº 70050620251, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 17/12/2012) (grifou-se) 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve os incisos 
XIV do artigo 32 e XI do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Presidente 
Prudente, que trouxeram a competência da Câmara Municipal para autorizar e 
aprovar a celebração de convênio, consórcio, acordo ou instrumento 
equivalente – Interesse local que se encontra dentro das atribuições 
constitucionais do município – Inviabilidade da elaboração, pelo Legislativo, 
de lei autorizativa para atuação do Executivo – Celebração de convênios, 
consórcios e acordos são típicas matérias administrativas, que se enquadram 
dentro da reserva da Administração Pública, que é de competência exclusiva 
do Poder Executivo – Afronta ao princípio da separação de poderes – 
Configuração da inconstitucionalidade – Ação procedente. (TJSP; Direta de 
Inconstitucionalidade 2061166-72.2018.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; 
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do 
Julgamento: 10/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018)  (grifou-se) 

 
 Uma vez celebrado o convênio, a providência que compete ao Chefe do Poder 
Executivo é comunicar à Câmara, como previsto no art. 116, § 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos8. De qualquer forma, embora 
não se veja nada de grave em submeter diligentemente os interesses do Município na celebração de 
convênios e parcerias ao conhecimento prévio da Câmara de Vereadores, repita-se que, a rigor, tal 
não seria necessário constar como obrigação em lei. 

 
 Destarte, por todos esses ângulos de análise, conclui-se que a lei de iniciativa de 
Vereador não pode se estender à esfera das competências do Poder Executivo. Assim, o projeto de lei 
em tela, ao impor implícita ou explicitamente obrigações em matérias reservadas ao Executivo e 
acaba por invadir a competência privativa do Chefe daquele Poder. 
 
 
 
IV.  Diante de todo o exposto, em conclusão, opina-se com a devida vênia e respeito pela 
inviabilidade do Projeto de Lei nº 108, de 2022, pois neste caso a iniciativa parlamentar acaba por se 
referir a matérias de competência reservada ao Poder Executivo, contrariando, assim, o princípio da 
independência e harmonia entre os Poderes previsto nas Constituições Federal e Estadual e na Lei 
Orgânica do Município, além de parte da orientação jurisprudencial. 
 
  A rigor, considerando que a matéria já é objeto da legislação federal e de 
regulamentação específica, não seria necessário ao Município legislar sobre a educação física 
adaptada pessoas com deficiência, muito menos sob a forma da criação de um programa. 
 

Cabe ao sistema de ensino prover o serviço e incluir em seus projetos, planos e 

                                           
8 Art. 116. [...] 
 (...) 
 § 2o Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara 
Municipal respectiva. (grifou-se) 
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propostas pedagógicas como se dará o oferecimento da educação física como componente curricular 
obrigatório e à luz da educação especial sob a perspectiva inclusiva para pessoas com deficiência. 

 
 O IGAM permanece à disposição. 
 

     
Roger Araújo Machado       
Advogado, OAB/RS 93.173B     
Consultor Jurídico do IGAM             
 
 
 
 
 


