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JUSTIFICATIVA - PDL 0054/2017 
A propositura deste Projeto de Decreto Legislativo visa sustar a Portaria Intersecretarial 

SF/SMG nº 6, de 27 de junho de 2017, e todos os seus efeitos, por inovar e criar regramento 
não autorizado pelo § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 57.580, de 19 de janeiro de 2017. 

Referida portaria considera que existe "grande quantidade de contratos de locação 
utilizados por entidades parceiras e suportados com recursos repassados no âmbito de 
convênios, termos de colaboração, termos de fomento, termos de parcerias, contratos de 
gestão e outros instrumentos congêneres, bem como "que a Prefeitura de São Paulo não é 
parte no contrato de locação entre as entidades parceiras e o proprietário do imóvel, exigindo, 
assim, uma atuação indireta na renegociação do contrato de locação", e por esta razão limita a 
0,8% do Valor Venal de Referência- VVR do imóvel locado a celebração de tais contratos. 

Ocorre que, o Valor Venal de Referência - VVR, como é de conhecimento público e 
notório em nossa cidade, não acompanha ou representa o valor real dos imóveis, o que torna o 
índice limitador da remuneração dos alugueres irrisório. 

Os efeitos da portaria Intersecretarial ora sustada pode tornar inviável a manutenção de 
serviços básicos importantes, como creches, UBS's, centros de referências da assistência 
social, e demais conveniamentos, ou ainda impedir a continuidade de tais serviços públicos. 

Os efeitos da limitação dos alugueres sobre o valor venal de referência causará 
disparidades insanáveis nos imóveis conveniados na periferia, na medida em que tal índice é 
subvalorizado nestas regiões. 

A disparidade está em obrigar as entidades e organizações parceiras da Prefeitura de 
São Paulo a se adequar a um índice fora da realidade mercadológica. 

Embora a relação entre entidades parceiras e a municipalidade não se referencie pela 
lógica de mercado, a relação entre estas entidades e os proprietários de imóveis é puramente 
mercadológica, e a fixação dos valores de alugueres se dá por esta relação. 

Atualmente em São Paulo, o valor dos alugueres são fixados com base no valor de 
mercado de venda do imóvel a ser locado, e este valor corresponde geralmente ao índice de 
até 1,0% dos imóveis. 

No caso das locações para imóveis destinados a serviços públicos, na maioria das 
vezes o proprietário do imóvel tem que investir em adequações para que o negócio seja 
possível, pois são inúmeras as exigências das secretarias de educação, assistência social, 
saúde, dentre outras, para que o imóvel seja utilizado. 

E mais, nos casos de locação para UBS's e Creches, na maioria das vezes, o imóvel 
passa por uma restruturação completa para atendimento do conveniamento, o que significa 
dizer que sendo irrisório o índice imposto na portaria ora sustada, este valor impossibilitará a 
realização de novos conveniamentos, bem como a continuidade dos atuais. 

Na Assistência Social, por sua vez, destacamos que muitos dos imóveis já locados não 
acompanham a lógica de mercado, e na sua maioria são limitados ao importe de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), havendo apenas alguns tipos de serviço que este valor pode ser dobrado, 
mas de igual forma poderão sofrer com a descontinuidade dos serviços públicos em razão do 
índice imposto na portaria não corresponder sequer àquela monta. 

Do ponto de vista jurídico, a portaria ora sustada é inconstitucional, pois inova e criar 
regramento não autorizado pelo § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 57.580, de 19 de 
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janeiro de 2017. Segundo, porque atenta ao contido no art. 37, XXI, da Constituição da 
República. 

Reza o § 3º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 57.580, de 19 de janeiro de 2017: 

"§ 3º Caberá à Secretaria Municipal da Fazenda adotar as providências objetivando a 
renegociação com os locadores de imóveis utilizados por entidades parceiras e suportados 
com recursos repassados no âmbito de convênios, termos de colaboração, termos de fomento, 
termos de parcerias, contratos de gestão e outros instrumentos congêneres, visando à redução 
de, no mínimo, 30% (trinta por cento) do valor do saldo residual da locação." (Regulamentado 
pela Portaria Intersecretarial SF/SMG nº 6/2017) 

Ora, numa simples leitura no contido no Decreto regulamentado pela portaria, se 
verifica que o mesmo extrapolou os limites impostos pelo Sr. Prefeito quando da expedição do 
decreto, na medida em que tal instrumento utiliza nova metodologia para os contratos de 
locação, não atrelados à redução mínima de 30% (trinta por cento) contida no decreto original. 

Ademais, ao impor o índice injusto de 0,8% do Valor Venal de Referência do imóvel, os 
Secretários de Fazenda e Gestão Municipal estão inovando e criando regramento não 
autorizado pelo decreto paradigma, uma vez que tal metodologia não segue previsão legal 
hierarquicamente executável. 

Ressalte-se que, o índice imposto pela portaria intersecretarial ora sustada, caso 
mantido, certamente causará dequilíbrio econômico-financeiro nos contrato administrativos 
firmados com as entidades e organizações parceiras da Municipalidade, o que poderá gerar 
uma série de processos judicias, e prejuízos ainda maiores aos cofres municipais. 

Dessa forma, apresento esta proposta de Decreto Legislativo, e peço respeitosamente 
aos demais pares desta casa de leis que apoiem esta necessária propositura, a fim de garantir 
a continuidade dos serviços públicos mantidos por conveniamento na cidade de São Paulo, 
bem como de impedir que portaria inove e crie novo regramento não autorizado pelo decreto 
regulamentado. 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/08/2017, p. 81 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

