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JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente projeto de lei objetiva instituir na Cidade de São Paulo o selo de da solidariedade 
ativa que será atribuído às Organizações Sociais e às Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público, instituída através da lei 9.790 de 23 de março de 1999, sediadas na Cidade 
de São Paulo. 
 
Para a obtenção desta certifícação, as entidades terão que atender a determinados requisitos e 
condições. Será necessário, por exemplo, comprovar o padrão de qualidade no atendimento 
prestado e a relação custo/beneficio de suas atividades, verificada através do balanço 
financeiro. 
Objetiva a proposição, prestigiar e qualificar as entidades que prestam significativos serviços 
à comunidade paulistana, estabelecendo-lhes prioridade no recebimento dos recursos 
orçamentários destinados à celebração de convênios. 
 
É indiscutível a função social exercida pelas organizações sociais no nosso país. Estas 
entidades não governamentais constituem o que hoje se intitula Terceiro Setor. O Terceiro 
Setor é pois composto por organizações não governamentais sem fins lucrativos, distintas 
das instituições do Estado e do Mercado, criadas e geridas pela lógica do voluntariado, em 
continuidade as práticas antigas da caridade, da filantropia e do mecenato, e também 
incorporando os conceitos mais modernos de sociedade civil de ação cidadã, especialmente 
nas questões que atingem e afligem a ordem social. 
 
As organizações sem fins lucrativos que não integram o aparelho estatal e que se mantém 
pelo compromisso de seus fundadores, prestam essencialmente serviços de utilidade pública, 
colaborando eficazmente com o Estado na execução das políticas públicas. 
 
As organizações não governamentais são emissoras de uma nova ordem pública social e 
geradoras de energias democráticas. 
 
Instituir selo de qualidade no âmbito do Terceiro Setor, significa fortalecer o trabalho 
executado pelas organizações não governamentais que custeiam suas atividades através do 
trabalho voluntário, das doações da sociedade civil e dos subsídios orçamentários repassados 
pelo Estado por meio de convênios. Á este respeito é sempre necessário considerar que as 
entidades que executam projetos com subsídios governamentais, recursos públicos devem, 
no gerenciamento destes recursos, obedecer aos princípios que conduzem a Administração 
Pública de probidade, impessoalidade e moralidade, esculpidos no artigo 37 da Constituição 
Federal. Ao receber recurso público, a organização não governamental deverá manter a 
natureza do recurso, ou seja, ao entrar nos cofres da entidade, o recurso continua público e 



como tal deve ser tratado. Para as entidades que assim procedem, o selo de solidariedade é 
um reconhecimento do trabalho desenvolvido com responsabilidade social. 
 
A propositura encontra amparo no art. 13, inciso I da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. 
Diante do exposto, solicito a colaboração desta edilidade para aprovação do presente projeto 
de lei que contribuirá para que a sociedade civil e a administração pública possam identificar 
e prestigiar as entidades que desenvolvem seus trabalhos com seriedade, dedicação, em uma 
prática efetiva de solidariedade. 


