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JUSTIFICATIVA  
PL 0547/2012  
  
Senhor Presidente  
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao 
exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que objetiva 
obter autorização legislativa para a concessão administrativa, ao Museu de Arte de 
São Paulo Assis Chateaubriand - MASP, do uso do imóvel municipal situado na 
Avenida Paulista, nº 1.578 (Edifício Trianon), pelo prazo de 40 (quarenta) anos, 
independentemente de concorrência, para a continuidade do funcionamento, nas 
edificações existentes, de museu de arte.  
Referido imóvel foi objeto de concessão de uso outorgada ao MASP, pelo mesmo 
período e para igual destinação, com fundamento nas Leis nº 7.192, de 3 de 
outubro de 1968, e nº 11.312, de 21 de dezembro de 1992. Atualmente, vigora o 
Decreto nº 53.631, de 14 de dezembro de 2012, que autoriza a permissão de uso 
visando regularizar a ocupação até a formalização da nova concessão.  
Cuida-se de sociedade civil sem fins lucrativos, cuja finalidade é incentivar, divulgar 
e amparar as artes de modo geral e, em especial, as artes plásticas, com vistas ao 
desenvolvimento e aprimoramento cultural do povo brasileiro. Notoriamente 
reconhecida como centro multicultural e eclético, sua sede abriga eventos e 
atividades relacionadas à arte - pintura, escultura, gravura, música, dança, teatro e 
cinema -, guardando, em seu acervo permanente, obras de diversas escolas e 
épocas, além de espaços diferenciados para a realização, ao longo do ano, de 
mostras temporárias de arte contemporânea, condições essas que proporcionam, 
desde a época da instalação do museu, constante renovação no interesse em sua 
visitação.  
Logo, a medida possibilitará não somente a manutenção e exposição do acervo de 
obras singulares, de valor inestimável, constituído e administrado pelo MASP, mas 
também o prosseguimento das atividades amplamente oferecidas ao público, 
razões essas que levaram as Secretarias Municipais de Cultura, de Educação e de 
Planejamento, Orçamento e Gestão a concordar expressamente com a propositura, 
mediante a prestação das contrapartidas devidamente explicitadas no artigo 3º do 
texto do projeto de lei.  
De seu turno, a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos e a Procuradoria Geral 
do Município manifestaram-se favoravelmente à possibilidade jurídica de concessão 
do imóvel, tendo, assim, a Comissão do Patrimônio Imobiliário do Município 
recomendado sua efetivação nos termos ora propostos.  
Nesse contexto, tratando-se de hipótese que independe de licitação, a teor do 
disposto no artigo 114, § 2º, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, e estando 
evidenciado o interesse público e social de que se reveste a iniciativa, haja vista o 
relevante significado cultural do indigitado museu para a Cidade, submeto o projeto 
de lei à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, contando com seu indispensável 
aval.  
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e 
consideração.  
GILBERTO KASSAB  
Prefeito  
 


