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PARECER Nº 1179/2020 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 633/2018. 

Trata-se de projeto de lei de autoria da nobre Vereadora Rute Costa (PSDB), que 
"institui no Município de São Paulo a criação de grupos de ‘Ação Social e solidariedade’ nas 
Escolas Municipais de São Paulo”. 

De acordo com o projeto, a implantação dos grupos caberá ao Poder Executivo em 
conjunto com a comunidade escolar. Cada unidade escolar definirá as prioridades de seu 
projeto, dependendo do contexto e das necessidades de cada região da cidade. Nas unidades 
escolares, os grupos serão coordenados por professores, coordenadores e demais 
funcionários, conforme definido pelo Poder Executivo. 

Na justificativa que acompanha o projeto, a autora argumenta que a solidariedade não 
se trata apenas de caridade, mas também de ajudar o próximo sem esperar nada em troca ou 
alcançar benefício em si mesmo, possuindo empatia com o outro. Ações sociais servem como 
propulsor para uma sociedade melhor e mais justa, além de trabalhar com aspectos 
ambientais, culturais, sociais, entre outros, e daria ao aluno o papel de agente de mudança no 
respectivo espaço social. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJLP) exarou parecer 
pela LEGALIDADE do projeto de lei, na forma de SUBSTITUTIVO para: (i) adaptar a redação 
legislativa às regras previstas na Lei Complementar nº 95/98; e (ii) acrescentar os artigos 5º, 
sobre as despesas decorrentes da execução da lei, e 6º, sobre o início da entrada em vigor da 
lei. 

De acordo com a Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, o serviço voluntário 
é a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, 
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Definição semelhante é 
adotada no Decreto n° 57.839, de 17 de agosto de 2017, que disciplina a prestação de serviço 
voluntário no âmbito da Administração Pública Municipal. 

O voluntariado tem sido cada vez mais comum, não só no Brasil, mas em todo o 
mundo. Esse importante tipo de trabalho, frequentemente associado a ONGs e organizações 
do terceiro setor, contribui de forma significativa para suprir as deficiências do atendimento 
público a áreas sociais como saúde, educação, esporte, lazer, entre outras. O trabalho 
voluntário, além da dedicação abnegada de quem o exerce, necessita de profissionalismo e, 
muitas vezes, de especialização. Dessa forma, pode ser considerada uma rica aprendizagem e 
experiência para a futura inserção de seus praticantes no mercado de trabalho. 

Em seu art. 205, a Constituição Federal de 1988 determina que a educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. Já o art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação estabelece que a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

O envolvimento dos estudantes em iniciativas de trabalho voluntário configura-se em 
excelente oportunidade para a sua qualificação profissional e para o desenvolvimento da 
capacidade de sentir empatia e de agir de forma solidária e generosa com o outro. Os projetos 
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sociais são um exercício de cidadania, na medida em que envolvem as pessoas para além do 
seu campo de vivência, permitindo a transposição de barreiras e preconceitos em benefício do 
outro. 

O texto do projeto de lei, em seu art. 3, incisos II e V, dispõe que caberá a esses 
grupos escolares de ação social e solidariedade a promoção de "assistência social" e 
"programas sociais". Embora meritório, cabe ressaltar que a assistência social e os programas 
sociais, com o advento da Constituição Federal foram elevados à política de Estado, 
reservando à filantropia e aos programas de voluntariados caráter complementar e de 
cooperação. Portanto, por constituírem atribuições estatais, os programas sociais e políticas de 
assistência social não podem ser substituídos por iniciativas como a apresentada no projeto, o 
que eventualmente poderá ser objeto de ajuste. Isso não impede, porém, a realização de 
trabalhos voluntários na área social como propõe o projeto ora analisado. 

Diante do exposto, considerando o mérito desta Comissão de Administração Pública e, 
sem prejuízo de análise mais detalhada pela Comissão de mérito dos elementos apontados, 
somos pelo parecer FAVORÁVEL, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJLP). 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 02 de dezembro de 2020. 

Zé Turin(REPUBLICANOS) - Presidente 

Daniel Annenberg(PSDB) - Relator 

Alfredinho(PT) 

Edir Sales(PSD) 

Fernando Holiday(PATRIOTA) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/12/2020, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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