
 

Secretaria Geral Parlamentar 

Secretaria de Documentação 
Equipe de Documentação do Legislativo 

 

PARECER Nº 1571/2018 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 150/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Gilson Barreto, dispõe sobre os 
convênios celebrados entre o Município e as entidades do Terceiro Setor. 

De acordo com a propositura, a quantidade de convênios celebrados entre o município 
e as entidades do terceiro setor ficará limitada a 10 (dez) convênios por entidade, sendo que os 
atuais, mesmo que excedido o limite fixado, serão mantidos até o atingimento do seu término. 

Em sua justificativa, o autor reconhece a importância dos convênios que geram 
serviços de caráter público, porém ressalta que ano após ano observa-se o aumento do volume 
de reursos financeiros repassados pelo Poder Público às entidades do terceiro setor, dando por 
muitas vezes a sensação de "terceirização" pelo grande número de convênios que uma única 
entidade tem com o Município. 

Nesse sentido, o projeto de lei tem por objetivo promover a igualdade no número de 
entidades participantes nos convênios firmados com o Poder Público, evitando o monopólio em 
detrimento de uma boa administração. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, na forma de um substitutivo apresentado a fim de adequar o projeto 
de lei à técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95/98. 

A tabela abaixo mostra a evolução dos convênios firmados entre a Prefeitura de São 
Paulo e as organizações sociais nos últimos 06 anos (fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo. 
Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/mmo
nitorament/index.php?p=170850>. Consultado em: 03/08/2018). 

 

Observa-se que a quantidade organizações conveniadas permaneceu praticamente 
estável até 2017, decrescendo um pouco em 2018, variando de 367 a 379 organizações. 
Houve um aumento de 93 convênios até 2017 e diminuiu 16 em 2018, quando chegou a um 
número de 1264. A capacidade de atendimento teve um pico no ano de 2017, atingindo 
266.006, recuando bastante no último ano, com a capacidade atual de atendimento para 
219.689 pessoas. Já o valor do repasse mensal seguiu uma trajetória crescente, aumentando 
ano a ano até atingir o valor de quase 84 milhões em julho/2018, aumentando quase 57% em 
seis anos, ao passo que a inflação no período pelo IPCA foi de 35%. 

Tendo em vista que a propositura reveste-se de grande relevância e elevado interesse 
público, quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública manifesta-se favorável à 
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aprovação do projeto de lei, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 10 de outubro de 2018. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Quito Formiga (PSDB) - Relator 

David Soares - (Democratas) 

Manuel Del Rio  - (PT) - Contrário 

Mario Covas Neto - (PODE) 

Rinaldi Digilio  -  (PRB) 

 

VOTO EM SEPARADO DE AUTORIA DO VEREADOR MANOEL DEL RIO  
AO PROJETO DE LEI Nº 150/2018 

Trata-se de projeto de lei de autoria da nobre vereador Gilson Barreto (PSDB) que 
dispõe sobre os convênios celebrados entre o Município e as entidades do Terceiro Setor. 

De acordo com a propositura, a quantidade de convênios celebrados entre o município 
e as entidades do terceiro setor ficará limitada a 10 (dez) convênios por entidade, sendo que os 
atuais, mesmo que excedido o limite fixado, serão mantidos até o atingimento do seu término. 

Em sua justificativa, o autor reconhece a importância dos convênios que geram 
serviços de caráter público, porém ressalta que tem ocorrido aumento do volume de recursos 
financeiros repassados pelo Poder Público às entidades do terceiro setor. 

Embora meritório os objetivos do autor em buscar promover a igualdade no número de 
entidades participantes nos convênios firmados com o Poder Público, acreditamos que impor 
um número limite, de forma autocrática e sem determinadas avaliações, não é a melhor 
maneira. Havendo a restrição, o Poder Executivo correrá o risco de excluir entidades que 
possuem expertise e capacidade de execução e, na hipótese de não haver outras entidades 
aptas, poderá sofrer com a descontinuidade dos serviços, afetando diretamente a população 
que mais precisa desses serviços. 

Nesse diapasão, consideramos que a propositura não tem como prosseguir, pois 
poderá gerar severos danos à Administração Pública e à continuidade dos serviços públicos. 

Ressalto, entretanto, que somos favoráveis a projetos que vão ao encontro dos 
princípios constitucionais da atividade administrativa, notadamente aos princípios da isonomia, 
impessoalidade e razoabilidade. Portanto, caso o autor supere a limitação exposta acima e 
apresente propositura que vise regulamentar os convênios, buscando ainda mais 
transparência, condições de igualdade e impessoalidade, seremos plenamente favoráveis. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 10/10/2018. 

Manuel Del Rio – (PT) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/10/2018, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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