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PARECER Nº 12/2013 CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA 
URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE, DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
547/12  
Trata-se do Projeto de Lei nº 547/12, de autoria do Executivo, que autoriza a 
concessão administrativa de uso do imóvel municipal situado na Avenida Paulista nº 
1578 (Edifício Trianon) ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – 
MASP, nas condições que especifica.  
O projeto tem como finalidade obter autorização legislativa para a concessão 
administrativa, ao MASP, do uso do referido imóvel, pelo prazo de quarenta anos, 
independentemente de concorrência, para a continuidade do seu funcionamento, 
nas edificações existentes.  
A justificativa que acompanha a propositura esclarece que o imóvel em questão foi 
objeto de concessão de uso outorgada ao museu, pelo mesmo período e igual 
destinação, com fundamento nas Leis nº Leis nº 7.192, de 3 de outubro de 1968, e 
nº 11.312, de 21 de dezembro de 1992, atualmente vigorando 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. Informa, ainda, que 
a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos e a Procuradoria Geral do Município 
manifestaram-se de maneira favorável à possibilidade jurídica de concessão do 
imóvel, sendo que a Comissão do Patrimônio Imobiliário do Município recomendou a 
sua efetivação nos termos propostos pelo projeto de lei.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto em questão.  
O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP é um dos mais 
importantes museus de arte do país e reconhecido internacionalmente, com um 
acervo de valor inestimável, gerido por uma sociedade civil sem fins lucrativos, que 
tem como objetivo incentivar, divulgar e amparar as artes de modo geral e, em 
especial, as artes plásticas.  
Considerando, portanto, que a propositura possibilita a continuidade do 
funcionamento de um dos mais importantes equipamentos culturais da cidade e do 
país, constituindo uma referência urbana única para os moradores da cidade e para 
os que a visitam, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, posicionando-se com parecer favorável ao projeto de lei.  
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