
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 794/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0339/17 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, que institui o 
"Programa Empresa na Escola". 

Nos termos da presente propositura, fica criado o Programa Empresa na Escola, que 
tem por competência e finalidade autorizar as empresas privadas a investirem, por meio de 
doações, em obras de reforma nas escolas e nas creches municipais. As doações podem ser 
feitas por meio de prestação de serviços ou de entrega de materiais para a obra, diretamente à 
instituição de ensino indicada à empresa pelo Programa. Em contrapartida, a empresa doadora 
poderá colocar placa com exploração de publicidade, dentro da instituição de ensino e nas 
imediações dela, demonstrando que é Amiga da Escola na realização da obra de reforma. O 
projeto estabelece, ainda, que compete à Secretaria Municipal de Educação padronizar o tipo 
de publicidade permitida à empresa doadora. 

De acordo com a justificativa, o projeto visa priorizar e destinar doações para área da 
educação, dada a importância da educação básica no processo de desenvolvimento cognitivo 
das crianças. 

Em que pesem os elevados propósitos que nortearam sua autora, a proposta não 
reúne condições de prosseguir em tramitação, tendo em vista que as doações de bens e 
serviços ao Poder Público Municipal prescindem de lei, tendo em vista que a Administração 
Pública já pode aceitar tais liberalidades da iniciativa privada, desde que entenda conveniente. 
A Lei Orgânica do Município de São Paulo, em seu artigo 13, inciso XI: 

"Art. 13 - Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o 
especificado no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, 
especialmente: 

XI - autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem 
encargos;" 

Destarte, percebe-se que somente a doação de bens imóveis e com encargos para o 
Município requer a aprovação de lei pelo Legislativo Municipal. Por outro lado, para a doação 
de bens móveis ou de serviços, como no caso da presente propositura, não se faz necessária 
autorização legislativa, sendo despicienda a aprovação de lei com este exclusivo propósito. 
Importante esclarecer que no presente projeto, não há previsão de encargo, embora a 
propositura contenha disposição no sentido de fixação de obrigação de implantação de placas 
nas instituições de ensino para publicidade em favor da empresa privada doadora. Conforme 
explicado pela professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

"Somente se considera existente o encargo na hipótese em que a destinação a um fim 
específico vem acompanhada de medida coercitiva, como a fixação de um prazo para o 
cumprimento do encargo, ou a previsão expressa de revogação da liberalidade em caso de 
descumprimento do encargo." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24 ed. 
São Paulo: Atlas, 2011). 

Como no projeto em apreço não há previsão expressa de revogação da liberalidade e 
nem a fixação de um prazo para cumprimento de nenhuma contrapartida, conclui-se que não 
se trata de doação com encargo. 



Não se pode olvidar também que no âmbito do Município de São Paulo, já há 
regramento específico disciplinando matéria similar, através da Lei nº 15.933 de 23 de 
dezembro de 2013, que institui o Programa de Adoção de Escolas e Creches da Rede 
Municipal de Ensino, que traz a autorização para que pessoas físicas e jurídicas façam 
doações de recursos materiais a escolas e creches municipais e realizem a manutenção, 
conservação, reforma e ampliação de escolas e creches municipais; bem como através do 
Decreto n° 40.384 de 03 de abril de 2001, o qual dispõe sobre a doação de bens e serviços às 
Secretarias Municipais e estabelece possibilidade de celebração de parcerias com a iniciativa 
privada, com o objetivo de viabilizar projetos relacionados com os setores de suas respectivas 
áreas de atuação. 

Ante o exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 06/06/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/06/2018, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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