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PARECER Nº 987/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0150/18. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Gilson Barreto, que visa 
dispor sobre os convênios celebrados entre o Município e as entidades do Terceiro Setor. 

Nesse sentido, a proposta visa limitar o número de 10 (dez) convênios a serem 
celebrados pelo Município e as entidades do Terceiro Setor (art. 1º). 

Segundo a justificativa à propositura, a intenção do projeto consiste em promover a 
igualdade no número de entidades participantes nos convênios firmados com o Poder Público, 
e assim, evitar o monopólio em detrimento à boa administração pública. 

O projeto merece prosperar na forma do Substitutivo apresentado. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Em outro aspecto, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição 
Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com 
idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

Ademais, em que pese o Terceiro Setor se revelar como importante coadjuvante do 
Estado, uma vez que assume papel complementar às atividades estatais, com este deve se 
harmonizar a fim de evitar a formação de qualquer tipo de monopólio, consoante dispõe o § 4º 
do art. 173 da Constituição Federal de 1988. 

Nesse diapasão, o projeto ainda vai ao encontro do dever constitucional imposto à 
administração pública de todos os Poderes de obediência aos princípios constitucionais da 
atividade administrativa, notadamente aos princípios da isonomia, impessoalidade e 
razoabilidade. A propósito, oportuno transcrever o art. 81 de nossa Lei Orgânica: 

"Art. 81. A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios e diretrizes 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, unidade, 
indivisibilidade e indisponibilidade do interesse público, descentralização, democratização, 
participação popular, transparência e valorização dos servidores públicos. 

§1º - As entidades sem fins lucrativos que mantiverem contratos ou receberem verbas 
públicas deverão comprovar que seus dirigentes não incidem nas hipóteses de inelegibilidade, 
previstas na legislação federal. 

§ 2º - Cabe ao Município promover a modernização da administração pública, 
buscando assimilar as inovações tecnológicas, com adequado recrutamento e desenvolvimento 
dos recursos humanos necessários. 

A aprovação do projeto depende de voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, 
nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Todavia, é necessária a apresentação de Substitutivo a fim de adequar o presente 
projeto de lei à técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998, nos seguintes termos: 

 



SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0150/18. 

Dispõe sobre os convênios celebrados entre o Município e as entidades do Terceiro 
Setor, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1° O Poder Executivo fixará como diretriz o limite de 10 (dez) convênios, por 
unidade administrativa, celebrados entre o Município e as entidades do Terceiro Setor. 

Parágrafo único. Os convênios atuais, mesmo que excedido o limite fixado no "caput" 
deste artigo, terão eficácia até que se atinja o prazo de término respectivo. 

Art. 2° Esta lei considerará, para seus efeitos, os convênios do Município, através de 
todos os seus órgãos, executados com recursos exclusivos do Município, em conjunto com 
outras esferas de governo ou em parceria com organismos não governamentais, com ou sem 
finalidades lucrativas, para pessoas físicas e jurídicas. 

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 20/06/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Edir Sales - PSD 

João Jorge - PSDB 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM - Relatora 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/06/2018, p. 106 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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