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SUBSTITUTIVO Nº AO PROJETO DE LEI Nº 07/2013  
“Autoriza a concessão administrativa de uso da área municipal situada na Avenida 
Mutinga n 951, Distrito de Pirituba, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo nas condições que especifica”  
Art. 1º. Fica o Executivo autorizado a ceder ao Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo, mediante concessão administrativa, 
independentemente de concorrência, pelo prazo de 90 (noventa) anos, o uso de 
fração, correspondente a 30.000 m² (trinta mil metros quadrados) a ser 
desmembrada de área municipal situada na Avenida Mutinga, nº 951, Distrito de 
Pirituba, objetivando a instalação de unidade de ensino gratuito profissional.  
Art. 2.º A área referida no artigo 1º desta lei, constante da matrícula nº 16.553 do 
16º Ofício de Registro de Imóveis da Capital como área institucional-3, configurada 
na planta anexa DGPI-00.249_00 do arquivo do Departamento de Gestão do 
Patrimônio Imobiliário, rubricada pelo Prefeito e pelo Presidente da Câmara como 
parte integrante desta lei, delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
1, de formato irregular, com 67.297,00m² (sessenta e sete mil duzentos e noventa 
e sete metros quadrados), assim se descreve, para quem da Avenida Mutinga olha 
a área, pela frente: linha segmentada 1-2-3-4-5, medindo 232,12m, composta pelo 
segmento reto 1-2, com 10,50m, pelo segmento curvo 2-3, com 77,12m, e pelo 
segmento reto 3-4, com 71,50m, todos confrontando com a Avenida Mutinga, e 
pelo segmento curvo 4-5, com 73,00m, confrontando com o alinhamento na 
confluência da Avenida Mutinga com a Rua Projetada; pelo lado direito: linha 
segmentada 9-10-11-12-1, com 769,93m, composta pelos segmentos retos 9-10, 
com 592,30m, e 10-11, com 20,00m, e pelo segmento curvo 11-12, com 144,43m, 
todos confrontando com a faixa de domínio da Via Norte, e pelo segmento reto 12-
1, com 13,20m, confrontando com terreno de propriedade de Benjamin Jafet Neto; 
pelo lado esquerdo: linha segmentada 5-6-7-8, com 570,50m, composta pelo 
segmento reto 5-6, com 393,50m, e pelos segmentos curvos 6-7, com 100,00m, e 
7-8, com 77,00m, todos confrontando com a Rua Projetada; pelos fundos: linha 
reta 8-9, com 6,20m, confrontando com o Sistema de Recreio nº 15.  
§ 1º O Poder Executivo, através dos órgãos competentes tomará as devidas 
providencias para o desmembramento da matrícula citada no caput deste artigo.  
§ 2º A definição da área a ser desmembrada, respeitará desenho compatível com a 
instituição de via de ligação entre a Avenida Mutinga e a Avenida Raimundo Pereira 
de Magalhães.  
§3º A área remanescente deverá ser destinada à implantação de equipamentos 
municipais com anuência da câmara municipal.  
Art. 3º. Além das condições que forem exigidas por ocasião da assinatura do 
instrumento de concessão de uso, no sentido de salvaguardar os interesses 
municipais, fica o concessionário obrigado a:  
I - oferecer, gratuita e anualmente, cursos técnicos, tecnológicos, de licenciatura e 
de qualificação profissional, com previsão de atendimento de 1.200 (mil e 
duzentos) alunos;  
II - apresentar, no prazo de 1 (um) ano contado da data da assinatura do 
instrumento de concessão, os projetos e memoriais da obra a ser executada, para 
aprovação pelos órgãos técnicos municipais competentes;  
III - dar início à respectiva obra no prazo de 2 (dois) anos contados da aprovação 
dos projetos, e concluí-la no prazo de 3 (três) anos após o seu início.  
Parágrafo único. Os prazos previstos nos incisos II e III deste artigo poderão ser 
prorrogados mediante requerimento justificado, a critério da Municipalidade com 
anuência da Câmara Municipal de São Paulo.  
Art. 4º. A ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses implicará a resolução de 
pleno direito da concessão de uso:  



I - extinção ou dissolução do concessionário;  
II - alteração do destino da área;  
III - inobservância das condições estatuídas nesta lei ou nas cláusulas que 
constarem do instrumento de concessão;  
IV - descumprimento de qualquer prazo fixado.  
Art. 5º. Fica assegurado à Prefeitura o direito de, a qualquer tempo, fiscalizar o 
cumprimento das obrigações estatuídas nesta lei e no instrumento de concessão, o 
qual deverá prever os correspondentes encargos, os prazos de sua observância e a 
cláusula de rescisão, para o caso de inadimplemento.  
Art. 6º. Findo o prazo estabelecido no artigo 1º desta lei, bem como na ocorrência 
de qualquer hipótese prevista em seu artigo 4º, o imóvel será restituído ao 
Município, incorporando-se ao seu patrimônio todas as benfeitorias nele 
construídas, ainda que necessárias, independentemente de qualquer pagamento de 
indenização, seja a que título for.  
Art. 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
Às Comissões competentes.”  
 
"JUSTIFICATIVA  
O presente substitutivo tem como objetivo alterar o texto do projeto original 
encaminhado pelo Poder Executivo.  
A área em questão está localizada em uma região que carece de vários 
equipamentos públicos. A demanda de creche, na região, está em torno de mil 
crianças, conforme dados da Secretaria Municipal da Educação.  
A iniciativa do Poder Executivo é louvável e vai ao encontro dos anseios da 
população, no entanto, a área objeto da concessão (67.297 m²) excede as 
necessidades arquitetônicas e urbanísticas necessárias à construção de um 
equipamento educacional, conforme demonstrado no estudo anexo.  
Isto posto, recomenda-se o fracionamento da área, para que atenda a demanda 
proposta pelo Executivo e, também, demandas reprimidas da região, quais sejam: 
construção de equipamento infantil, instituição de via de ligação entre a Avenida 
Mutinga e a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, equipamentos para a terceira 
idade, sede adequada da Subprefeitura, entre outros.  
Expostas as razões de nossa iniciativa submetemos o assunto a essa Casa de Leis e 
solicitamos o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação.”  
  
 
  
PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº AO 
PROJETO DE LEI Nº 0007/13.  
Trata-se de substitutivo nº   apresentado em Plenário ao projeto de lei nº 0007/13, 
de iniciativa do Excelentíssimo Senhor Prefeito, que autoriza a concessão 
administrativa para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo, pelo prazo de noventa anos, e independentemente de concorrência pública, 
o uso da área municipal situada na Avenida Mutinga, nº 951, Distrito de Pirituba, 
objetivando a instalação de unidade de ensino gratuito profissional.  
O substitutivo efetua as seguintes alterações em relação à proposta original: (i) 
reduz a área objeto da concessão para 30.000 m² (trinta mil metros quadrados); 
(ii) acrescente três parágrafos ao art. 2º prevendo que o Executivo deverá 
providenciar o desmembramento da área inicialmente prevista, respeitando 
desenho compatível com a instituição de via de ligação entre a Av. Mutinga e a Av. 
Raimundo Pereira de Magalhães e que a área remanescente deverá ser destinada à 
implantação de equipamentos municipais com anuência da Câmara; (iii) altera o 
inciso III do art. 3º para prever a necessidade de anuência da Câmara para a 
dilação dos prazos previstos nos incisos II e III do citado artigo.  



O substitutivo apresentado pode prosperar, como veremos a seguir.  
Sob o ponto de vista formal, o projeto encontra fundamento no art. 13, inciso IX, 
da Lei Orgânica do Município.  
Quanto ao aspecto material, o projeto também encontra guarida no ordenamento 
jurídico.  
Com efeito, versa o projeto sobre a afetação de bens públicos municipais, para a 
atuação de determinada instituição, tendo em vista seus propósitos meritórios.  
Segundo José dos Santos Carvalho Filho (In, Manual de Direito Administrativo, 23ª 
edição, Lúmen Júris Editora, p. 1248) o tema da afetação e da desafetação diz 
respeito aos fins para os quais está sendo utilizado o bem público, entendendo-se 
como bem desafetado aquele que não está sendo usado para qualquer fim público e 
que, portanto, pode ser alienado.  
Ainda segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho (ob cit p. 1288), cessão de 
uso é aquela em que o Poder Público consente o uso gratuito de bem público por 
órgãos da mesma pessoa ou de pessoa diversa, incumbida de desenvolver 
atividade que, de algum modo, traduza interesse para coletividade.  
No que diz respeito à dispensa de licitação em referida concessão administrativa de 
uso, ressalte-se que o projeto encontra fundamento no artigo 114, da Lei Orgânica 
que reza:  
Art. 114. Os bens municipais poderão ser utilizados por terceiros, mediante 
concessão, permissão, autorização e locação social, conforme o caso e o interesse 
público ou social, devidamente justificado, o exigir.  
§ 1º A concessão administrativa de bens públicos depende de autorização 
legislativa e concorrência e será formalizada mediante contrato, sob pena de 
nulidade do ato.  
§ 2º A concorrência a que se refere o § 1º será dispensada quando o uso se 
destinar a concessionárias de serviço público, entidades assistenciais ou 
filantrópicas ou quando houver interesse público ou social devidamente justificado.  
§ 3º Considera-se de interesse social a prestação de serviços exercida sem fins 
lucrativos, voltados ao atendimento das necessidades básicas da população em 
saúde, educação, cultura, entidades carnavalescas, esportes, entidades religiosas e 
segurança pública.  
Nesse sentido, ainda, destaque-se a decisão proferida pelo Judiciário Paulista na 
Apelação Cível nº 702.298.5/5-00(994.07.163417-0), in verbis:  
Ação Civil Pública - Pretensão manifestada pelo Ministério Público estadual voltada 
à declaração de nulidade de concessão de uso de bem público a entidade de direito 
privado sem a prévia realização de procedimento licitatório, bem como a reparação 
de eventuais danos causados ao erário municipal - Decreto de procedência da ação 
que não merece subsistir - Edição da Lei municipal nº 11.891/95, com vistas a 
autorizar o Executivo a conceder o uso de área municipal à Associação dos Oficiais 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a título gratuito e pelo prazo de 50 
(cinquenta) anos, que não importou em qualquer ilegalidade - Verificação da 
presença do interesse público exigido pelo art. 114 da Lei Orgânica do Município 
para a realização da cessão sem o prévio procedimento licitatório que cabe, em 
princípio, aos poderes Executivo e Legislativo, deferido ao Judiciário o exame da 
questão apenas nas hipóteses de abuso ou desvio de finalidade.  
Cumpre observar, também, que a cessão administrativa de uso sem licitação, não 
fere ou viola o chamado princípio licitatório previsto no artigo 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal vez que a Lei Federal 8.666/93, estabelece em seu artigo 17:  
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá 
às seguintes normas:  
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da 
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e, para todos, inclusive 
a entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na 
modalidade concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:  
(...)  



b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da 
administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas 
alíneas f, h e i;  
Observe-se que em consonância com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal nos autos da ADI nº 927-3, foi suspensa a eficácia da expressão permitida 
exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública contida no 
art. 17, inciso I, “b”, pois no entendimento do referido Tribunal por ocasião da 
concessão da liminar, ainda vigente, a lei trataria mal a autonomia estadual e a 
autonomia municipal, se interpretada no sentido de proibir a doação a não ser para 
outro órgão ou entidade da Administração Pública. Uma tal interpretação, 
constituiria vedação aos Estados e Municípios de disporem de seus bens, a impedir, 
por exemplo, a realização de programas de interesse público (...) Empresto, pois, 
interpretação conforme à Constituição ao citado dispositivo - art. 17, I, b: a 
expressão - ‘permitida exclusivamente a outro órgão ou entidade da Administração 
Pública, de qualquer esfera de governo’ - somente tem aplicação no âmbito do 
governo central, vale dizer, no âmbito da União Federal.  
Ora, se pela Lei Geral de Licitações é possível ‘o mais’, ou seja, efetuar a doação de 
bem público municipal, desde que, por óbvio, subordinada à existência de interesse 
público justificado (art. 17, caput e alínea “b”), nada obsta que o Executivo faça ‘o 
menos’, ou seja, nada obsta que, sem licitação, efetue a concessão administrativa 
de uso, lembrando, ainda, que nossa Lei Orgânica é expressa ao autorizá-la, nos 
termos do § 2º, do artigo 114.  
A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XIX da Lei Orgânica do 
Município.  
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Quanto ao mérito, a Comissão de Política Pública Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente e a Comissão de Administração Pública entendem inegável o interesse 
público da proposta, razão pela qual se manifestam  
FAVORAVELMENTE ao projeto.  
Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do projeto correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias.  
FAVORÁVEL, portanto, o parecer.  
Sala das Comissões Reunidas, 19/03/2013  
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