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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 493/98 
        Institui o Programa “Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários” no 
Município de São Paulo, e dá outras providências. 
        A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
        Art. 1° - Fica instituído o Programa “Incubadora de Empreendimentos 
Econômicos Solidários”, no âmbito da Secretaria Municipal do Trabalho e das 
Subprefeituras do Município. 
        Parágrafo único – Para efeito desta Lei, entende-se por empreendimentos 
econômicos solidários as organizações: 
        a) coletivas e que atuam no âmbito das ações de economia solidária incluindo 
organizações suprafamiliares, singulares e complexas, tais como associações, 
cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de trocas, redes 
e centrais; 
        b) cujos participantes ou sócios são trabalhadores dos meios urbano e rural e que 
exercem coletivamente a gestão das atividades e dos resultados alcançados; 
        c) permanentes, incluindo os empreendimentos que estão em funcionamento e 
aqueles em processo de implantação, com o grupo de participantes constituído e as 
atividades econômicas definidas; 
        d) com diversos graus de formalização, ainda que nesse estágio de incubação 
prevaleça a existência real sobre o registro legal e; 
        e) que realizem atividades econômicas de produção de bens, de prestação de 
serviços, de fundos de crédito (cooperativas de credito e fundos rotativos populares), 
de comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos e serviços) e de 
consumo solidário. 
        Art. 2º - Os objetivos do Programa são: 
        I – apoiar o desenvolvimento de empreendimentos econômicos solidários em 
processo de constituição; 
        II – incentivar a criação de novos empreendimentos econômicos solidários; 
        III – propiciar capacitação para a qualificação dos dirigentes e participantes 
desses empreendimentos econômicos solidários; 
        IV – viabilizar a obtenção de recursos financeiros necessários para a implantação 
e instalação dos empreendimentos econômicos solidários; 
        V – gerar oportunidades de emprego e renda nos bairros; 
        VI – garantir ambientes de trabalho e processos produtivos seguros e saudáveis, 
conscientizando os empreendedores da necessidade da prevenção de doenças e 
acidentes de trabalho. 
        VII – Estimular e apoiar a exposição e comercialização dos produtos e serviços 
desenvolvidos pelos empreendimentos econômicos solidários 
        Art. 3º - Para implementar o Programa instituído por esta lei, o Poder Executivo 
constituirá Colegiado Municipal de Desenvolvimento, junto à Secretaria Municipal de 
Trabalho, e Colegiado Regional de Desenvolvimento, em cada uma das Subprefeituras. 
        Parágrafo único – Os referidos Colegiados poderão contar com a participação das 
diversas secretarias e órgãos afetos ao Programa, de representantes da sociedade 
civil, de empreendimentos econômicos solidários, de redes locais de economia 
solidária, de entidades de apoio, assessoria e fomento à economia solidária, de escolas 
técnicas, de universidade, do empresariado e de representações locais do SABRAE-SP, 
da FIESP-CIESP, da Associação Comercial de São Paulo, da Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo – FCESP -, do Centro do Comércio do Estado de São Paulo – 



CCESP – e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. 
        Art. 4º - O Executivo apoiará a realização de feiras permanentes e outras 
iniciativas que propiciem a exposição, comercialização e troca de produtos e serviços 
desenvolvidos pelos empreendimentos de economia solidária. 
        Art. 5º - Fica autorizado o aporte de recursos de instituições públicas ou privadas 
interessadas em financiar o referido Programa. 
        Art. 6º - Caberá à Secretaria Municipal do Trabalho a prestação de contas 
públicas dos recursos recebidos e gastos nas ações de que trata esta lei. 
        Art. 7º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de 
dotações, orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
        Art. 8º - Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 
sua publicação. 
        Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
        Art. 10 – Revogam-se as disposições em contrário. 
        Sala das Sessões, em  
        CARLOS NEDER 
        Vereador – PT” 
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PARECER CONJUNTO Nº 815/2008 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE 
TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 
GASTRONOMIA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO 
APRESENTADO EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 0493/98. 
Trata-se de Substitutivo apresentado em Plenário ao projeto de lei nº 493/98, de 
autoria do Nobre Vereador Carlos Neder, que visa instituir o Programa Incubadora de 
Empresas no Município de São Paulo. 
O Substitutivo apresentado aprimora a proposta original na medida em que o 
Programa passa a ser direcionado às organizações coletivas que atuam no âmbito das 
ações de economia solidária, incluindo organizações supra-familiares, singulares e 
complexas, tais como associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de 
produção, clubes de trocas, redes e centrais, razão pela qual, no que concerne ao 
Substitutivo ora sob análise, somos 
PELA LEGALIDADE 
Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes opinam no sentido da aprovação do 
Substitutivo apresentado que melhor se coaduna com o interesse público. 
A Comissão de Finanças e Orçamento se manifesta no sentido de que nada obsta a sua 
aprovação. 
FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 
Sala das Comissões Reunidas, 26/06/08. 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
Ademir da Guia 
Agnaldo Timóteo 
João Antonio 
Russomanno 
Ushitaro Kamia 
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Gilson Barreto 



Jorge Borges 
José Américo 
Marta Costa 
Soninha 
COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 
GASTRONOMIA 
Goulart 
Lenice Lemos 
Senival Moura 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Adolfo Quintas 
Aurélio Miguel 
Paulo Fiorilo 
Paulo Frange 
Wadih Mutran 
 
 
 
 
 
 


