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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 
PARECER N.º 8.766 – A/J 
(ref.: convênios) 
Proc. n.º 13447/2019 
PL n.º 389/2018 
Poder Executivo 
 
 

“Autoriza o Município, por intermédio da 
Secretaria de Educação e Cidadania, a 
celebrar convênio com a Fundação Hélio 
Augusto de Souza, e dá outras 
providências.” 

 
 
   Trata-se de projeto, de autoria do Poder Executivo, que visa obter 
autorização para que o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, 
possa celebrar convênio com a Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS - para a 
realização de atividades socioeducativas em contraturno escolar. 
 
   O autor, na mensagem que acompanha a proposta, assevera que o projeto 
em tela possibilitará a ampliação do “número de alunos da rede municipal matriculados em jornada 
ampliada na modalidade educação integral, em consonância com seu Plano Municipal de Educação conforme 
as diretrizes legais”. 
 
   Aduz, ainda, que “A FUNDHAS é uma instituição pública de direito privado, sem 
fins lucrativos que atende crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, no contraturno escolar”, e que a 
referida Fundação “visa contribuir na emancipação social de crianças e adolescentes, em situação de 
vulnerabilidade e/ou risco social, por meio das ações socioeducativas, com foco na formação integral, 
proporcionando-lhes aprendizagens nas diferentes dimensões constituintes do ser”. 
 
 
   Nota-se, de plano, que a matéria tratada no projeto de lei em epígrafe 
“convênio” é de interesse local, e que a competência legislativa do Município está amparada 
no artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, e nos artigos 21, inciso I, da Lei 
Orgânica do Município, verbis: 
 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

 
Art. 21. Ao Município compete, no exercício de sua autonomia, legislar sobre assuntos de 
interesse local, provendo a tudo quanto se relacione com seu peculiar interesse e com o bem 
estar de sua população, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições:  
I - organizar-se juridicamente, elaborar as leis, atos e medidas de seu peculiar interesse; (g.n) 
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   Ademais, segundo o disposto no art. 241 da Constituição Federal, compete 
aos Municípios disciplinar, por meio de lei, os consócios públicos e os convênios:  
 
 

“Art. 241.A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de 
lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 
autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos”. 

    

  A possibilidade de órgãos da Administração Pública firmarem convênio 
também foi prevista na legislação infraconstitucional, especialmente no art. 116 da Lei nº 
8.666/1993: 

“Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, 
ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da 
Administração. 
§ 1o  A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da 
Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho 
proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes 
informações: 
I - identificação do objeto a ser executado; 
II - metas a serem atingidas; 
III - etapas ou fases de execução; 
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - cronograma de desembolso; 
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou 
fases programadas; 
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os 
recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, 
salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão 
descentralizador.” 

 
   A partir da vigência da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a possibilidade 
de ser celebrado convênio entre entidades públicas e particulares foi restringida pelo art. 84-
A às hipóteses que estão contidas no art. 84:   
 

“Art. 84-A.  A partir da vigência desta Lei, somente serão celebrados convênios nas 
hipóteses do parágrafo único do art. 84.”  
“Art. 84.  Não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 
Parágrafo único.  São regidos pelo art. 116 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
convênios: 
I - entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas; 
II - decorrentes da aplicação do disposto no inciso IV do art. 3º.” 

 
   Na Lei Orgânica do Município a figura do convênio está prevista em diversos 
dispositivos: 
 

Art. 22. Compete ainda ao Município, concorrentemente com a União ou o Estado, ou 
supletivamente: 
(...) 
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X - promover diretamente, em convênios ou em colaboração com a União, Estado e outras 
instituições, programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais 
e de saneamento básico; 
 
Art. 23. O Município pode celebrar convênios e fazer consórcios com a União, o Estado e 
outros Municípios, assegurados os recursos necessários e mediante autorização específica da 
Câmara Municipal, para a realização de obras, atividades ou serviços de interesse comum. 
 
Art. 113 (...) 
§ 3º O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado será sempre atualizado com dados 
estatísticos levantados em pesquisa municipal ou em convênios com órgãos oficiais do 
Estado e da União. 
 
Art. 238. O Município tomará inciativa junto ao Estado no sentido de: 
(....) 
 II - celebrar convênio para a gestão das águas de interesse exclusivamente local. 
Art. 278. Compete ao Sistema Único de Saúde, nos termos da lei, além de outras atribuições: 
(...) 
Parágrafo único. O Município, através do convênio SUS, incentivará a implantação de 
programas e condições para atendimento aos portadores de deficiências, inclusive facilitará o 
fornecimento de equipamentos necessários à sua integração social. 
 
“Art. 297. Cabe ao Poder Público garantir assistência promocional às crianças e adolescentes 
cujos pais não reúnam condições para sua manutenção, através de ações próprias ou de 
convênios com entidades sociais particulares, empresas e fundações.” 
 

   Na doutrina é pacífico que o convênio se trata de acordo acertado entre 
pessoas administrativas entre si ou entre elas e particulares, objetivando a realização de um 
fim de interesse público.1 
 
   Hely Lopes Meirelles acrescenta que “convênio não é contrato”, e que os 
convênios não adquirem personalidade jurídica, e que os mesmos permanecem “como simples 
aquiescência dos partícipes para a prossecução de objetivos comuns”, o que leva a considerá-los como 
uma cooperação associativa desprovida de vínculos contratuais. 
 

   De tal sorte, é possível a formalização de convênio pelo Município para a 
execução de serviços de interesse comum dos entes da federação, inclusive para o fim 
proposto na propositura. 

 

   Não obstante, no texto da Constituição Federal há disposição no sentido de 
que todos os entes da Federação devem proporcionar meios de acesso à educação e dar 
efetividade ao plano de cooperação visando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar 
em âmbito nacional (art. 23, inciso V e parágrafo único). 
  
   A educação, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal, trata-se de 
“direito de todos e dever do Estado”, de modo que deverá ser promovida e incentivada pelo Poder 
Público Municipal, contando com a colaboração dos órgãos da Administração e da 
sociedade, a fim de permitir que haja o desenvolvimento da pessoa, a qualificação para o 
trabalho e, consequentemente, o efetivo exercício da cidadania.  
 

                                                           
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 11ªed., São Paulo, Malheiros, 2000, p.350 
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   A Lei Orgânica do Município, simetricamente às disposições constantes na 
Constituição Federal, atribui ao Poder Público Municipal o dever de priorizar investimentos 
em educação: 
 

Art. 22. Compete ainda ao Município, concorrentemente com a União ou o Estado, ou 
supletivamente: 
[...] 
IV - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência e manter, com a 
colaboração técnico-financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e 
de ensino fundamental; 
[...] 
XII - estimular a educação e a prática desportiva; 
 
Art. 249. O Poder Público Municipal deverá:  
I - estimular o desenvolvimento de tecnologia objetivando a pesquisa e o ensino básicos e a 
formação profissional, assim como a redução de custos na implantação de obras e serviços 
públicos;  
II - adotar política de informática que assegure a empresas nacionais, sob controle de 
brasileiros, e que utilizem tecnologia nacional, participação nos programas de computadores;  
III - priorizar os investimentos em educação, cultura e preservação do meio ambiente; 
 
Art. 323. O Município manterá programa educacional destinado ao desenvolvimento da 
educação permanente, na forma estabelecida pelo Conselho Municipal de Educação. 
 
 
“Art. 319. Os convênios ou acordos firmados pelo Município, na área da Educação, só poderão 
ocorrer com instituições desprovidas de finalidade lucrativa, à exceção dos casos de cessão por 
particulares, de espaço físico e recursos materiais e/ou humanos para que o ensino público 
fundamental ou pré-escolar seja ministrado pela rede municipal. 
Parágrafo Único. Os convênios, acordos ou outras formas de parceria firmados nos termos do ‘caput’ 
deste artigo deverão ser aprovados pela Câmara Municipal.” 

 

 
   Logo, a pretensão do Chefe do Poder Executivo de transferir recursos à 
Fundação Hélio Augusto de Souza (art. 2º do projeto) para o fim indicado no art. 1º do 
projeto, e na Mensagem nº 40/SAJ/DAL/2019 que o acompanha, encontra-se ancorada na 
Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município. 
 
   A iniciativa para dispor sobre a matéria está em consonância com os artigos 
25, 47, II, XIV e XVIII, da Constituição do Estado de São Paulo, e com os artigos 65 e 93 
da Lei Orgânica do Município, que estabelece ao Chefe do Poder Executivo a competência 
legislativa para dispor sobre a matéria. 
 
   Sobre o texto normativo proposto, verifica-se que o art. 1º do projeto indica 
que o escopo do convênio é a realização de atividades socioeducativas em contraturno 
escolar para atender às demandas do ensino integral no Município. 
 
   O art. 2º prevê que, para consecução dos objetivos do convênio, será 
realizada transferência de recursos financeiros à Fundação Hélio Augusto de Souza - 
FUNDHAS, mensalmente, de acordo com o número de alunos atendidos pelo projeto e 
desde que sejam atendidas as condições estabelecidas pela Secretaria de Educação e 
Cidadania e as constantes no termo de convênio. 
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  Os recursos para fazer frente às despesas geradas com a ação governamental 
indicada nos artigos 1º e 2º do projeto foram indicados no artigo 3º do projeto, o que, em 
tese, coaduna-se com as disposições contidas nos artigos 25 e 176, inciso I, da Constituição 
Estadual, e o disposto no artigo 68 da Lei Orgânica do Município.  
 
   Todavia, no que toca à parte final do final do artigo 3º, que autoriza a 
suplementação em até 20% (vinte por cento) da dotação orçamentária nele descrita, sem a 
devida indicação da origem dos recursos que farão frente a mencionada suplementação, 
anota-se que o E. Tribunal de Contas assentou entendimento no sentido de que o Poder 
Executivo deverá solicitar específica permissão legislativa para as modificações 
orçamentárias que, dentro de uma mesma categoria, oneram o percentual genérico 
concedido na lei orçamentária anual (art. 165, § 8º, da CF), ou, seja utilizada essa margem. 2 
 
   O art. 4º determina que o termo de convênio que será formalizado pelo 
Município de São José Campos contenha os termos da Minuta Padrão do termo de 
Convênio e do Plano de Trabalho que integram o projeto.  
 
   O art. 5º autoriza o Município a firmar termos aditivos e de rerratificação que 
forem necessários para atender os objetivos do convênio, desde que sejam mantidas as 
finalidades de convênio e que não sejam instituídas despesas não que não estejam previstas 
na Lei Orçamentária. Tais hipóteses de alteração contratual, ressalte-se, estão previstas no 
art. 65 da Lei nº 8.666/1993, de maneira que é possível a aplicação aos convênios. 
 
   O art. 6º, por sua vez, traz apenas a cláusula de vigência da norma. 
 
   A minuta do termo de convênio constante no item 1.2, fls. 5/13, contém a 
qualificação das partes (preâmbulo), a descrição do objeto (cláusula primeira), as obrigações 
das partes (cláusula segunda), o prazo de vigência (cláusula terceira), os valores que serão 
repassados e as dotações orçamentárias que serão utilizada pelo Município para fazer frente 
às despesas decorrentes do convênio (cláusula quarta), as hipóteses que poderão ensejar a 
extinção ou a dissolução do convênio (cláusula quinta),  as responsabilidades das partes 
(cláusula sexta), a obrigação de acompanhamento da execução do convênio (cláusula sétima), 
o dever de prestação de contas (cláusula oitava), e eleição do foro da Comarca de São José 
dos Campos para dirimir dúvidas oriundas do instrumento de convênio (cláusula nona), 
restando, portanto, atendidos os requisitos necessários do contrato que estão previstos no 
art. 55 da Lei nº 8.666/1993. 
 
   O Plano de Trabalho, fls. 14/ do item 1.2 dos autos, está em conformidade 
com o disposto no artigo 116 da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que no mesmo consta a 
definição do objeto do convênio, as metas que deverão ser atingidas, as fases de execução 
das atividades, e o cronograma de desembolso. 
 
 
  Todavia, não há nos autos a demonstração de que a propositura atende ao 
disposto na Lei Complementar nº 101/00, especialmente em seu Art.16, inciso I, que obriga 

                                                           
2 TCE - Transposição, Remanejamento e Transferência Orçamentária. Possibilidade de autorização na lei de diretrizes orçamentárias (LDO) – disponível em: 
https://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/20140425-artigo_transposicoes.pdf. P. 
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a apresentação do relatório do impacto orçamentário e financeiro relativo à matéria, o que, 
em que pese a declaração do autor do projeto no sentido de tais documentos “se encontram 
encartados no Processo Administrativo n. 140.890/19”, prejudica a análise de compatibilidade da 
proposta com a citada Lei Complementar. 
 
   Por derradeiro, anota-se que as minutas acostadas nos autos devem ser 
minuciosamente analisadas e aprovadas pelo órgão responsável pelo assessoramento jurídico 
da Prefeitura Municipal, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 
8.666/1993 que dispõe “As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, 
convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da 
Administração”. 
 
   Nestes termos, observados os apontamentos feitos, a proposta estará, sob o 
aspecto jurídico, em condições de ser apreciada pelos Senhores Vereadores. 
 
   É o parecer. 
 

São José dos Campos, 25 de novembro de 2019. 
 
 
 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 

Sérgio Ricardo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica 
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