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JUSTIFICATIVA - PL 0606/2018 
O presente projeto tem o intuito de permitir ao executivo que renove e prorrogue por 

mais 20 (vinte) anos a concessão de direito real de uso de área municipal ao Clube Esportivo 
da Penha, na qual já está estabelecido, por força da Lei 9.323, de 25 de setembro de 1981. 

A Lei 9.323 de 1981, ao conceder o direito real de uso da área o fez por 40 (quarenta) 
anos, prazo este que irá expirar em 2021, para que o clube promovesse atividades esportivas 
no local, estabelecendo, entretanto, vários deveres ao concessionário. Entre elas estão a de 
franquear o uso de instalações às escolas da região leste para aulas de educação física, 
festividades e competições esportivas; não ceder o clube a terceiros; zelar pelo imóvel, 
responder pelos impostos taxas e outros encargos do imóvel, além de submeter à prévia 
aprovação da Prefeitura, mediante apresentação de projetos e memoriais, eventuais planos e 
novas construções ou de ampliação das já existentes. 

A concessão de área pública está prevista na Lei Orgânica do Município e, no caso em 
tela, deve ser feita por lei específica, prevendo as contrapartidas e a forma de concessão, que 
na oportunidade foi feita a título gratuito considerando os benefícios sociais da implantação de 
um Clube. 

O Clube Esportivo da Penha é muito atuante na comunidade da zona leste e consagra-
se, além de ser um centro de atividades esportivas como um polo de atividade social, 
integrando a comunidade local e desviando muitos jovens de outras atividades mais nocivas a 
seu desenvolvimento. 

Além disso, o Clube já possui, também, uma grande estrutura contendo piscinas, 
parque aquático, quadras, lago e desenvolve muitas atividades esportivas, como tênis, 
handebol, capoeira, bocha, tênis de mesa, squash, futebol, envolvendo pessoas de todas as 
etnias, classes sociais e de todas as idades. No entanto, para que o Clube continue existindo, 
há a necessidade de aprovação do presente projeto. 

Nessa linha, considerando a forte presença do Clube Esportivo da Penha, já 
consolidado na região da zona leste, bem como os inequívocos benefícios esportivos, sociais, 
recreativos e culturais que o clube desenvolve, o presente projeto tem o intuito de permitir a 
prorrogação por mais 20 (vinte) anos da concessão de direito real de uso ao Clube, mantendo-
se todas as condições atuais, tanto em relação a gratuidade da concessão como os deveres 
todos a qual o Clube já está submetido. 

Diante do exposto, face ao relevante impacto do Clube na região da zona leste, bem 
como todo o papel já desenvolvido pela instituição, conto com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do projeto. 
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