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PARECER 774/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 606/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, altera o prazo 
disposto na Lei 9.323, de 25 de setembro de 1981, e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, o Poder Executivo fica autorizado a renovar a concessão 
de área municipal outorgada ao Clube Esportivo da Penha, por até vinte anos, para a 
manutenção do centro esportivo, desde que atendida a contrapartida fixada pela 
municipalidade. 

O autor destaca que o Clube Esportivo da Penha á 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. 

Ainda na justificativa que acompanha o projeto de lei, o autor argumenta que a Lei 
9.323 de 1981, ao conceder o direito real de uso da área o fez por quarenta anos, prazo este 
que expirará em 2021, para que o clube promovesse atividades esportivas no local, 
estabelecendo vários deveres ao concessionário, tais como franquear o uso das instalações às 
escolas da região leste para aulas de educação física, festividades e competições esportivas, 
responder pelos impostos, taxas e encargos do imóvel, dentre outros. 

Também aponta que a concessão de área pública está prevista na Lei Orgânica do 
Município e, no caso em tela, deve ser feita por lei específica. 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 vinte anos da 
concessão de direito real de uso ao Clube, mantendo-se todas as condições atuais. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

Tendo em vista a relevância e o elevado interesse público da matéria, bem como o 
prejuízo social que o fim das atividades do clube pode vir a gerar na região, quanto ao mérito, a 
Comissão de Administração Pública manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 22/05/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/05/2019, p. 81 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

