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PARECER nº 2785/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0596/2013.  
Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador Nabil Bonduki que “dispõe 
sobre a extensão do horário de funcionamento de equipamentos públicos no 
Município de São Paulo e dá outras providências.”  
A proposta tem por objetivo - como forma de incentivar o lazer, o turismo e as 
atividades culturais e artísticas - autorizar o funcionamento ininterrupto (24h), em 
horário estendido e/ou noturno, até mesmo aos finais de semana e feriados para os 
seguintes equipamentos públicos: i - Bibliotecas Municipais; ii - Museus Municipais; 
iii - Teatros Municipais; iv - Centros Culturais; v - Centros Esportivos; vi - Centros 
Educacionais; vii - Parques Municipais; viii - Mercados Municipais; e ix - Serviços 
em Áreas Turísticas.  
Há também regra determinando que caberá à Secretaria Municipal responsável pela 
gestão do respectivo equipamento público definir o período em que ele 
permanecerá aberto ao público, sempre atendendo ao interesse público. Ou seja, a 
análise final a respeito da conveniência e oportunidade, em relação aos horários de 
funcionamento destes equipamentos, ficará a critério do Executivo.  
A proposta ainda prevê a implementação de linhas de ônibus para atender a 
demanda dos visitantes nestes horários, assim como a disponibilização, nas 
imediações dessas instalações, de postos móveis da Guarda Civil Metropolitana.  
Conforme a exposição de motivos que acompanha a propositura, “[...] em uma 
cidade global, como São Paulo, não podemos desperdiçar qualquer potencial 
turístico, cultural e comercial, mas, infelizmente, é isso que acontece atualmente.”  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
manifestou-se pela LEGALIDADE do projeto.  
Em vista do exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao 
projeto.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 11 de dezembro de 2013.  
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