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PARECER Nº 279/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0649/09. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visa dispor 
sobre a criação do Centro Cultural Municipal no Distrito de Pirituba. 
Segundo a propositura, caberá ao Executivo Municipal destinar próprio público já 
existente ou determinar a construção, aquisição de imóvel para instalação e 
funcionamento deste Centro.  
Não obstante os elevados propósitos de seu autor, o projeto não reúne condições de 
prosseguimento porque encerra, inegavelmente, atividade típica de administração.  
Diga-se, aliás, que desnecessária seria a lei como instrumento para viabilizar o 
pretendido, pois a propositura institui regras que não configuram mandamentos gerais 
e abstratos, mas sim atos específicos e concretos de administração, de governo, 
atribuição exclusiva do Chefe do Executivo.  
Poder-se-ia afirmar que a Emenda à Lei Orgânica nº 28, de 14 de fevereiro de 2006, 
ao alterar a redação do inciso IV, do § 2º, do art. 37, retirou do âmbito da iniciativa 
reservada do Sr. Prefeito as leis que disponham sobre serviços públicos. 
Todavia, a atuação do Poder Legislativo Municipal em relação aos serviços públicos diz 
respeito à fixação de legislação principiológica, como normas gerais, diretrizes, e não a 
forma como cada um deles se desenvolverá detalhadamente, como ocorre com a 
propositura que institui ato concreto de administração, função precípua do Poder 
Executivo.  
Como ensina Hely Lopes Meirelles3: 
Na chefia do Executivo Municipal a missão do prefeito é realizar, e não apenas 
planejar. Sua função precípua é converter a vontade abstrata e genérica da lei em atos 
concretos e particulares da administração. 
[...] 
A execução das obras e serviços públicos municipais está sujeita, portanto, em toda a 
sua plenitude, à direção do prefeito, sem interferência da Câmara, tanto no que se 
refere às atividades internas das repartições da Prefeitura (serviços burocráticos ou 
técnicos) quanto às atividades externas (obras e serviços públicos) que o Município 
realiza e põe à disposição da coletividade. 
Ante o exposto, somos PELA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE, sem prejuízo 
do prosseguimento deste projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta 
Casa, nos termos do art. 79 do Regimento Interno. 
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