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PARECER Nº 865/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0617/16. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Nabil Bonduki , que dispõe 
sobre o Fundo Municipal de Parques, criado pela Lei Municipal nº 16.050, de 31 de julho de 
2014, e seu Conselho Gestor. 

De acordo com o art. 1º, o Fundo Municipal de Parques deverá atuar de forma 
complementar e articulada com o Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável - FEMA. 

O art. 3º do projeto estabelece que os recurso do Fundo serão provenientes, entre 
outras verbas, de dotações orçamentárias, créditos adicionais, receitas oriundas da alienação 
de bens, doações, rendimentos obtidos com aplicações, acordos, contratos, convênios, 
incentivos fiscais, e seria administrado pelo Departamento de Administração e Finanças - DAF 
da SVMA, o qual manterá sistema de acompanhamento e controle da receita arrecadada e das 
despesas realizadas. 

Por fim, o projeto regulamenta o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Parques, 
estabelece sua composição, eleição, duração do mandato do conselheiro eleito, suas 
competências e atribuições. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto não reúne condições para prosseguir em tramitação 
por invadir seara de atuação privativa do Poder Executivo. 

Com efeito, ao dispor sobre a atuação, atribuições, recursos, criação de conselho, 
esbarra o projeto no artigo 69, inciso XVIII, da Lei Orgânica do Município, segundo o qual 
compete privativamente ao Prefeito propor à Câmara Municipal a criação de fundos destinados 
ao auxílio no financiamento de serviços e/ou programas públicos. Note-se, ainda, que a Lei 
Orgânica também atribui ao Prefeito a competência para administrar os bens, a receita e as 
rendas municipais, nos termos do artigo 70, inciso VI. 

Igualmente, colide o projeto com outros dispositivos de nossa Lei Orgânica, quais 
sejam o artigo 37, § 2º, inciso III, que estabelece ser de iniciativa privativa do Prefeito a 
apresentação de projetos de lei que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico 
- dispositivo este em perfeita consonância com a alínea "c", do inciso II, do § 1º, do art. 61 da 
Constituição Federal - e o artigo 70, inciso XIV, segundo o qual compete ao Prefeito dispor 
sobre a estrutura, a organização e o funcionamento dos órgãos componentes da 
administração. 

Nesse sentido, o entendimento do Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça de São 
Paulo, como se vê dos julgados a seguir transcritos. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei do Município de Santa Barbara d� Oeste nº 
3294, de 13 de junho de 2011, de iniciativa parlamentar, que dispôs sobre a criação de Fundo 
Municipal de Defesa Civil - Veto do prefeito rejeitado - Lei autorizativa que tem comando 
determinativo - Ato de organização do Município, de competência exclusiva do Prefeito - 
Ofensa ao princípio da separação de poderes - Instituição de fundos que depende de 
autorização legislativa (art. 176, IX, da CE) e que devem ser compreendidos na lei 
orçamentária anual (art. 174, § 4º, 1, da CE) de iniciativa legislativa do chefe do Poder 
Executivo - Violação aos arts. 5º, 25, 47, inciso II, 174, § 4º, 1, e 176, IX, da Constituição 
Estadual - Procedência da ação. (Relator (a): David Haddad; Comarca: São Paulo; Órgão 
julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 14/12/2011; Data de registro: 08/02/2012) 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.121/2004 DO MUNICÍPIO 
DE MARÍLIA, QUE CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO, 
COMO INSTRUMENTO DE SUPORTE FINANCEIRO E DE GERENCIAMENTO DE 
RECURSOS PARA PROMOVER AÇÕES DIRECIONADAS AO COMBATE À POBREZA E AO 
DESEMPREGO. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE 
DO EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA AOS 
ARTS. 5º, CAPUT. 24, §2°. ITEM 2 E 47, XIX, "a" DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AÇÃO PROCEDENTE. (Relator(a): Campos 
Mello; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 13/06/2012; 
Data de registro: 02/07/2012) 

Resulta, do acima exposto, que o projeto em análise viola o princípio constitucional da 
independência e harmonia entre os Poderes, previsto no artigo 2o da Carta Magna e repetido 
no artigo 5º da Constituição do Estado de São Paulo e no artigo 6o de nossa Lei Orgânica. 

Pelo exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do artigo 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 29/05/2019. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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