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PARECER Nº 1166/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0243/08. 
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador José Américo, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de cada Subprefeitura criar um posto de entrega de materiais 
recicláveis. 
Em que pese o relevante mérito da propositura, esta não apresenta condições de 
prosperar. 
A administração dos bens públicos e a organização da administração são matérias de 
iniciativa legislativa privativa do Prefeito, nos termos dos artigos 37, § 2°, inciso IV, 
69, inciso XVI, 70, incisos VI e XIV, e 111 da Lei Orgânica Paulistana, os quais 
conferem competência privativa ao Chefe do Executivo para a propositura de leis que 
disponham sobre esses temas. Somente o Prefeito, na qualidade de administrador da 
máquina pública (art. 69, II da LOM), é quem poderá priorizar e optar pela 
implementação deste ou daquele serviço ou do tratamento aos bens públicos, segundo 
o próprio programa de governo pelo qual foi eleito. 
Assim, o Poder Legislativo, ao dispor sobre a matéria de competência privativa do 
Prefeito, atua em desconformidade ao princípio constitucional da independência e 
harmonia entre os Poderes, previsto no art. 2° da Constituição Federal, 5° da 
Constituição do Estado e 6° da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
Acrescente-se que o advento do período compreendido nos dois últimos quadrimestres 
do fim do mandato exige a comprovação de suficiente disponibilidade de caixa na 
contração de obrigação de despesa (art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000), o que não foi observado no projeto. 
Pelo exposto somos pela INCONSTITUCIONALIDADE e ILEGALIDADE. 
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