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PARECER Nº 1574/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 010/14. 

Cuida o Projeto de Lei n.º 10/2014, da criação do Parque Municipal do Minhocão, na 
área do Elevado Costa e Silva, visando à implantação, no local, de atividades culturais, 
esportivas e de lazer, em benefício dos paulistanos. 

O Elevado Costa e Silva (Minhocão) a teor do disposto no inciso I, artigo 99, do Código 
Civil constitui bem de uso comum do povo, destinando-se, assim, prioritariamente, à utilização 
pela população em atividades respeitantes ao seu bem-estar, lazer, atividades recreativas, 
arborização e ajardinamento dentre  outras afins. 

O texto e os objetivos do presente Projeto de Lei, encontram sólidos fundamentos 
legais e jurídicos, a par de virem ao encontro do interesse público, motriz de todo ato 
administrativo e legal. 

Vejamos. 

O inc. VIII, do art. 7º, da LOM, como preceito fundamental, textualmente, estatui que é 
dever do Poder Municipal (função executiva e legislativa) propiciar o livre acesso a 
equipamentos culturais, de recreação e lazer. A letra e a mens legis, então, de semelhante 
dispositivo relacionam-se com o incentivo à criação de equipamentos de recreação e lazer. Diz 
o dispositivo citado: 

Art. 7º - É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com 
outros municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, difusos e 
sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição Estadual, e daqueles 
inerentes às condições de vida na cidade, inseridos nas competências municipais específicas, 
em especial no que respeita a:  

VIII - acesso a equipamentos culturais, de recreação e lazer. (g.n.) 

No mesmo sentido, dando ênfase ao constante do inc. VIII, do art. 7º da LOM, o 
disposto no § 2º, do art. 110 da LOM, como segue. 

Art. 110 - Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, semoventes, 
direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao Município.  

§ 2º - Os bens municipais destinar-se-ão prioritariamente ao uso público, assegurando 
o respeito aos princípios e normas de proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, 
cultural e arquitetônico, garantindo-se sempre o interesse social. 

E mais. O inciso IV, do art. 149, de maneira explícita, acentua o já asseverado, para 
dispor: 

Art. 149 - O Município, para cumprir o disposto no artigo anterior, promoverá 
igualmente:  

IV - a criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, 
social, ambiental, arquitetônico, paisagístico, cultural, turístico, esportivo e de utilização pública, 
de acordo com a sua localização e características; (g.n.) 

De outro lado, acresce pontuar, como aspecto fulcral, que o vertente Projeto de Lei, a 
par de caminhar no sentido de princípios albergados na LOM, como visto, não invade a 
competência (poder discricionário) do Executivo à medida que cuida da criação de parque 
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como determinado no § único, do art. 375, do Plano Diretor. Quer dizer: esta providência 
(criação do Parque Municipal do Minhocão) é dispositivo expresso do Plano Diretor, 
constituindo, pois, preceito legal, de obediência obrigatória, não se sujeitando deste modo à 
discricionariedade. 

Confira-se: 

Art. 375, § único, do Plano Diretor – Lei específica deverá ser elaborada determinando 
a gradual restrição ao transporte individual motorizado no Elevado Costa e Silva, definindo 
prazos até sua completa desativação como via de tráfego, sua demolição ou transformação, 
parcial ou integral, em parque. (g.n.) 

Mesmo porque (inc. I, do art. 13, da LOM): 

Art. 13 - Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado 
no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local; (g.n.) 

Ademais - note-se - o versado neste Projeto de Lei não se insere no rol, taxativo, de 
assuntos reservados à iniciativa do Executivo, forçando à ilação de que podem, membros 
integrantes da Câmara Municipal, agir originariamente para os objetivos almejados. Aliás 
devem fazê-lo, em homenagem ao preceito legal inserto no Plano Diretor acima transcrito. 

Afinal são de iniciativa privativa do Prefeito as hipóteses previstas exaustivamente nos 
incisos de I a V, do § 2º, do art. 37 da LOM; ora, estas hipóteses por traduzirem exceção à 
regra geral (caput, do art. 37, da LOM) não comportam interpretação extensiva para 
açambarcar a seu comando situação que não esteja especificamente prevista. 

Em outras palavras: têm direito, a não ser que se fechem os olhos à razão, à iniciativa 
no vertente Projeto de Lei seus n. subscritores. 

Para maior clareza, transcreve-se os dispositivos em comento:   

Art. 37 - A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão permanente da 
Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Lei 
Orgânica.  

§ 2º - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:  

I - criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta, autárquica e fundacional;  

II - fixação ou aumento de remuneração dos servidores;  

III - servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria;  

IV - organização administrativa e matéria orçamentária;  

V - desafetação, aquisição, alienação e concessão de bens imóveis municipais. (g.n.) 

Ou seja, o objeto do Projeto de Lei não se subsume às hipóteses reservadas à 
iniciativa do Prefeito, obrigando o entendimento de que pode (e deve, permissa venia) ser 
apresentado por membro da CMSP, como feito por seus n. subscritores. 

Assim, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei n.º 10/2014, pois o presente 
reúne todos os requisitos formais e materiais, de iniciativa e de fundo, para prosseguimento. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 26.11.14. 

Arselino Tatto – PT 

Aurélio Nomuta - PSDB 

Conte Lopes – PTB 

José Police Neto - PSD 

Juliana Cardoso – PT 

Roberto Tripoli – PV 
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Sandra Tadeu – DEM  

 

VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 010/14. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores José Police Neto, Nabil 
Bonduki, Toninho Vespoli, Ricardo Young, Goulart, e Natalini, que visa criar o “Parque 
Municipal do Minhocão” na área do Elevado Costa e Silva. 

Segundo a propositura, a implantação do referido parque será gradativa, com o 
progressivo aumento da restrição de tráfego até a completa desativação do Elevado Costa e 
Silva como via de trânsito. 

O projeto prevê, também, que o Poder Público Municipal incentivará atividades 
culturais, esportivas e de lazer no local, bem como garantirá as adequadas condições de 
segurança durante os horários de fechamento ao tráfego. Ademais, o art. 4º estabelece que o 
parque terá gestão democrática e participativa, mediante conselho gestor horizontal, bem como 
controle social popular. 

Em seu art. 5º, a propositura estabelece que o não cumprimento das obrigações e 
prazos constantes nesta lei implicará na transferência mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
da rubrica de verba de publicidade do município vinculado à Secretaria Executiva de 
Comunicação para a rubrica Implantação de Parques, da Secretaria Municipal do Verde e Meio 
Ambiente. 

Não obstante os elevados propósitos que nortearam a apresentação do projeto, ele não 
reúne condições de prosseguimento, uma vez que não observa os limites da competência 
legislativa desta Casa, invadindo seara privativa do Executivo. 

Com efeito, o projeto, ao dispor sobre a criação do referido parque, esbarra nos arts. 
37, § 2º, inciso IV, e 70, inciso XIV, ambos da Lei Orgânica Municipal, segundo os quais a 
matéria aqui versada é de competência privativa do Sr. Prefeito, pois institui medida atinente à 
organização administrativa. 

Segundo Odete Medauar, organização administrativa engloba preceitos relativos à 
“divisão em órgãos, vínculo entre órgãos, distribuição de competências entre os órgãos, 
administração direta, administração indireta etc“ (In “Direito Administrativo Moderno”, Ed. RT, 2ª 
ed., pág. 31). 

A matéria já foi objeto de análise pelo STF: 

ADI 2.840-5/ESPÍRITO SANTO 

É firme nesta Corte o entendimento de que compete exclusivamente ao Chefe do 
Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre remuneração de pessoal, organização e 
funcionamento da Administração. O desrespeito a esta reserva, de observância obrigatória 
pelos Estados-membros por encerrar corolário ao princípio da independência dos Poderes, 
viola o art. 61, § 1º, II, a e e da Constituição Federal. Precedentes: ADI 2.646, Maurício Correa, 
ADI 805, Sepúlveda Pertence, ADI 774, Celso de Mello, ADI 821, Octavio Gallotti e ADI 2186-
MC, Maurício Correa) 

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo: 

Vale lembrar que é o Prefeito quem tem a aptidão, segundo a regra constitucional, de 
administrar o Município (artigo 47, XIV, da Constituição Estadual). É ele quem exercita as 
funções de governo relacionadas com o “planejamento, organização e direção de serviços e 
obras da municipalidade e, para tanto, dispõe de poderes correspondentes de comando, de 
coordenação e de controle de todos os empreendimentos da Prefeitura. 

O Poder Legislativo Municipal, a seu turno, é o que elabora, modifica, altera e emenda 
as leis, em caráter geral, abstrato e impessoal, que regula o comportamento dos munícipes. A 
Câmara do Município não administra, mas apenas fixa regras de administração, reguladoras da 
atuação administrativa do Prefeito. Por isso, por deliberação do plenário, pode indicar medidas 
administrativas ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a título de colaboração e sem qualquer 
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obrigatoriedade. Todavia, não pode prover situações concretas por seus próprios atos e impor 
ao Executivo a tomada de medidas específicas de exclusiva atribuição e competência. (ADI nº 
63.449.0/0-00, Relator Des. Fonseca Tavares). 

Destarte, não pode o legislativo, sob o enfoque de criar programas, benefícios, 
execuções de serviços, vincular órgãos ou entidades da administração pública, criando-lhes 
atribuições, funções e encargos, o que implica em intervir nas atividades e providências da 
Chefia do Poder Executivo, a quem cabe gerir as atividades municipais que, através de seu 
poder discricionário, poderá avaliar a conveniência e oportunidade administrativa para dar 
início ao processo legislativo. (ADI nº 164.772-0/0, Relator Dês. Penteado Navarro). 

Ademais, por caracterizar uma nova atividade a ser desenvolvida pelos órgãos 
administrativos municipais, a proposta, nos termos como apresentada, demandaria o 
deslocamento de servidores públicos para a realização das atividades, sendo que compete 
exclusivamente à Chefia do Poder Executivo aferir quais órgãos ou servidores poderá 
disponibilizar para tais ou quais atividades, dada sua qualidade de administrador municipal, nos 
termos dos arts. 37, § 2º, inciso III e 69, inciso II, ambos da Carta Local. 

Insta salientar, ainda, que a implementação e instalação do parque demandará uma 
série de atos materiais, constituindo ato concreto sem qualquer generalidade ou abstração. 

Cumpre observar, ainda, que a criação e implantação do parque implicará a criação de 
despesa obrigatória de caráter continuado, razão pela qual a proposta deveria ter indicado os 
recursos disponíveis, a estimativa de impacto orçamentário-financeiro e esclarecido que a 
despesa não afetará as metas de resultados fiscais, para não gerar contrariedade à Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de março de 2000), em especial aos 
artigos 16 e 17. 

Oportuna, por fim, é a manifestação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
nos autos da Adin nº 155.336-0/0, já citada, neste aspecto: 

“Importante ressaltar, ainda, que nenhum projeto de lei que implique a criação ou o 
aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos 
disponíveis, próprios para atender aos novos encargos, nos termos do art. 25 da Constituição 
Paulista (JTJ-SP, 266/503, 268/500 e 284/410). 

É o que ocorre no caso em questão, como se vê no art. 5º da lei impugnada (fls. 10), 
que não indica os valores destinados aos gastos dela decorrentes, apenas mencionando que 
as despesas decorrentes da execução correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.” 

Por derradeiro, ao dispor sobre a transferência mensal de recursos vinculados à 
Secretaria de Comunicação para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente (art. 5º), além de não 
haver a necessária estimativa de impacto orçamentário-financeiro, em atenção aos artigos 16 e 
17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de março de 2000), o 
projeto ofende os artigos 69, XVI, da Lei Orgânica, que determina a competência privativa do 
Prefeito para propor projeto de lei sobre estrutura e atribuições de Secretarias, bem como o art. 
70, VI, da Lei Orgânica, segundo o qual compete ao Prefeito administrar os bens, receitas e 
rendas do Município. 

O projeto, destarte, viola o princípio da Independência e Harmonia entre os Poderes, 
consagrado pelos artigos 2º da Constituição Federal, 5º da Constituição Estadual e 6º da Lei 
Orgânica Municipal. 

Ante o exposto, presente o vício de iniciativa, além da ausência da indicação dos 
recursos orçamentários, somos 

Pela INCONSTITUCIONALIADE 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. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 26.11.14. 

Eduardo Tuma – PSDB 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/11/2014, p. 126 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

