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PARECER Nº 1925/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 411/12.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Juscelino, que dispõe 
sobre a criação do Parque Linear Vila Nancy, em área de jurisdição da Subprefeitura 
de Guaianases, entre a Rua Honório Alves e a Rua 4, Bairro do Lageado.  
De acordo com a propositura, o parque criado terá como referência atividades 
relacionadas a cultura, educação ambiental e preservação da memória paulistana, e 
a sua justificativa enfatiza a importância de criação de áreas verdes no Município, 
para a melhoria da qualidade ambiental e da qualidade de vida das pessoas daquela 
região, carentes de espaços de lazer e de recreação.  
A despeito de seus louváveis propósitos, o referido projeto padece de vício de 
inconstitucionalidade, uma vez que extrapola a esfera de competência do Poder 
Legislativo, interferindo em área de atribuição exclusiva do Poder Executivo.  
Com efeito, a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 180 e seguintes, preconiza a 
preservação e a defesa do meio ambiente, em especial o seu art. 186 estabelece o 
dever de “recuperar e promover o aumento de áreas públicas para implantação, 
preservação e ampliação de áreas verdes”.  
Todavia, a proposta trata de afetação de um bem, tornando-o de uso comum do 
povo, e nesta medida esbarra em competência reservada ao Poder Executivo. 
Consoante o previsto nos arts. 37, §2º, inc. V, 70, inc. VI, e 111, todos da Lei 
Orgânica do Município, compete ao Sr. Prefeito a gestão da utilização, conservação 
e destinação do patrimônio local, bem como a iniciativa privativa para a propositura 
de leis que tratem de afetação, desafetação, aquisição, alienação e concessão de 
bens imóveis municipais.  
Neste sentido, importante se faz ressaltar o disposto pelo art. 37, § 2º, da Lei 
Orgânica paulistana, in verbis:  
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:  
(...)  
V - desafetação, aquisição, alienação e concessão de bens imóveis municipais.  
Dessa forma, verifica-se que a interpretação mais apropriada de referido dispositivo 
é a de que se o Prefeito tem competência privativa para desafetar imóveis 
municipais, ele também a tem para afetá-los.  
Segundo as lições do Prof. José dos Santos Carvalho Filho, o tema da afetação e da 
desafetação diz respeito aos fins para os quais está sendo utilizado o bem público. 
Se um bem está sendo utilizado para determinado fim público, seja diretamente do 
Estado, seja pelo uso dos indivíduos em geral, diz-se que está afetado a 
determinado fim público. (In, Manual de Direito Administrativo. 23ª edição. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.1248).  
Assim, percebe-se que a afetação dos bens Municipais para o exercício de certa 
atividade de interesse público é de competência do Executivo, não podendo, 
portanto, o Legislativo dispor livremente sobre referidos bens, ainda que 
necessários para o exercício de uma atividade de interesse público.  
Por outro lado, não cabe ao Legislativo determinar ao Executivo que crie 
determinado empreendimento, uma vez que o exercício da função legislativa deve 
ater-se à produção de normas de caráter genérico, abstrato e impessoal, sendo 
reservada ao Executivo a competência para prover situações concretas, uma vez 
que estas se traduzem no exercício do poder de administrar. A imposição, ao Poder 
Executivo, da execução de um ato concreto viola o princípio constitucional da 
independência e harmonia entre os Poderes, previsto no art. 2º da Constituição da 



República, no art. 5º da Constituição do Estado e reproduzido no art. 6º da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo.  
Na espécie, a conveniência e oportunidade da realização de obras para a criação de 
parque na área assinalada remanesce no âmbito da exclusiva competência do 
Executivo, tratando-se de ato concreto e atividade típica de administração.  
Nas lições do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles restam claros os limites da atuação 
dos Poderes Executivo e Legislativo:  
“A atribuição típica e predominante da Câmara é normativa, isto é, a de regular a 
administração do Município e a conduta dos munícipes no que afeta aos interesses 
locais. A Câmara não administra o Município; estabelece, apenas, normas de 
administração. Não executa obras e serviços públicos; dispõe, unicamente, sobre 
sua execução. Não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura; edita, tão- 
somente, preceitos para a sua organização e direção. Não arrecada nem aplica as 
rendas locais; apenas institui ou altera tributos e autoriza a sua arrecadação e 
aplicação. Não governa o Município, mas regula e controla a atuação 
governamental do Executivo, personalizado no prefeito.”  
“Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função 
executiva do prefeito; o Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, 
genérico e abstrato; o Executivo consubstancia os mandamentos da norma 
legislativa em atos específicos e concretos de administração.” (in “Direito Municipal 
Brasileiro”, 15ª. ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 605)  
No presente caso, pretende-se a criação de um parque, em clara usurpação das 
funções do Poder Executivo, porque o projeto não traz um mandamento geral e 
abstrato, e sim ato específico e concreto de administração, criando ainda 
atribuições para órgãos públicos, matéria afeta à organização administrativa. Na 
chefia do Executivo municipal, cabe ao Sr. Prefeito a conversão da vontade abstrata 
da Lei em atos concretos e particulares, conforme ensina o mesmo mestre, 
acrescentando que:  
“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.” (ob. cit., p. 751)  
Por derradeiro, o projeto contempla ação governamental que acarreta aumento de 
despesa, razão pela qual, em atenção ao disposto no art. 16, I e II da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, deveria estar acompanhado da estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro, bem como de declaração do ordenador da despesa de que 
o aumento encontra adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária 
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. Ademais, por demandar uma série de atos materiais para sua 
implementação, inviável, pois, à Câmara Municipal criar despesas para o Executivo 
sem a indicação dos recursos disponíveis, o que também é contrário aos ditames do 
mencionado diploma legal.  
Diante de todo o acima exposto, a propositura não reúne condições de prosseguir, 
pelo que somos pela ILEGALIDADE e INCONSTITUCIONALIDADE, sem prejuízo do 
prosseguimento deste projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta 
Casa, a teor do art. 79 do Regimento Interno.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
05/12/2012.  
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