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PARECER Nº 1668/2006 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 0744/02. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, que visa dispor sobre  a 
mudança de destinação das áreas municipais cedidas aos Clubes Desportivos Municipais – 
CDMs. 
Com efeito,  a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão Permanente da 
Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos. 
De acordo com o art. 13, inciso I, da Lei Orgânica do Município, cabe ao Município legislar 
sobre assunto de interesse local. 
Assim sendo, nada obsta a regular tramitação do projeto, que encontra  guarida nos arts. 
30, incisos I, da Constituição Federal e   13, inciso I, e 37, “caput”, da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo. 
Ante o exposto, somos 
PELA LEGALIDADE 
Entretanto, tendo em vista que os Clubes Desportivos Municipais – CDMs, através da Lei nº 
13.71804, tiveram a denominação alterada para “Clubes da Comunidade” se faz necessário 
a apresentação  do seguinte substitutivo, a fim de se adotar a denominação atual: 
SUBSTITUTIVO Nº              AO PL Nº 744/2002 
Dispõe sobre a mudança de destinação das áreas municipais cedidas aos Clubes da 
Comunidade, e dá outras providências. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
 
Art. 1º A mudança de destinação das áreas municipais cedidas à implantação de Clubes da 
Comunidade, formados por entidades legalmente constituídas e instituídos em conformidade 
com a legislação pertinente, dependerá da prévia relocação do clube existente. 
Parágrafo único. O disposto no “caput” deste artigo não vincula, sob nenhum aspecto, a 
entidade gestora do Clube da Comunidade naquela ocasião, à administração perene do clube  
relocado, podendo o Poder Público, se  de sua conveniência, substituí-la por outra, garantida 
a livre concorrência. 
Art. 2º  A área destinada à relocação de que trata esta lei deverá respeitar as mesmas 
proporções daquela originalmente utilizada, possibilitando o mesmo tipo de atendimento já 
experimentado pela população beneficiada. 
§ 1º Para o fim do disposto neste artigo, e observada a legislação pertinente, o órgão 
municipal competente deverá disponibilizar áreas na região a uma distância não superior a 2 
(dois) quilômetros do local onde se situar o Clube da Comunidade municipal a ser relocado. 
§ 2º Persistindo, comprovadamente, a impossibilidade da relocação do clube existente em 
apenas uma área, o Poder Público poderá  redistribuir as atividades englobadas pela unidade 
desportiva a ser transferida, em áreas distintas que somem na totalidade, área idêntica ou 
de superior metragem da existente, observada a exigência contida no § 1º deste artigo. 
Art. 3º O Poder Público Municipal deverá garantir, na relocação do equipamento esportivo de 
que trata esta lei, a manutenção e ampliação das áreas permeáveis existentes na área 
original. 
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contada da data de sua publicação. 
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 06/12/06 
João Antonio – Presidente 
Ademir da Guia 
Farhat (abstenção) 
Jooji Hato 
Jorge Borges 
Kamia  
Soninha 
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR CARLOS A. BEZERRA JR.                                    
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0744/02. 
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, que visa dispor 
sobre a mudança de destinação das áreas municipais cedidas aos Clubes Desportivos 
Municipais – CDMs. 
De acordo com o art. 1°, a mudança de destinação das áreas municipais cedidas à 
implantação de Clubes Desportivos Municipais – CDMs, formados por entidades legalmente 
constituídas e instituídas em conformidade com a legislação pertinente, dependerá da prévia 
relocação do clube existente. 
Em que pesem os meritórios propósitos de seu autor, o projeto não detém condições de 
prosperar, como veremos. 
Com efeito, a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão Permanente da 
Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, ressalvadas aquelas matérias de iniciativa privativa do 
Chefe do Executivo.  
E de acordo com a Lei Orgânica do Município de São Paulo, art. 111, a administração dos 
bens municipais, dentre os quais estão incluídas as áreas municipais, compete ao Prefeito. 
Assim, a presente proposta ao pretender impor tal regra à atuação do administrador acaba 
por interferir em atividade tipicamente administrativa, a cargo do Prefeito, a quem cabe, 
segundo os critérios de conveniência e oportunidade, decidir sobre a manutenção ou não de 
determinada atividade pública, levando em conta sempre o interesse público. 
Nesse sentido, é o entendimento do eminente jurista Hely Lopes Meirelles, que, em sua obra 
Direito Municipal Brasileiro, ao escrever sobre as atribuições do Prefeito, assevera: 
“Advirta-se, ainda, que, para atividades próprias e privativas da função executiva, como 
realizar obras e serviços municipais, para prover cargos e movimentar o funcionalismo da 
Prefeitura e demais atribuições inerentes à chefia do governo local, não pode a Câmara 
condicioná-la à sua aprovação, nem estabelecer normas aniquiladoras dessa faculdade 
administrativa, sob pena de incidir em inconstitucionalidade, por ofensa a prerrogativas do 
prefeito”  (ob. cit, pág. 534, 7ª ed., Ed. Malheiros) (grifo nosso). 
Desta forma, o Legislativo, ao adentrar na seara das matérias de iniciativa privativa do 
Executivo, viola o princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes, 
previsto nos arts. 2° da Constituição Federal, 5° da Constituição do Estado e 6° da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo. 
Ressalte-se, por fim, que já é entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência no 
sentido de que nem mesmo a sanção pelo Prefeito tem o condão de sanar o vício de 
iniciativa. 
Ante o exposto, somos 
PELA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. 
 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 06/12/06 
Carlos A. Bezerra Jr. – Relator 
 


