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PROJETO DE LEI 01-0744/2002, do Vereador Goulart. 
Autores atualizados por requerimento: 
Ver. GOULART (PSD) 
Ver. RODRIGO GOULART (PSD) 
 
"Dispõe sobre a mudança de destinação das áreas municipais cedidas aos "Clubes 
Desportivos Municipais" - CDMs, 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 
Desportivos Municipais - CDMs, 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 CDMs naquela ocasião, à administração perene do clube desportivo 
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 á 
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 à uma distância não superior a 
2 km (dois quilômetros) do local onde se situar o clube desportivo 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 parágrafo 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 Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 
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 entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
Sala das Sessões, em 24 de dezembro de 2002. Às Comissões competentes." 
 


