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PARECER Nº 338/2016 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER E DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0634/15. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Alessandro Guedes, que visa 
dispor sobre o Programa de Auxilio Emergencial, o Pró-Auxílio, no valor de um salário mínimo 
para atendimento a famílias atingidas por catástrofes naturais.  

Sob o aspecto jurídico, nada obsta a tramitação do projeto, eis que a propositura foi 
apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada nos artigos 
30, incisos I e II, da Constituição Federal, 13, incisos I e II, 37, caput, todos da Lei Orgânica do 
Município, considerando a natureza tipicamente local da matéria referida na propositura. 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª Ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841), mais 
precisamente, explana a jurista Fernanda Dias Menezes de Almeida, o seguinte: 

“(...) Já se percebe, pois, que muito da problemática das competências municipais gira 
necessariamente em torno da conceituação do que seja esse “interesse local”, que aparece na 
Constituição substituindo o “peculiar interesse” municipal do direito anterior. 

A respeito desta última expressão já se solidificara toda uma construção doutrinária, 
avalizada pela jurisprudência de nossos Tribunais, no sentido de fazer coincidir o peculiar 
interesse com o interesse predominante do Município.” (In, Competências na Constituição de 
1988, 4ª edição. São Paulo: Atlas. p. 97 e 98) 

Por fim, cabe observar que a propositura encontra guarida também no texto 
constitucional uma vez que em seu art. 1º, inciso III, nossa Carta Magna assegura ser a 
dignidade da pessoa humana fundamento da República Federativa do Brasil sendo a 
erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais um de seus 
objetivos fundamentais (art. 3º, inciso III, CF). 

Para a sua aprovação a propositura dependerá do voto favorável da maioria absoluta 
dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica Municipal. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito, as Comissões designadas entendem inegável o interesse público da 
proposta, razão pela qual se manifestam  

FAVORAVELMENTE ao projeto. 

Quanto aos aspectos financeiros, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do projeto correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 16/03/2016. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/03/2016, p. 245 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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