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PARECER Nº 163/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 428/2008. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Goulart, que visa instituir o 
Programa “São Paulo – Capital Brasileira do Esporte” e incluir o programa instituído do 
Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo. 
De acordo com a proposta, o programa instituído teria como objetivo promover 
atividades esportivas em cada uma das subprefeituras, promover anualmente a 
“Virada Esportiva” conjugada às comemoração do Dia Mundial da Paz (21/setembro), 
promover atividades e campeonatos amadores nas mais diversas modalidades, 
incentivar empresas e clubes a adotarem atletas, adequar os equipamentos esportivos 
e preservar a memória do esportes, entre outras metas. 
O projeto pode prosperar vez que cuida de matéria de predominante interesse local 
sobre a qual cabe à comuna legislar, nos termos do art. 30, I da Constituição Federal e 
art. 13, I da Lei Orgânica do Município. 
Como observa Celso Bastos: 
“Cairá, pois, na competência municipal tudo aquilo que for de seu interesse local. É 
evidente que não se trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria que 
afete uma data comuna findará de qualquer maneira, mais ou menos direta, por 
repercutir nos interesses da comuna nacional. Interesse exclusivamente municipal é 
inconcebível, inclusive por razões de ordem lógica: sendo o Município parte de uma 
coletividade maior, o benefício trazido a uma parte do todo acresce a este próprio 
todo. Os interesses locais do Municípios são os que entendem imediatamente com as 
suas necessidades imediatas, e, indiretamente, em maior ou menor repercussão, com 
as necessidades gerais” (in Competências na  Constituição de 1988”, Fernanda Dias 
Menezes de Almeida, Ed. Atlas, 1991, pág. 124). 
Dessa forma, se o que predomina são os interesses do Município, repercutindo a 
norma sobre necessidades imediatas da Comuna, como ocorre no presente caso, há 
que se reconhecer a competência legislativa da esfera municipal.  
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