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PARECER Nº 450/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0129/14.  

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Alfredinho, que visa autorizar 
o Poder Executivo a promover obras de melhorias em áreas particulares cedidas para o uso 
comum da população.  

Segundo a propositura, a cessão de área particular deverá ter duração mínima de 10 
(dez) anos, destinada a praças e pistas de caminhadas e 20 (vinte) anos, destinada a campos 
de futebol e outras atividades esportivas. O projeto ainda estabelece isenção do pagamento do 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, observada a proporcionalidade da área cedida.  

Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, 
eis que apresentado no exercício da competência legislativa desta Casa.  

A proposta cuida de matéria de predominante interesse local sobre a qual cabe à 
comuna legislar, nos termos do art. 30, inciso I da Constituição Federal e art. 13, inciso I da Lei 
Orgânica do Município.  

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).  

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.  

Sob o aspecto de mérito, importa mencionar que a propositura, ao autorizar o 
Executivo a receber através de cessão de uso áreas particulares para implantação de praças, 
pistas de caminhada, campos de futebol e outras atividades esportivas, pelo período que 
especifica, institui medida que se coaduna com a preservação do interesse público e visa 
fomentar a realização de atividades esportivas, encontrando consonância com o disposto pelo 
art. 217 da Constituição Federal que estabelece ser dever do Estado fomentar as práticas 
desportivas formais e não formais.  

Cabe considerar ainda que, ao estimular a prática esportiva, a proposta institui medida 
que visa preservar a saúde, bem jurídico reconhecido e amparado constitucionalmente como 
direito de todos (art. 196 da Constituição Federal) e cuja manutenção é necessária para a 
salvaguarda de outro direito básico do ser humano que é a vida (art. 5o, “caput”, da 
Constituição Federal).  

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

Ante o exposto somos,  

PELA LEGALIDADE.  

  

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 01/4/2015.  

Alfredinho – PT (Presidente)  

Arselino Tatto – PT (Relator)  
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Ari Friedenbach – PROS  

Conte Lopes – PTB  

David Soares – PSD  

George Hato - PMDB  

Marcos Belizário – PV  

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/04/2015, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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