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PARECER Nº473/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0198/13.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Conte Lopes, que dispõe sobre 
a instituição de posto da Guarda Civil Municipal para vigilância e proteção dos “Clubes 
da Comunidade”.  
De acordo com a justificativa, “os Clubes da Comunidade foram criados com o objetivo 
de desenvolver, no âmbito do Município de São Paulo, o “Programa Municipal de 
Desenvolvimento do Esporte Comunitário”, com atividades no campo desportivo, da 
recreação e do lazer”.  
Todavia, tais clubes estão sendo frequentados por maus elementos, que fazem uso de 
drogas e bebidas, afastando as famílias do local, razão pela qual é proposto o presente 
projeto, o qual prevê a instituição de posto da Guarda Civil Municipal em todos os 
Clubes da Comunidade da Cidade de São Paulo.  
O projeto pode prosseguir em tramitação, já que elaborado no regular exercício da 
competência legislativa desta Casa, para editar normas relativas à segurança.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer 
membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos.  
Por outro lado, consoante o disposto nos artigos 30, I, da Constituição Federal 
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com 
idêntica redação no artigo 13, I, da Lei Orgânica Municipal.  
Como bem ensina o doutrinador HELY LOPES MEIRELLES, “o que define e caracteriza o 
“interesse local”, inscrito como dogma constitucional, é a predominância do interesse 
do Município sobre o do Estado ou da União” (destacamos; in Direito Municipal 
Brasileiro, p. 111, 16ª edição).  
Ainda que se argumente consistir a segurança pública matéria de competência federal 
(art. 144 da Constituição Federal) ou estadual (art. 23 da Constituição Federal), a 
regionalidade das circunstâncias ensejadoras da iniciativa afastaria eventual vício, uma 
vez que se trata de garantir a segurança dentro dos “Clubes da Comunidade”, de 
forma que não caberia à União ou ao Estado disciplinar normas de segurança de clubes 
localizados em urbe determinada.  
A propositura também encontra fundamento no Poder de Polícia do Município, poder 
inerente à Administração Municipal para restringir ou limitar direitos em benefício da 
coletividade, cuja definição nos é dada pelo art. 78 do Código Tributário Nacional:  
“Art. 78 – Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, 
à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos”. (grifo nosso)  
Segundo ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, "pelo poder de polícia o Estado, 
mediante lei, condiciona, limita, o exercício da liberdade e da propriedade dos 
administrados, a fim de compatibilizá-las com o bem-estar social. Daí que a 
Administração fica incumbida de desenvolver certa atividade destinada a assegurar 
que a atuação dos particulares se mantenha consoante com as exigências legais, o que 
pressupõe a prática de atos, ora preventivos, ora fiscalizadores e ora repressivos" (in 
Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 5ª ed., pág. 353).  



Verifica-se, assim, que a propositura em análise está em consonância com os 
mandamentos constitucionais e legais.  
A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município.  
Em vista do exposto, somos pela LEGALIDADE. Sala da Comissão de Justiça em 
24.04.2013.  
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