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PARECER Nº 505/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI 
ORGÂNICA Nº 0008/09.  
Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, apresentada por 1/3 
(um terço) dos membros da Câmara, que visa alterar a redação do art. 202 da Lei 
Orgânica, com a finalidade de determinar a criação de uma equipe técnica 
multidisciplinar no ensino público municipal.  
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir.  
Com efeito, é competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito 
Federal legislar sobre educação e proteção à infância e à juventude, e também dos 
Municípios, no âmbito do interesse local (art. 24, incisos IX e XV  c/c art. 30, inciso 
I e II da CF/88).  
Ademais, conforme dispõe o art. 204, caput, da Lei Orgânica o Município deverá 
garantir a educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Assim, ao instituir 
a referida equipe técnica multidisciplinar, busca o PL melhorar a qualidade da 
educação oferecida pelo Município.  
Cuida a proposta de normas de predominante interesse local da Comuna, estando 
amparada no art. 13, inciso I e 37, caput, da LOM.  
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 dada 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 dos 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.  
Ressalte-se que a proposta não incide em vício de iniciativa e também não afronta 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que institui apenas regras gerais, 
de cunho programático, sobre a prestação de um serviço público, e que não têm 
efeito concreto imediato.  
Lembre-se, ainda, a alteração da Lei Orgânica, efetivada por meio da Emenda nº 
28/06, que ao alterar a redação do art. 37, § 2º, inciso IV da Lei Orgânica, excluiu 
o serviço público das matérias reservadas à iniciativa legislativa do Chefe do 
Executivo, espelhando, assim, o disposto na Constituição Federal e na Constituição 
do Estado de São Paulo.  
Saliente-se, no entanto, que, para ser aprovada, a proposta deverá ser discutida e 
votada em 2 (dois) turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as 
votações, o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, 
com um intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas entre um turno e outro 
obrigatoriamente (art. 36, § 2º, da LOM).  
O projeto está amparado no art. 24, incisos IX e XV c/c art. 30, incisos I e II da 
Constituição Federal e arts. 13, inciso I; 37, caput; e 204, caput , todos da Lei 
Orgânica do Município.  
Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 15/06/11.  
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