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PARECER Nº 508/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0259/11. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Adolfo Quintas, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de policiamento fixo de Guarda Civil Metropolitano em todas as 
escolas municipais, bem como em outros equipamentos públicos da Cidade de São Paulo, e dá 
outras providências. 

A proposta merece prosperar, como veremos a seguir. 

De início, deve ser registrado que versa a propositura sobre serviços públicos, matéria 
para a qual a Lei Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa privativa ao Prefeito para 
apresentação de projetos de lei, como, aliás, não poderia deixar de ser, posto que tal previsão 
não encontrava respaldo na Constituição Federal. 

Ademais, o tema refere-se à segurança dos munícipes locais sem qualquer 
repercussão nacional que exija regulação normativa do tema pela União. 

Inclusive tal entendimento já se encontra consubstanciado no seguinte acórdão (RE 
240.406/RS): 

O mesmo entendimento pode ser aplicado no que concerne à segurança dos 
munícipes que se valem do serviço de educação nas escolas municipais, bem como para a 
proteção do patrimônio público, tendo-se em vista o disposto no artigo 30, inciso I, da 
Constituição Federal, que dispõe sobre a competência dos Municípios de legislar sobre 
assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei 
Orgânica Municipal. 

Destaque-se, ainda, que a matéria de fundo versada na proposta é a proteção e defesa 
da infância e da juventude que, nos termos do art. 24, inciso XV, da Constituição Federal, é de 
competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, já que a 
eles é dado suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, nos limites do 
interesse local (art. 30, incisos I e II). 

Dessa forma, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: 

"Exatamente na esteira daquela jurisprudência consolidada é que cumpre reconhecer o 
dever do Estado de implementar as medidas necessárias para que as crianças e os 
adolescentes fiquem protegidos de situações que os coloquem em risco, seja sob a forma de 
negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade ou a de opressão, 
situações que confiscam o mínimo existencial sem o qual a dignidade da pessoa humana é 
mera utopia. E não se há de admitir ser esse princípio despojado de efetividade constitucional, 
sobre o que não mais pende discussão, sendo o seu cumprimento incontornável." (AI 
583587/SC AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 
09/04/2010) (grifo nosso) 

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em 
atendimento ao disposto no art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município. 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal. 

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 08/04/2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/04/2015, p. 130 
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