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PARECER Nº 734/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0584/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Edir Sales, que visa instituir a 
"Gratificação para Atividade de Instrutor - GAI", a ser concedida aos instrutores do CFSU - 
Centro de Formação em Segurança Urbana, nos cursos de formação, aperfeiçoamento, 
especialização, capacitação, atualização, seminário, palestra, conferência e outros eventos 
similares e de cunho técnico pedagógico. 

Pretende-se com a propositura garantir aos instrutores do CFSU a percepção de uma 
gratificação de função pelo reconhecimento de seus serviços de formação dos integrantes da 
guarda civil metropolitana. 

O projeto pode prosperar. Vejamos. 

É sabido que a propositura versa 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. 

Sob o aspecto formal, o projeto também encontra respaldo no artigo 30, inciso I, da 
Constituição Federal, bem como o artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, os quais 
dispõem competir ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

Segundo Dirley da Cunha Junior, considera-se interesse local "não como 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.) 

Outrossim, o projeto dá cumprimento ao disposto no art. 81 da Lei Orgânica do 
Município, segundo o qual dentre os princípios que devem nortear a atuação da administração 
pública direta e indireta encontra-se expressamente consignado o princípio da valorização dos 
servidores públicos. 

Registre-se, ainda, que tanto a Constituição Federal quanto a Lei Orgânica Municipal 
permitem a iniciativa municipal em assuntos de Segurança Pública, como é o presente caso, já 
que o projeto visa, em última análise, preservar a qualidade de serviço prestado à população. 

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

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 23/05/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/05/2018, p. 80 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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