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PARECER Nº 809/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0432/18. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Sandra Tadeu, que revoga 
o inciso II, do art. 9° da Lei 16.703, de 04 de outubro de 2017, que disciplina as concessões e 
permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizadas no âmbito do Plano 
Municipal de Desestatização - PMD. 

De acordo com a justificativa, o objetivo do projeto é excluir o Mercado Municipal 
(Mercadão) e o Mercado Kinjo Yamato da autorização de concessões e permissões, outorgada 
pela Lei 16.703, de 04 de outubro de 2017, de modo que a gestão destes bens continuem na 
alçada do Município. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, 
consoante será demonstrado. 

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. 

O projeto encontra amparo na competência dos Municípios, a quem cabe legislar sobre 
assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 
30, incisos I e II, da Constituição Federal). 

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" (in Direito Municipal Brasileiro, p. 111, 
16ª edição). 

Por outro lado, importante ressaltar que não estamos diante de qualquer das hipóteses 
taxativamente previstas na constituição Federal como de iniciativa reservada ao Chefe do 
Poder Executivo. Assim, sendo a reserva de iniciativa matéria de interpretação estrita, nã existe 
óbice quanto à iniciativa parlamentar para o projeto em análise. 

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

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 22/05/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/05/2019, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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