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PARECER Nº 986/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0275/17  

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Edir Sales, que pretende 
incluir parágrafo ao art. 7º da Lei 13.194, de 24 de outubro de 2001, de forma a possibilitar que 
o transporte de servidor da Guarda Civil Metropolitana seja por meio de transporte particular, e 
dá outras providências.  

De acordo com a justificativa, fls. 02 a 03, a propositura destina-se à valorização dos 
integrantes que compõem a Guarda Civil Metropolitana. Isto porque, pretende-se estender o 
direito ao vale transporte em pecúnia a esta categoria.  

Com efeito, 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, 
inexistindo, ainda, qualquer reserva para a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a 
matéria em questão.  

Em outro aspecto, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição 
Federal compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com 
idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.  

Nesse diapasão, observa-se a concretização do dever constitucional imposto ao Poder 
Público de proteção à segurança pública, insculpido no art. 5º caput do Texto Maior, in verbis:  

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)”. (grifo aposto).  

Por seu turno, expressa, também, a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 88, transcrito:  

“Art. 88 - O Município poderá, mediante lei, manter Guarda Municipal, subordinada ao 
Prefeito e destinada à proteção dos bens, serviços e instalações municipais.”  

Registre-se, ainda, que o projeto alinha-se ao disposto no art. 81 da Lei Orgânica do 
Município, no sentido de promover a valorização dos servidores públicos.  

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

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.  

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 9/08/2017.  

Mario Covas Neto - PSDB – Presidente  

Claudinho de Souza – PSDB  

Janaína Lima – NOVO  

José Police Neto – PSD  

Reis – PT  

Rinaldi Digilio – PRB - relator  

Sandra Tadeu – DEM  

Zé Turin – PHS 



 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/08/2017, p. 71 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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