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PARECER Nº 1936/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0313/11.  
 Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visa 
descentralizar o processo de aquisição de uniformes escolares no Município de São 
Paulo.  
Ainda de acordo com a propositura, os uniformes escolares serão prioritariamente 
adquiridos de empresas de confecções de pequeno porte ou de cooperativas de 
costureiras instaladas em cada respectiva região da cidade.  
O projeto pode prosperar, como será demonstrado.  
Sob o aspecto jurídico, nada obsta a tramitação do projeto, eis que a propositura 
foi apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa, 
espelhada nos artigos 30, incisos I e II, da Constituição Federal, 13, incisos I e II, 
37, caput, todos da Lei Orgânica do Município, considerando a natureza tipicamente 
local da matéria referida na propositura.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, entende-se, não 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), mais precisamente, explana a jurista Fernanda Dias 
Menezes de Almeida, o seguinte:  
“(...) Já se percebe, pois, que muito da problemática das competências municipais 
gira necessariamente em torno da conceituação do que seja esse “interesse local”, 
que aparece na Constituição substituindo o “peculiar interesse” municipal do direito 
anterior.  
A respeito desta última expressão já se solidificara toda uma construção 
doutrinária, avalizada pela jurisprudência de nossos Tribunais, no sentido de fazer 
coincidir o peculiar interesse com o interesse predominante do Município.” (In, 
Competências na Constituição de 1988, 4ª edição. São Paulo: Atlas. p. 97 e 98)  
Além disso, o projeto cuida de matéria relativa a licitação e contratos, sobre a qual 
compete à União estabelecer regras gerais, aplicáveis também aos Estados, 
Municípios e Distrito Federal, nos termos do art. 22, XXVII, da Constituição Federal, 
resultando daí a edição da Lei Federal n? 8.666/93, alterada pela Lei n? 8.883/94.  
Desta forma, os demais entes da federação são obrigados a seguir a legislação 
federal sobre licitações e contratos, no que for relativo à norma geral, restando-
lhes, quanto ao mais, poder regulatório próprio, nos termos do art. 129 de nossa 
Lei Orgânica que reza:  
Art. 129. As licitações e contratos celebrados pelo Município para compras, obras e 
serviços serão disciplinados por lei, respeitadas as normas gerais editadas pela 
União, os princípios da igualdade dos participantes, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
do interesse público e dos que lhe são correlatos.  
Tal entendimento é seguido, também, pela Procuradoria Geral do Estado, que em 
parecer publicado no DOE de 13/08/93, a respeito da aplicabilidade da Lei Estadual 
de Licitações n? 6.544/89 frente à nova Lei Federal n? 8.666/93, assim se 
pronunciou:  
“O Estado dispõe de competência legislativa suplementar em matéria de licitação e 
contrato administrativo (CF, art. 24, § 2o). Assim, pode editar regras sobre o 
assunto, desde que respeitadas as normas gerais contidas na lei nacional (CF, art. 
22, XXVII). Por isso, o advento da LF não revogou a lei estadual paulista n? 
6.544/89 (LE) nem os decretos que a regulamentaram. Esses diplomas continuam 
em vigor, no que não conflitarem com as normas gerais contidas no diploma 
nacional.  
Para identificação do possível conflito, que importa na ineficácia do dispositivo 
estadual, deve-se atentar que, no uso de sua competência legislativa suplementar, 



o Estado pode ampliar as hipóteses de exigência de licitação (eliminando casos de 
dispensa, p. ex.), ampliar a participação no certame (elevando o número de 
participantes ou restringindo as exigências de habilitação, p. ex.), restringir o prazo 
dos contratos aquém dos limites dispostos na lei nacional, ou intensificar o controle 
sobre as licitações (impondo a participação da sociedade civil nas comissões de 
licitação, p. ex.). Regras desse teor não conflitam com as normas gerais da LF, 
porque editadas justamente para dar maior eficácia aos princípios da licitação”.  
Cumpre consignar que a propositura ao dar prioridade à aquisição de uniformes de 
empresas de confecção de pequeno porte ou de cooperativas de costureiras, 
também atende ao disposto nos artigos 170 e 179 da Constituição Federal que traz 
parâmetros que visam assegurar tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando reduzir a desigualdade 
existente entre elas e as demais empresas.  
Nesse diapasão, também a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
– Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte que dispõe 
sobre o direito de preferência dessas empresas.  
Para a sua aprovação a propositura dependerá do voto favorável da maioria 
absoluta dos membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei 
Orgânica Municipal.  
Pelo exposto, somos  
PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
14.12.2011.  
Arselino Tatto – PT – Presidente  
Abou Anni - PV  
Adilson Amadeu - PTB  
Adolfo Quintas - PSDB  
Dalton Silvano - PV  
Floriano Pesaro - PSDB  
José Américo - PT - Relator  
 


