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PARECER CONJUNTO Nº 1754/2015 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; COMISSÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA E 
ESPORTES; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI 

Nº 0489/2015. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Donato, que institui o 

Programa Municipal de Segurança Aquática no Município de São Paulo e dá outras 
providências. 

A propositura prevê diversos métodos de divulgação e conscientização, a serem 
implementados pela Secretaria Municipal de Esportes em parceria com entidades desportivas e 
empresas ligadas às atividades aquáticas. Dispõe, ainda, que o mês de novembro será 
instituído o Mês da Segurança Aquática, no qual tais ações serão intensificadas. 

De acordo com o projeto, o referido programa tem "por escopo estabelecer ações de 
segurança visando a prestação de serviços de exercícios e treinamento e atividade aquática, 
na área de atividade física, desportiva e similar, no uso de suas responsabilidades e 
compromisso para a sociedade no que se refere à qualidade e segurança numa sessão, aula 
treinamento, atividades aquáticas em estabelecimentos com piscina, tanques aquáticos e 
similares". 

Sob o aspecto jurídico, o projeto pode seguir em tramitação. 

Nos termos do art. 24, inciso IX, da Constituição Federal, compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. Referida 
previsão não exclui a competência dos Municípios para legislar sobre a matéria, uma vez que o 
art. 30, inciso II, da Carta Magna dispõe competir a estes suplementar a legislação federal e a 
estadual no que couber, tudo sem descurar do interesse local, consoante o inciso I desse 
mesmo dispositivo constitucional. 

No caso, é evidente o interesse local das medidas propostas, que almejam promover 
medidas que previnam acidentes nas atividades de esporte e recreação aquáticas. 

Referida competência legislativa é reforçada pelo inciso II do art. 23 da Constituição 
Federal, que dispõe ser competência comum de todos os entes federados cuidar da saúde 
pública. 

A propositura também atende ao disposto no art. 236 da Lei Orgânica do Município, 
segundo o qual a lei definirá a preservação, utilização pela comunidade e os critérios de 
mudança de destinação "de-áreas municipais ocupadas por equipamentos esportivos de 
recreação e lazer, bem como a criação de novas. 

Para ser aprovado, o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, conforme art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito, as Comissões entendem inegável o interesse público da proposta, 
razão pela qual se manifestam 

FAVORAVELMENTE ao Substitutivo. 
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Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do Substitutivo correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Alfredinho (PT) 

George Hato (PMDB) 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Andrea Matarazzo (PSDB) 

Alessandro Guedes (PT) 

Mario Covas Neto (PSDB) 

Valdecir Cabrabom (PTB) 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Reis (PT) 

Toninho Vespoli (PSOL) 

Eliseu Gabriel (PSB) 

Ushitaro Kamia (PSD) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

José Police Neto (PSD) 

Jair Tatto (PT) 

Ota (PROS) 

Paulo Fiorilo (PT) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/11/2015, p. 134 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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