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  CIRCULAR N º 31/2016 - DG                                        Avaré, 01 de setembro de 2.016. 
 
 
 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 

 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
05/09/2016 - Segunda Feira – às 19h00min. 

 
 
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 

Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 05 
de Setembro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte 
matéria: 

 
 

1. PROJETO DE LEI Nº 61/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Cria a Biblioteca Municipal Ramal Braille Jairo Amorim, e dá outras 
providências. (c/ SUBSTITUTIVO - Cria a Biblioteca Inclusiva e dá outras providências) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei 61/2016 e do Parecer do Jurídico. 
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. 
Vereadores quando da apreciação da matéria. 

 
 

 
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 

protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 

 

 

                                           

Exmo.(a). Sr. (a)       
Vereador (a)      
N E S T A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo nº 95/2016. 

Projeto de Lei nº 61/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

Assunto: “Cria a Biblioteca Municipal Ramal Braille 

Jairo Amorim, e dá outras providências”. 

 

P A R E C E R -  P R E L I M I N A R  

 

O presente Projeto de Lei, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a criação da 

Biblioteca Ramal Braille Jairo Amorim. 

 

Cumpre consignar que a presente propositura foi encaminhada pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sendo que, segundo comunicação interna de fls. 04, 

o modelo proposto no projeto de lei em epígrafe é o sugerido pelo Sistema Nacional de Bibliotecas 

Públicas. 

 

Neste diapasão, a fim de resguardar a exigência contida na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, esta Divisão Jurídica entende por ora ser a melhor solução oficiar ao Prefeito para informar a 

dotação orçamentária que cobrirá as despesas decorrentes desta ação. Sendo certo que, após a vinda 

do solicitado, pugna esta Divisão por nova vista para ulterior manifestação. 

 

É o parecer, sub censura. 

Avaré (SP),  08 de agosto de 2016. 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 
PROCURADORA JURÍDICA 
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Processo nº 95/2016. 

Projeto de Lei nº 61/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Assunto: “Cria a Biblioteca Municipal Ramal Braille 

Jairo Amorim, e dá outras providências”. 

 

 

 

P A R E C E R  

 

 

O presente Projeto de Lei, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a criação da 

Biblioteca Ramal Braille Jairo Amorim. 

 

Não longe surge o artigo 30, incisos I, da Constituição Federal, compete ao Município legislar 

sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo sentido, o artigo 4º, I, da Lei Orgânica do Município de Avaré, dentre outras, atribui 

ao Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana vigente, em especial o disposto no 

caput do artigo 37, que reza:  

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade.” 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição Estadual, senão vejamos o artigo 111:  
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“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de qualquer 

dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 

motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente público, para 

estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua gestão dos negócios públicos, para cercear excessos, para 

coibir abusos e desmandos, é que a Constituição de l988, por vez primeira na história fez constar do seu texto 

exatamente os princípios de administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições 

dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado de Direito. 

Estado de Direito é aquele que se submete ao próprio direito que criou, 

razão pela qual não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio 

da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do estado de 

Direito.(...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, mas há 

de buscá-los na lei, assim como, em regra, não desfruta de liberdade, 

escrava que é da ordem jurídica."(In Curso de Direito Administrativo, Ed. 

Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5 ). 

 

Neste sentido é necessário tecer algumas considerações sobre o projeto ora analisado. 

 

As normas relativas à estrutura administrativa municipal reputam-se assunto de exclusiva 

competência legislativa do Município, por força da autonomia político-administrativa que lhe foi outorgada pela 

Constituição da República, nos termos dos seus artigos. 1º, 18, 29 e 30. 

 

Cabe ao Município, pois, a organização interna, incluindo-se, aí, a criação de órgãos ou 

entidades públicas, ou sociedades paraestatais. Para tanto, impõe-se observar os comandos constitucionais 
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dirigidos à Administração Pública e ao processo legislativo, bem como os preceitos das leis de caráter nacional ou 

complementar. 

 

A criação da Biblioteca é fruto da solicitação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência como forma de colaborar de maneira concreta para a inclusão na sociedade das pessoas com 

deficiência. 

O papel do Conselho consiste em colaborar para a formulação de políticas, auxiliando a 

autoridade local nas tomadas de decisões, fiscalizando ou mesmo gerindo determinadas áreas de atuação 

municipal cujo interesse ou importância tornem necessário certo direcionamento e certa especialização. 

Sobre a natureza dos Conselhos, assim define LAÍS DE ALMEIDA MOURÃO em Boletim de 

Direito Municipal. Nº 1.1995, p. 34: 

“Ora, sendo organizações cuja finalidade é a realização de função ou 

encargos especiais, os Conselhos Municipais constituem um 

prolongamento do próprio Poder Executivo, com o objetivo de estudar, 

incentivar e apresentar sugestões e conclusões a respeito dos assuntos que 

lhes são afetos. E, como consectário dessa atividade, a finalização na 

execução das políticas públicas. Não possuem personalidade jurídica. Não 

legislam, não deliberam, não administram, nem julgam. São organismo de 

consulta, em cujo âmbito discutem-se as políticas públicas locais. 

Portanto, têm a natureza de Conselhos Consultivos.” (grifou-se) 

 

Quanto à iniciativa, o presente projeto atende aos ditames legais. A propósito, a Constituição 

Federal reservou ao Poder Executivo a gestão da máquina pública,  

 

Assim, SMJ, cremos que o presente Projeto de Lei não se encontra maculado pelo vício da 

ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

Posto isso, s.m.j., cremos que o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra maculado pelo 

vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual opina esta divisão jurídica pela  TRAMITAÇÃO, 
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devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, 

as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 29 de agosto de 2016. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 
PROCURADORA JURÍDICA 


