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   CIRCULAR N º 38/2015 - DG                                                Avaré, 19 de novembro de 2.015. 
 
 

LEMBRETE 
 

Estarão presentes convidados para prestarem esclarecimentos sobre valores adicionais 
cobrados pela Faculdade Sudoeste Paulista em financiamento do FIES, atendendo a 
requerimento nº 1591/2015 do Ver. Ernesto Ferreira de Albuquerque aprovado por unanimidade. 

 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
23/11/2015 - 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 23 de 
novembro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 

 
1. PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA N.º 02/2015 – 2º Turno – Maioria qualificada 2/3 

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Altera a redação da alínea "a", do Inciso I do Art. 117 da Lei Orgânica do 
Município. 
Anexo:- Cópias da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 02/2015 e dos Pareceres do 
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

 

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 02/2015 - Discussão Única  

Autoria: Ver. Eduardo David Cortez 
Assunto: Dispõe sobre alteração da redação do  dispositivo  legal do  inciso XV do art 14 
da  Resolução Municipal nº 297 de  25 de maio de 2004, modificada pela  Resolução nº 
310 de 05 de abril de 2005,  e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução n º 02/2015 e dos Pareceres do Jurídico; e da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/ emenda) 
 

3. PROJETO DE LEI N.º 45/2015 - Discussão Única  
Autoria: Verª Rosângela Paulucci Paixão Pereira  
Assunto: Institui a Política de Adoção de Monumentos 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 45/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública. 
 

4. PROJETO DE LEI N.º 67/2015 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Júlio César Theodoro  
Assunto: Altera o artigo 4º da Lei 1338 de 30/03/2010 para inclusão da “SEMANA 
MUNICIPAL DA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO” e dá outras providências. (c/ 
SUBSTITUTIVO) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 67/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. (c/ emenda) 
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5. PROJETO DE LEI N.º 94/2015 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Carlos Alberto Estati  
Assunto: Acrescenta dispositivo no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 1.930, de 23 de 
junho de 2015 (Parcelamento do Solo Urbano). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 94/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública. 
(c/ subemenda) (vistas: Vers Bruna/Estati/Roberto) 
 

6. PROJETO DE LEI N.º 105/2015 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Denílson Rocha Ziroldo 
Assunto: Dispõe sobre a exigência de as agências bancárias manter a presença de 
agente de segurança nas áreas de autoatendimento, inclusive no período noturno e 
finais de semana e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 105/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (vistas: 

Vers. Ernesto/Rosângela) 

 
7. PROJETO DE LEI N.º 119/2015 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza a celebração de convênio com a associação dos produtores rurais 
dos Bairros Santa Cruz dos Coqueiros, Aracatu, Caviúna, Ezequiel Ramos, Ferreira e 
Barra Grande - Associação dos Seis Bairros e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 119/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
(c/emendas) (vistas: Verª Rosângela) 

 
8. PROJETO DE LEI N.º 124/2015 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Avaré 
para o exercício de 2016 (orçamento) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 124/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. (c/ emenda já deliberada) (vistas: Ver Barreto) 
OBS: Os anexos do Processo encontram-se à disposição na Secretaria e em nosso 
portal através do link http://consulta.siscam.com.br/camaraavare/arquivo?id=149860  

 
 

 
                            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 

 

http://consulta.siscam.com.br/camaraavare/arquivo?id=149860
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Processo n.º 110/2015. 

Proposta de Emenda à Lei Orgânica n.º 02/2015. 

Autor: Prefeito Municipal 

 
 
Assunto: “Altera a redação da alínea “a”, do inciso 
I, do art. 117 da Lei Orgânica do Município”. 
 
 

 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 
 
 
Cuida-se a proposta, de autoria do Chefe do Executivo Municipal, que 

altera a redação da alínea “a”, do inciso I do art. 117 da Lei Orgânica do Município. 

 

Com a alteração proposta, o Poder Executivo visa retirar, do rol dos 

encargos próprios do ato da doação quando o donatário for o Estado ou a União. 

 

Vale dizer, a alteração proposta deixa de obrigar que constem das leis 

que doravante tratem de doações de imóveis feitas pelo município ao Estado e a União as 

seguintes cláusulas: 

 

 encargos do donatário; 
 prazo para cumprimento do encargo e; 
 reversão da doação 

 
 
Feitas estas considerações iniciais, sob qualquer ângulo que se 

analise, a propositura não reúne condições de prosperar, conforme os fundamentos 

adiante invocados. 

 
Com efeito, a Constituição Federal traz os princípios que devem 

nortear os atos da administração pública. 

 

Além do princípio da igualdade previsto no artigo 5.º “caput”, o 

artigo 37, da Constituição Federal impõe que: 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

 
 
Vale dizer, a administração pública deve conferir tratamento 

isonômico às pessoas com as quais se relaciona, mesmo quando se tratar de relação jurídica 

que envolva outro ente da federação. 

 

Do tratamento isonômico dos atos da administração pública decorre 

o princípio da impessoalidade insculpido no “caput”, do artigo 37, acima transcrito o qual, 

s.m.j., resultou violado pela propositura. 

 

Apenas como ilustração, cita-se parecer do Tribunal de Contas do 

Estado do Mato Grosso sobre o tema: 

 
 

“Processo nº 18.065-3/2008 
Interessada: Prefeitura Municipal de Diamantino 
Relator: Conselheiro José Carlos Novelli 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 1º, inciso XVII, da 
Lei Complementar nº 269/2009 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e do 
artigo 81, inciso IV, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso), resolve, por unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator que acolheu a 
sugestão do Auditor Substituto de Conselheiro Luiz Henrique Lima e contrariando o Parecer Oral do 
Ministério Público emitido em Sessão Plenária, com fundamentação nos artigos 48 e 49 da Lei 
Complementar nº 269/2007, em, preliminarmente, conhecer da presente consulta e, no mérito, 
responder ao consulente que: 1 – A doação de bem público imóvel exige: a) desafetação, se for o 
caso; b) autorização em lei específica; c) tratar de interesse público devidamente justificado; d) 
prévia avaliação do imóvel; e) dispensada a licitação,  nas  hipóteses  previstas em  lei,  inclusive 
para  as  alienações  gratuitas    no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária 
 de  interesse social (art. 17,  inciso I,  alíneas  “b”,  “ f”  e  “h”,  da  Lei    nº 8.666/93); 2 – Os Estados, 
Municípios e o Distrito Federal poderão doar bens públicos a pessoa jurídica de direito privado, 
em razão dos efeitos da liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 927. 
Todavia,  a doação  deverá sempre atender ao interesse público, sendo vedada qualquer 
conduta que implique em violação aos princípios da  isonomia ou igualdade, da moralidade e da 
impessoalidade (arts. 5º, caput, e 37, caput, ambos da Constituição Federal Brasileira); e 3 – É vedada 
a doação de quaisquer bens públicos, valores ou benefícios no ano eleitoral (1º de janeiro a 31 de 
dezembro), salvo nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou inseridos em programas 
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior (art. 73, parágrafo 10, 
da Lei nº 9.504/1997).  Remeta-se ao consulente fotocópia do Parecer de fls. 5/20-TC, bem como do 
inteiro teor do relatório e voto do Conselheiro Relator. Após as anotações de praxe arquive-se os 
autos, nos termos da Instrução Normativa nº 01/2000 deste Tribunal de Contas. 
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros Valter Albano, Alencar Soares, Humberto 
Bosaipo e Waldir Júlio Teis.” (Grifo nosso) (www.tce-mt.gov.br)” 

 

http://www.tce-mt.gov.br/
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De outro norte, vê se numa simples olhadela na Constituição do 

Estado de São Paulo, que esta quando traz as atribuições da Assembleia Legislativa, disciplina 

a questão das doações destinadas ao Estado, e de maneira nenhuma busca benefícios por 

entidade de direito publico interno, pelo contrário, traz expressamente a situação das 

doações com encargos, vejamos o que diz o artigo 19, inciso IV: 

 
“SEÇÃO III 
Das Atribuições do Poder Legislativo 
 
Artigo 19 - Compete à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Estado, ressalvadas as especificadas no art. 20, e especialmente sobre: 
(...) 
IV - autorização para a alienação de bens imóveis do Estado ou a cessão de direitos reais a eles 
relativos, bem como o recebimento, pelo Estado, de doações com encargo, não se considerando 
como tal a simples destinação específica do bem; 
(...)” 

 

Como se observa, o próprio Estado admite receber doações com 

encargo, porque razão o município a dispensaria, aliás, surge como incoerência tal atitude, já 

que este deveria ser o primeiro a preservar seu patrimônio. 

 

De fato, não há fundamento jurídico que justifique a alteração do 

artigo 117, inciso I, alínea “a”, da Lei Orgânica Municipal. A exclusão das cláusulas 

obrigatórias previstas no referido dispositivo para as doações realizadas em favor do Estado 

e da União é incompatível com o próprio instituto da doação de bens públicos. 

 

Isto porque é da essência das doações de bens imóveis públicos a 

previsão de reversão do bem ao ente doador, no caso de descumprimento dos encargos no 

prazo previsto. 

 
A alteração pretendida, s.m.j., afrontaria a Lei Federal n.º 8666/93, 

que prevê em seu artigo 17, inciso I: 

 
“Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse 
público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e 
entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta 
nos seguintes casos: 
 

(...) 
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b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de 
qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;” 

 

Como se pode observar a lei 8666/93 dispensa apenas a 

concorrência, nas situações em que se tratar de doação feita em favor de outro órgão 

da administração pública sem, contudo, conferir de forma expressa discricionariedade ao 

órgão doador para “isentar” o donatário dos encargos da doação, do prazo para o 

cumprimento e da cláusula de reversão. 

 

A alteração da Lei Orgânica Municipal, na forma da propositura, 

esvaziaria a proteção por ela conferida ao município, o que torna o projeto de emenda 

contrário ao interesse público. 

 

Vale dizer, até o cumprimento do encargo no prazo previsto e a 

consequente lavratura da escritura definitiva, o donatário detém mera expectativa de 

direito sobre o bem objeto da doação. 

  

Portanto, a regra estabelecida na lei orgânica atualmente vigente 

reflete a disposição na legislação federal, razão pela qual não subsiste qualquer amparo à 

alteração objeto da propositura sob análise. 

 

A interpretação encontra respaldo jurídico no princípio da reserva 

legal, traduzido pela máxima de que a “O Administrador Público somente pode fazer aquilo 

que a lei autoriza e não aquilo que ela não veda”, em contraposição à garantia constitucional 

prevista no artigo 5.º, inciso II, da Carta Magna (ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei). Eis o entendimento doutrinário sobre a questão: 

 

“Quanto ao princípio da reserva legal, ou legalidade em sentido positivo, preceitua que 
os atos administrativos só podem ser praticados mediante autorização legal, 
disciplinando temas anteriormente regulados pelo legislador. Não basta não 
contradizer a lei. O ato administrativo deve ser expedido secundum legem”.  
 
A reserva legal reforça o entendimento de que somente a lei pode inovar 
originariamente na ordem jurídica. O ato administrativo não tem o poder jurídico de 
estabelecer deveres e proibições a particulares, cabendo-lhe o singelo papel de 
instrumento de aplicação da lei no caso concreto”. (MANUAL DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO, Alexandre Mazza, São Paulo: Saraiva, 2012, 2.ª ed., p. 85) 
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Com base nestes conceitos e na legislação, a alteração proposta não 

se mostra razoável por, em tese, não atender ao interesse público que decorre da atuação 

administrativa mesmo, repita-se, tratando-se de doação realizada em favor do Estado, que 

também deve se sujeitar aos encargos previstos na lei orgânica municipal. 

 

Segundo o PARECER IBAM N.º 2047/2015 (o qual adotamos 

integralmente): “Em princípio, nada há a mudar em tais normas. Estão elas de acordo 

com os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal e em concordância com as 

regras da Lei Federal n.º 8.666/93”. 

 

Assim, SMJ, apesar de não vislumbrar vício de iniciativa (artigo 36, 

inciso II, da Lei Orgânica Municipal), cremos que O PRESENTE PROJETO DE ALTERAÇÃO 

DA LEI ORGÂNICA NÃO REÚNE CONDIÇÕES DE PROSPERAR, uma vez que ele não 

atende ao interesse público e aos princípios e regras que regem o direito 

administrativo, acima invocados. 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do PROJETO DE ALTERAÇÃO DA LEI ORGÂNICA, 

não há correções ou emendas a serem realizadas. 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, opinamos 

pela NÃO tramitação do projeto de alteração da Lei Orgânica, nos termos da 

fundamentação supra. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 28 de Agosto de 2015. 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE      LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO       CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Projeto de Resolução nº 002/2015. 

Processo nº 166/2015. 

Autor: Vereador Eduardo David Cortez 

 

 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre alteração da 

redação do disposto legal do inciso XV do 

artigo14, da Resolução nº 297, de 25 de 

maio de 2004, modificada pela Resolução 

nº 310, de 05 de abril de 2005, e da outras 

providências”. 
 

 

 

 

P A R E C E R  

 
 

Cuida-se do Projeto de Resolução de autoria do vereador 

Eduardo Davi Cortez, dispõe sobre alteração da redação do disposto legal do inciso XV 

do artigo14, da Resolução nº 297, de 25 de maio de 2004, modificada pela Resolução nº 

310, de 05 de abril de 2005, que dispõe mais especificadamente quanto à forma de 

vestimenta do (a) vereador (a) quando da sessão plenária.  

 

Neste instante, cumpre registrar que o artigo 30, incisos I, da 

Constituição Federal, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

Prescreve ainda o Regimento Interno da Câmara Municipal da 

Estância Turística de Avaré, em seu artigo 136, § 1º, alínea “g”, e § 2º o seguinte: 

 

“Artigo 136 – Projeto de Resolução é a proposição 
destinada a regular assuntos de economia interna da 
Câmara, de natureza político-administrativa, e versará 
sobre a sua Secretaria Administrativa, a Mesa e os 
Vereadores, não sujeita à sanção do Prefeito e cuja 
promulgação compete ao Presidente da Câmara. 
 
§ 1o - Constitui matéria de projeto de resolução: 
 
(...) 
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g) organização dos serviços administrativos; 
 
(...) 
 
§ 2º - A iniciativa dos projetos de resolução poderá ser de 
Mesa, das Comissões ou dos Vereadores, sendo 
exclusivo da Comissão de Justiça e Redação a iniciativa 
do projeto previsto na alínea “e”, do parágrafo anterior e 
da Mesa nos previstos nas alíneas “i” e “j”.” (g.n) 
 

Prescreve ainda a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 111: 

 
“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. 

 

Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade significa 

emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos serviços 

públicos, à estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou normas 

edilícias locais, às ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela esfera 

respectiva. 

 

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 ) 

 

Verifica-se, pois que o projeto traz em seu bojo a possiblidade de cada edil 

dentro da sua identidade de gênero, usar traje social durante as sessões legislativas.  
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Com relação à propositura, cabe esclarecer por esta Divisão Jurídica 

unicamente o que seria identidade de gêneros, já que a propositura em si, se apresenta 

em seu aspecto jurídico como alteração de uma norma. 

 

Pois bem, segunda a Wikipédia: 

 
Na sociedade, identidade de gênero se refere ao gênero em que a pessoa se identifica 

(i.e, se ela se identifica como sendo um homem, uma mulher ou se ela vê a si como fora 

do convencional), mas pode também ser usado para referir-se ao gênero que certa pessoa 

atribui ao indivíduo tendo como base o que tal pessoa reconhece como indicações 

de papel social de gênero (roupas, corte de cabelo, etc.). A ideologia contrapõe-se a 

natureza identitária do ser humano (homem e mulher). 

Do primeiro uso, acredita-se que a identidade de gênero se constitui como fixa e como tal 

não sofrendo variações, independente do papel social de gênero que a pessoa apresente 

pra ela. 

Do segundo, acredita-se que a identidade de gênero possa ser afetada por uma variedade 

de estruturas sociais, incluindo etnicidade, trabalho, religião ou irreligião, e família. 

Jaqueline Gomes de Jesus define a identidade de gênero como: "Gênero com o qual uma 

pessoa se identifica, que pode ou não concordar com o gênero que lhe foi atribuído 

quando de seu nascimento. Diferente da sexualidade da pessoa. Identidade de gênero 

eorientação sexual são dimensões diferentes e que não se confundem. 

Pessoas transexuais podem ser heterossexuais, lésbicas, gays ou bissexuais, tanto 

quanto as pessoas cisgênero".  Miriam Pillar Grossi destaca que, diferentemente 

dos papéis sociais de gênero, que não são biologicamente determinados, mas sim 

construtos culturais e históricos, a identidade de gênero "remete à constituição do 

sentimento individual de identidade".  No entanto, Henrietta L. Moore pontua que a 

identidade de gênero é construída e vivida na "relação entre estrutura e práxis, entre o 

indivíduo e o social". 

  

Registra-se ainda que referida propositura, foi submetida além da avaliação 

jurídica desta Casa, também aos órgãos consultivos que dão suporte a esta Divisão, não 

recebendo desaprovação quanto ao seu aspecto formal, conforme demonstra os 

pareceres que acompanham este, que, aliás, farão parte integrante desta análise. 

 

Quanto ao aspecto jurídico formal e material não há qualquer óbice para a 

propositura, ficando apenas a discussão na seara de convicção de cada Edil sobre a 

necessidade de referida alteração.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(sociedade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_social_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irreligi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaqueline_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexualidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transexuais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cisg%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Miriam_Pillar_Grossi&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pap%C3%A9is_sociais_de_g%C3%AAnero&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Henrietta_L._Moore&action=edit&redlink=1
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 Destarte, SMJ, cremos que no presente Projeto de Resolução não se 

encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Quanto à redação DO PROJETO DE RESOLUÇÃO, sugerimos a seguinte 

correção: 

 

Da ementa: - sugerimos: 

 

“Dispõe sobre alteração da redação do inciso XV do artigo14, da 

Resolução nº 297, de 25 de maio de 2004, e dá outras 

providências”. 
 

 

Posto isso, s.m.j., sem embargo da inocuidade da propositura, cremos que o 

Projeto de Resolução, não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou 

mesmo da ilegalidade, motivo pelo qual opina esta divisão jurídica pela regular 

tramitação, 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), 26 de Outubro de 2015. 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. - OAB/SP - 146.191 

 

 

 

ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE 
Adv. - OAB/SP – 181.765 
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Processo n.º 62/2015. 

Projeto de Lei n.º 45/2015. 

Autora: Ver.ª: ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA 

 
 
Assunto: “Institui a Política de Adoção de 
Monumentos”. 

 
 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 
 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria da N. Vereadora 

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA objetivando a instituição de “POLÍTICA DE 

ADOÇÃO DE MONUMENTOS”. 

 

Em síntese, traduz-se o objeto do projeto de lei em autorizar o 

Poder Executivo a firmar parcerias com a iniciativa privada e a comunidade em geral 

visando viabilizar a manutenção e a conservação de monumentos situados nos espaços 

públicos do município. 

 

No entanto, s.m.j., a propositura não reúne condições de 

prosperar em razão do vício de iniciativa, conforme os óbices a seguir invocados.  

 

Com efeito, é certo que compete à Câmara Municipal autorizar 

os convênios firmados pelo Município, nos termos do que dispõe o inciso XV, do 

artigo 27, da Lei Orgânica Municipal: 

 

Art. 27. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, não exigida esta 
para o especificado no art. 28, exceto seu parágrafo único, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Município e especialmente: 
 
(...) 
 
XV - autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos que resultem para o 
município encargos não previstos na lei orçamentária;. 
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É certo, ainda, que o art. 4.º, inciso I, da Lei Orgânica do 

Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência para legislar 

sobre assuntos de interesse local. 

 

O mesmo artigo 4.º dispõe, em seu inciso XXVI que cabe ao 

município “...regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a afixação de 

cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de 

publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal...”. 

 

Por outro lado, a Constituição Federal atribui ao município a 

competência para promover a proteção de patrimônio histórico-cultural local, 

conforme estabelece o seu artigo 30, inciso IX: 

 
 

Art. 30. Compete aos municípios: 
 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

 

 

Apesar disso e sem embargo da relevância da preocupação do 

legislador em relação ao patrimônio histórico-cultural do município, a propositura 

ofende a cláusula pétrea de separação dos poderes, estabelecida no artigo 2.º, da 

Constituição Federal (reproduzida no artigo 5.º, da Constituição Estadual), uma vez 

que o projeto trata de matéria de competência privativa do Poder Executivo.  

 

Neste contexto, embora a Constituição Federal (artigo 23, 

inciso III) e a Lei Orgânica Municipal (artigo 5.º, inciso VI) atribuam competência 

concorrente entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a 

proteção de “...documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos”, é certo que a matéria constante do projeto de lei sob análise impõe 

(ou autoriza) ao Poder Executivo firmar parcerias ou convênios com particulares. 
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Trata-se, portanto (embora não cuide o projeto de gerar 

despesa ao Município), de ingerência do Poder Legislativo na gestão municipal, tendo 

em vista que cabe ao Poder Executivo, através do Prefeito Municipal adotar as 

providências necessárias para a conservação e proteção do patrimônio municipal 

(artigo 61, inciso XV, da Lei Orgânica Municipal). 

 

O mesmo artigo 61, em seu inciso VII, estabelece a 

competência do Prefeito Municipal (leia-se PODER EXECUTIVO) para autorizar a 

utilização de bens públicos por terceiros, estando assim redigido o texto da lei: 
 

 
Art. 61. Ao Prefeito compete, entre outras atribuições: 
 
(...) 
 
VII - permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros; 

 

 

A adoção somada à autorização para afixação de placa no 

monumento para divulgação de nome ou marca pertencente à pessoa física ou jurídica 

adotante se insere, certamente, no conceito de “uso” a que alude o dispositivo legal 

citado (artigo 61, inciso VII, da LOM). 

 

Registre-se, outrossim, que tramitou por esta Casa, projeto de 

lei semelhante ao da propositura sob análise, porém de INICIATIVA DO CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO, que resultou na lei Municipal n.º 1920/2015, através da qual 

“autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito de exploração 

publicitária em abrigos para usuários de ônibus, lixeiras e placas indicativas de 

rua”. 

 

Em última análise, a propositura sob exame também se traduz 

em autorizar a exploração publicitária como contrapartida à conservação do 

monumento, conforme conclusão que se extrai da redação do artigo 4.º, do projeto de 

lei, redundando inquestionável o vício de iniciativa de que se ressente e que constitui 

óbice intransponível à sua tramitação. 
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Finalmente, as conclusões ora expostas estão escudados no 

PARECER IBAM N.º 1611/2015 o qual adotamos integralmente e que traz, ainda, a 

seguinte fundamentação: 

 

““A matéria também se insere no rol do que se convencionou chamar de “Reserva 
da Administração”. Sobre o princípio constitucional da reserva da administração é 
pertinente a citação de trecho do seguinte acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal: 
 
“O princípio constitucional da reserva da administração impede a ingerência 
normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência 
administrativa do Poder Executivo. (...) Essa prática legislativa, quando efetivada, 
subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do 
poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa 
em atuação ultravires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-
jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas 
institucionais” (STF – Tribunal Pleno. ADI-MC n.º 2364-AL. DJ de 14/12/2001, p. 23. 
rel. Min. CELSO DE MELLO)””. 

  

 

Sob estas perspectivas, resulta induvidoso que a matéria tratada 

no projeto de lei sob análise não se insere dentre as de competência do Poder 

Legislativo, resultando na sua absoluta inviabilidade jurídica.  

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, nos 

termos da fundamentação supra, opinamos pela NÃO TRAMITAÇÃO do presente 

Projeto de Lei, por ser de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, tendo em vista 

tratar-se de norma de efeito concreto, que prevê atos de planejamento, direção, 

fiscalização, organização e execução. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 27 de Julho de 2015. 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE           LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO            CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 89/2015 

Projeto de Lei n.º 67/2015. 

 

Autor: Ver.ª JULIO CÉSAR THEODORO 

 

Assunto: “Institui no Município da Estância Turística de 
Avaré, a SEMANA MUNICIPAL DA PREVENÇÃO AO 
SUICÍDIO e dá outras providências”. 

 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 
   

O projeto de lei sob análise objetiva instituir, no âmbito do 

Município a “SEMANA MUNICIPAL DA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO”. 

 

Neste contexto, s.m.j., a propositura ofende o sistema constitucional 

de repartição dos poderes, nos termos do que dispõe a Constituição Estadual, nos 

artigos 5.º e 47, incisos II e XIV, aplicáveis aos Municípios por força do contido no 

artigo 144, da mesma Constituição, a partir do disposto no artigo 2.º, da 

Constituição Federal: 

 
 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 
 
 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Artigo 5.º - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
 
(...) 

 

Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições 
previstas nesta Constituição: 
 
(...) 
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II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da 
administração estadual; 
 
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do 
Executivo; 
 
(...) 
 
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e 
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. 
 

 
Registre-se, em primeiro lugar, que o projeto de lei cria obrigações ao 

Poder Executivo ao dispor que o Município deverá desenvolver atividades de 

conscientização por meio da Secretaria da Saúde. 

 

Sob esta perspectiva, o projeto de lei se mostra inviável pelo vício da 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, em evidente afronta ao artigo 5.º, da 

Constituição Estadual, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo 

Direta de Inconstiucionalidade n.º 213624-23.2014.8.26.00, rel. Des. ANTÔNIO 

CARLOS VILLEN, j. 03.12.2014), com base na doutrina e em precedente do C. 

Supremo Tribunal Federal: 

 
“É bem verdade que o arranjo político constitucional atribui ao Legislativo 
alguns atos atípicos, de controle da administração, mas tais atribuições são 
exceções circunscritas ao estabelecido pela Constituição do Estado, 
resguardada a simetria quanto à Constituição Federal (STF, ADI-MC 1905, 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 19.1.198). Nese sentido, a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, conforme decidido no RE 427.574-ED, Rel. Min. 
Celso de Melo, j. 13.02.2012: “Ainda que o legislador disponha do poder de 
conformação da atividade administrativa, permitindo-se-lhe, nesta 
condição, estipular cláusulas gerais e fixar normas impessoais destinadas a 
reger e condicionar o próprio comportamento da Administração Pública, 
não pode, o Parlamento, em agindo ultra vires, exorbitar dos limites que 
definem o exercício de sua prerrogativa institucional”. 
 
(...) 
 
Inequívoco, portanto, que a lei em discussão interferiu em âmbito próprio 
do Executivo, em violação ao que a doutrina tem denominado “reserva de 
Administração”, definida por Canotilho como o “núcleo funcional da 
administração contra as ingerências do parlamento” (Direito constitucional 
e teoria da Constituição, 6ª ed., Coimbra, Almedina, 2002, p. 73) 
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Com base nestes mesmos preceitos, em julgamento de Ação Direta 

de Inconstitucionalidade ajuizada em face de lei municipal editada pelo Poder 

Legislativo de Mauá, que “...institui no calendário oficial de eventos do município, o 

"encontro longboard de Mauá"...”, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MUNICÍPIO DE MAUÁ - LEI Nº 4.934, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014, QUE INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS 
DO MUNICÍPIO, O “ENCONTRO LONGBOARD DE MAUÁ”. INICIATIVA 
PARLAMENTAR. INVASÃO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA 
FONTE DE CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA LEI. AFRONTA AOS ARTIGOS 
5º, 25, 47, I, XIV E XIX, “a”, 14 E 176, I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. AÇÃO PROCEDENTE. 
(TJSP, ADIn n.º 2186916-26.2014.8.26.0000, Órgão Especial, rel. Des. NEVES AMORIM, j. 
25.02.2015). 

 
 

No corpo do v. Acórdão, o I. Relator destacou que: 

 
 
(...)  
 
No caso em análise, o ato normativo impugnado implica em violação ao princípio 
da separação e independência dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição 
Federal e nos artigos 5º, 25 e 14 da Constituição do Estado de São Paulo, haja vista 
que a Câmara Municipal extrapolou a competência do Legislativo Municipal, 
interferindo diretamente na administração pública municipal, da gestão exclusiva 
da Prefeita e fora da alçada do Poder Legislativo. 
 
Com efeito, o ato normativo impugnado, ao instituir no calendário oficial de 
eventos do município o encontro de longboard avançou sobre área de 
planejamento, organização e gestão administrativa, pois a instituição de programa 
municipal de saúde é matéria exclusivamente relacionada à Administração Pública, 
cuja competência é exclusiva do Chefe do Executivo. 
 

 
Ao projeto de lei sob exame incidem os mesmíssimos óbices 

apontados no julgamento referido, uma vez que a propositura impõe à administração 

municipal obrigações próprias de gestão municipal, de iniciativa exclusiva do Poder 

Executivo. 

 

Vale dizer, a propositura sob análise traz, em verdade, ordem dirigida 

ao Executivo municipal ao dispor que “...Institui no Município da Estância Turística 

de Avaré, a Semana Municipal da Prevenção ao Suicídio....” tratando-se, 

claramente, de programa de governo, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. 
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Neste mesmo sentido, é o entendimento externado pelo E. Tribunal 

de Justiça de São Paulo em casos concretos análogos ao do projeto de lei sob exame: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal n° 3.264, de 07 de 
maio de 2.007, do Município de Amparo, que "institui a semana de Consciência 
Turística e dá outras providências". Decorrente de projeto de iniciativa parlamentar 
e promulgado pela Câmara Municipal depois de rejeitado o veto do Prefeito - 
Afronta aos artigos 5.º, 25, 144 e 176, I da Constituição Estadual. JULGARAM 
PROCEDENTE A AÇÃO. 
(AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.º 0005288-85.2007.8.26.0000, Órgão 
Especial, rel. Des. ROBERTO VALLIM BELLOCHI, j. 19.03.2008) 
 
 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.909, de 12.12.13 de Mauá. 
Instiuiu a “Semana Municipal de Orientação e Prevenção à Gravidez na 
Adolescência”. Inadmissibilidade. Vício de iniciativa. Cabe, privativamente, ao 
Executivo a iniciativa legislativa de projetos que interfiram na gestão administrativa. 
Precedentes. Falta de indicação de fonte de custeio. Afronta a preceitos 
constitucionais (arts. 5.º; 25; 47, incisos I, XI, XIV e XIX e 14 da Constituição 
Estadual). Ação procedente. 
(TJSP, Direta de Inconstitucionalidade n.º 2186842-69.2014.8.26.00, Órgão Especial, rel. 
Des. EVARISTO DOS SANTOS, j. 25.02.2015) 
 

Não se trata o projeto, é importante registrar, de tão somente criar 

uma data comemorativa no município o que, em tese, poderia tornar viável a 

propositura mediante inclusão da data no calendário oficial do Município. 

 

O artigo 1.º, § único e o art. 3º do projeto, ao contrário, cria inúmeras 

atividades a serem desenvolvidas pelo Poder Executivo para implementar a 

conscientização de que trata a propositura, razão pela qual o vício da 

inconstitucionalidade formal resulta evidente, conforme já decidiu o E. Tribunal de 

Justiça de São Paulo: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.751/2014 que inclui no 
calendário oficial de eventos do Município a "Corrida Ciclística". Norma guerreada 
que não versou simplesmente sobre a instituição de data comemorativa no 

calendário oficial do Município, mas, ao revés, instituiu evento esportivo 
com criação de obrigações ao Executivo e despesas ao 
erário, sem previsão orçamentária e indicação da fonte e 
custeio. Afronta aos arts. 5º, 47, II e XIV, 25 e 144 da Carta Bandeirante, 

aplicáveis ao município por força do principio da simetria constitucional. 
Inconstitucionalidade reconhecida. Ação procedente. 
(TJSP, Rel. XAVIER DE AQUINO, Órgão Especial, julgamento 11/03/2015) 
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Constata-se, portanto, que além da infringência ao artigo 2.º, da 

Constituição Federal, o projeto de lei ora analisado afronta as disposições contidas 

nos artigos 5.º e 47, ambos da Constituição do Estado de São Paulo. 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, nos termos 

da fundamentação supra, opinamos pela NÃO TRAMITAÇÃO do presente Projeto de 

Lei, pelo VÍCIO DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, uma vez que as disposições 

nele contidas são próprias da gestão municipal, de iniciativa exclusiva do Poder 

Executivo. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré (SP), 23 de Junho de 2015. 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE   LETICIA F. S. P. DE LIMA 
ASSESSOR JURÍDICO    PROCURADORA JURÍDICA 
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Processo n.º 89/2015 

Projeto de Lei n.º 67/2015 (SUBSTITUTIVO) 

Autor: Vereador JÚLIO CÉSAR THEODORO 

 
 
Ementa: “Altera o artigo 4.º da Lei Municipal n.º 
1338, de 30/03/2010 para inclusão da “SEMANA 
MUNICIPAL DA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO”. 

 

 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

Trata-se do Projeto de Lei de autoria do nobre Vereador JÚLIO CÉSAR 

THEODORO, que tem por objetivo alterar o artigo 4.º, da Lei Municipal n.º 1338/2010, a 

fim de que passe a constar no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de 

Avaré a “SEMANA MUNICIPAL DA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO”, que também poderá 

ser reconhecida como “SETEMBRO AMARELO”, a ser realizada anualmente entre os 

dias 10 e 17, de Setembro. 

  

Nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, compete 

ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo sentido, o artigo 4.º, inciso I, da Lei Orgânica do 

Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência para legislar 

sobre assuntos de interesse local.  

 

Assim, o dispositivo legal passará a ter a seguinte redação: 

 
“Artigo 4º- Para os fins do disposto nesta Lei integram o Calendário Oficial 
os seguintes eventos: 
 
(...) 
 

 
SETEMBRO 
 

1.ª Semana – Festa do Peão de Boiadeiro (Secretarias de Agricultura, Cultura e Turismo) 
 
07                - Dia da Pátria – Independência do Brasil (feriado nacional) 
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10 a 17         - SEMANA MUNICIPAL DA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO 
 
14           - Culto de Ação de Graças pelo Aniversário de Avaré – Concha Acústica 

(Igrejas Evangélicas); 
 
15                  -  Aniversário da fundação de Avaré – (feriado municipal) 

                        - Desfile cívico pelas ruas centrais (Secretarias de Cultura, Educação, Meio 
Ambiente e Turismo) 

                        - Dia da Padroeira, Nossa Senhora das Dores – Procissão dos Andores 
(Paróquia de Nossa Senhora das Dores) 

                     -  Prova do Pedestre do Aniversário de Avaré (Secretaria de Esportes) 
 
21                -  Dia da Árvore 
 
22                - Dia da Jornada “Na cidade sem meu carro” 
 
27               -  Dia Municipal do Idoso          
                   - Semana Municipal de prevenção à Osteoporose; 
 
Último domingo  – Dia do Cristão 

 
 
Vê-se, portanto, que a matéria objeto do vertente Projeto de Lei, a de 

simplesmente incluir uma data para conscientização e prevenção ao Suicídio no 

calendário oficial dos eventos festivos do Município (Lei 1338/10), resta 

possibilitada pelos dispositivos legais já consignados. 

 
Sob esta perspectiva, a propositura sob análise não incorre em vício 

de iniciativa, na medida em que o projeto não prevê nenhum ato de ingerência do 

Poder Legislativo no Poder Executivo, não cria deveres nem gera despesas à 

Administração Municipal, razões pelas quais não há qualquer impedimento à sua 

apresentação pelo Vereador: 

 
A propósito, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu, a respeito 

de projetos de lei de natureza semelhante, que: 

 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei que institui como evento cultural 
oficial do município de Suzano o Dia da Bíblia — Ato normativo que cuida de 
matéria de interesse local – Mera criação de data comemorativa. 
Constitucionalidade reconhecida. Não ocorrência de vício de iniciativa do projeto de 
lei por Vereador. Norma editada que não estabelece medidas relacionadas ã 
organização da administração pública, nem cria deveres diversos daqueles genéricos 
ou mesmo despesas extraordinárias. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 
improcedente. (TJSP, Órgão Especial, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0140772-
62.2013.8.26.0000, rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MALHEIROS, j. 23/10/2013) 
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"DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n.° 4.436, de 10 de dezembro de 2010, 
do município de Suzano, que "Dispõe sobre a inclusão, no Calendário Oficial do 
Município, do Dia do Imigrante, e dá outras providências." Alegação de vício de 
origem e de aumento de despesas sem indicação de fonte de custeio. Inocorrência 
da inconstitucionalidade invocada. Mera fixação de data comemorativa.  Ausência 
de criação de órgãos e de cargos públicos ou de despesas para a Municipalidade.  
Matéria de interesse local. Ação julgada improcedente. Liminar revogada". (TJSP, 
Órgão Especial, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0068550-67.2011.8.26.0000, rel. 
Des. MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, j. 14/09/2011) 

 

 

Vale dizer, é possível a criação de data de referência a assunto de 

interesse público e geral, visando a conscientização e também estimular a adoção de 

medidas práticas e ampliação de discussão pela sociedade, a alteração objeto da 

propositura não incorre em nenhum vício de inconstitucionalidade. 

 

Nesse compasso, com base nas disposições contidas no artigo 30, 

incisos I, da Constituição Federal e no artigo 4.º, inciso I, da Lei Orgânica do 

Município de Avaré e na jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a 

questão, a alteração legislativa objeto da propositura resulta absolutamente viável 

juridicamente, não havendo óbice à sua regular tramitação. 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

                          
Quanto à redação do projeto de lei, sugerimos a SEGUINTES 

CORREÇÕES: 

 
EMENDAS MODIFICATIVAS: 
 
 

O objetivo da propositura, como se pode observar, é de incluir no 

Calendário Oficial do Municipal a “SEMANA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO”. 

 

No entanto, o artigo 1.º não está em consonância com a ementa da 

propositura (“...inclusão da Semana Municipal da Prevenção ao Suicídio...”). 
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Ainda, para evitar a interpretação no sentido de que será imposto ao 

Poder Executivo a adoção de medidas para a divulgação da semana, a palavra 

“realizada” deve ser substituída pelo termo “destacada”. 

 

Assim, o artigo 1.º deverá ter a seguinte redação, a fim de que o seu 

texto venha a ter a necessária correlação com o objeto e a ementa da norma, bem 

como não induza à conclusão de imposição de obrigações ao Poder Executivo: 

 

“Artigo 1.º - Fica incluída no artigo 4.º da Lei Municipal n.º 1338 de 30 de 

Março de 2010, a “SEMANA MUNICIPAL DA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO” a 

ser destacada no calendário de eventos oficiais do município entre os dias 

10 e 17 de Setembro” de cada ano. 

 

 

Pelo exposto, s.m.j., entendemos que o Projeto de Lei em epígrafe 

não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, razão 

pela, promovida a alteração sugerida, opina esta Assessoria Jurídica pela regular 

tramitação, 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, 06 de Novembro de 2015. 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE    LEROY AMARILHA FREITAS 

ASSESSOR JURÍDICO    CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 126/2015. 

Projeto de Lei n.º 94/2015. 

Autor: VER. CARLOS ALBERTO ESTATI 

 
 
Assunto: “Acrescenta dispositivos no inciso IV, 
do artigo 5.º, da Lei n.º 1.930, de 23 de junho de 
2.015 e dá outras providências (Parcelamento do 
Solo Urbano)”. 

 
 
 

 
P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

 
Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do Vereador CARLOS 

ALBERTO ESTATI, objetivando acrescentar dispositivo no inciso IV, do artigo 5.º, da Lei 

Municipal n.º 1930, de 23 de Junho de 2015. 

 
A propositura tem por finalidade acrescentar a alínea “j” ao 

inciso IV, do artigo 5.º, da Lei Municipal n.º 1.930/2015 (Lei do Parcelamento do 

Solo Urbano), a fim de que os novos empreendimentos localizados às margens da 

represa Jurumirim contenham pavimentação realizada exclusivamente com lajotas de 

concreto intertravadas, de acordo com a norma ABNT, e espessura mínima. 

 

Com efeito, a alteração legislativa proposta decorre da 

competência outorgada aos municípios pela Constituição Federal, que em seus 

artigos 30, inciso VII e artigo 182, dispõem que: 

 

“Art. 30. Compete aos Municípios: 
......................................................... 
 
VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
 
 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de 
seus habitantes. 
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O adequado ordenamento territorial do município depende, 

obviamente, de leis eficazes, equilibradas, concretamente exequíveis e que respeitem às 

regras de direito ambiental. 

 

A propósito, compete ao Município (concorrentemente com a 

União e o Estado) a proteção ao meio ambiente, conforme estabelece o artigo 5.º, 

inciso X, da Lei Orgânica Municipal. 

 

Art. 5º. É da competência administrativa comum do Município, da União, e do 
Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas: 
 
X - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

 

 

O § 4.º, do artigo 3.º, da Lei n.º 1930/2015 também prevê a 

observância às regras ambientais na implantação de empreendimentos, ao prever a 

obrigatoriedade da existência de um projeto ambiental inserido no projeto do 

loteamento.  

 

Para tanto, em cumprimento à Carta Magna, o município 

estabelece, por meio da Lei Orgânica (artigo 4.º, incisos XII e XIII), as normas gerais 

que deverão ser observadas na implantação de loteamentos e desmembramentos no 

âmbito do território municipal. 

 

Com a inclusão da alínea “j” referida, o autor do projeto revela 

preocupação com a impermeabilidade do solo, ao propor uma medida visando permitir 

a perfeita drenagem das águas de chuva, promovendo a readequação das diretrizes 

gerais previstas na Lei ordinária municipal n.º 1930/2015 para atender uma melhor 

ocupação do solo pelos projetos de loteamento e desmembramentos que doravante 

ingressarem na Prefeitura para aprovação. 

 

O projeto trata de matéria não constante da Lei n.º 6766/76 e 

que pode ser objeto de previsão complementar através de lei municipal, conforme 

estabelecem os artigos 1.º, 2.º e 7.º, todos da Lei Federal n.º 6766/1979: 
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Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei. 
 
Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer 
normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar 
o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais. 
 
Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 
desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações 
estaduais e municipais pertinentes. 
 
 
Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas 
plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de 
planejamento estadual e municipal: 
 
I - as ruas ou estradas existentes ou projetada, que compõem o sistema viário da 
cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem 
respeitadas; 
 
II - o traçado básico do sistema viário principal; 
 
III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e 
comunitário e das áreas livres de uso público; 
 
IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as 
faixas não edificáveis; 
 
V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos 
compatíveis. 
 
Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro 
anos. 
 
 

Como se pode observar, a Lei Federal n.º 6766/79 determina a 

previsão, na lei municipal, de exigências mínimas para a aprovação de projetos de 

loteamentos e desmembramento urbanos, não se fazendo presente nenhuma regra a 

respeito da pavimentação do solo, já que prevê apenas a existência de vias de 

circulação. 

 

Os requisitos mínimos referidos foram prestigiados pela Lei 

Municipal n.º 1930/2015, de modo que o seu aperfeiçoamento, buscado pela 

propositura sob análise revela-se absolutamente viável, uma vez que a restrição trazida 

se aplica exclusivamente a empreendimentos localizados às margens da represa, 

retirando do empreendedor a possibilidade de optar, nesses locais, por lajota de 

concreto ou asfalto. 
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Sob a perspectiva da iniciativa parlamentar, o projeto também 

se mostra viável juridicamente, já que a matéria nele tratada não é de competência 

exclusiva do Poder Executivo, uma vez que não cria despesas e não constitui medida de 

gestão do município inexistindo, portanto, ofensa aos artigos 5.º, 24, § 2.º, 25, 47, 

incisos II, XIV e XIX, alínea “a”, 144, e 176, inciso I, todos da Constituição do Estado de 

São Paulo, bem como ao artigo 2.º, da Lei Orgânica Municipal. 

 

A este respeito, ressaltando a inocorrência de vício de iniciativa, 

o IBAM, através do PARECER 2312/2015 anota que: 

 

“No caso em exame, a nosso ver, a matéria não depende de planejamento e estudos 
técnicos. A obrigação de empregar lajotas de concreto já está contida na alínea “e”, 
do mesmo artigo 5.º, juntamente com a possibilidade de empregar pavimentação 
asfáltica. O PL n.º 94/2015 apenas retira a discricionariedade do empreendedor e da 
Administração no que toca exclusivamente empreendimentos à margem da represa. 
Desta forma, se constitui norma razoável que visa contribuir para a permeabilidade 
do solo e escoamento das águas pluviais”. 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos correções. 

 

Diante do exposto, 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 REGULAR TRAMITAÇÃO, devendo ter o seu 

mérito submetido à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se, para 

tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 15 de Outubro de 2015. 

 

 
ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE           LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO            CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 



P A R E C E RP A R E C E RP A R E C E RP A R E C E R

Nº 2312/2015Nº 2312/2015Nº 2312/2015Nº 2312/20151111

PU – Política Urbana. Alteração na
Lei de Parcelamento do Solo.
Iniciativa Parlamentar. Possibilidade
uma vez que a medida não requer
prévio planejamento. Medida que
contribui para o escoamento das
águas pluviais e permeabilidade do
solo.

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

A Câmara de Vereadores encaminha para exame de
constitucionalidade e legalidade o Projeto de Lei nº 94/2015, que altera a
Lei Municipal de Parcelamento do Solo para determinar que, em
determinada localidade, às margens da Represa, os novos loteamentos
deverão ter pavimentação com lajotas de concreto intertravadas, que se
trata de um piso ecologicamente correto, com o objetivo de permitir melhor
escoamento e drenagem das águas pluviais.

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

A matéria de direito urbanístico não é privativa do Executivo,
quando não houver necessidade de estudos técnicos. O entendimento do
IBAM se firmou no sentido de que as leis de planejamento e as que
envolvam estudos técnicos são de iniciativa do Executivo, dado que é
função típica deste Poder o planejamento, a organização e a gestão do
espaço urbano e de seu uso pelos particulares (Pareceres nos 1021 e
1234 de 2008, 0607/2007 e 1479/2005).

Assim, se a alteração que se pretende fazer na Lei de
Zoneamento requerer prévio planejamento, sua propositura depende de

1111PARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARA
MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)
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-



estudo técnico que a preceda e de informações que o Executivo dispõe, o
que torna muito difícil a iniciativa parlamentar, sendo limitado o poder de
propositura e emenda dos Vereadores.

No caso em exame, a nosso ver, a matéria não depende de
planejamento e estudos técnicos. A obrigação de empregar lajotas de
concreto já está contida na alínea "e" do mesmo artigo 5º, juntamente com
a possibilidade de empregar pavimentação asfáltica. O PL nº 94/2015
apenas retira a discricionariedade do empreendedor e da Administração
no que toca exclusivamente empreendimentos à margem da Represa.
Desta forma, se constitui norma razoável que visa contribuir para a
permeabilidade do solo e escoamento das águas pluviais.

Desta forma, conclui-se que o PL nº 94/2015, de iniciativa
parlamentar, não contém vício formal ou material que impeça sua
aprovação.

É o parecer, s.m.j.

Eduardo Garcia Ribeiro Lopes Domingues
Consultor Técnico

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2015.
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Processo n.º 144/2015 

Projeto de Lei n.º 105/2015. 

 
Autor: Ver. DENILSON ROCHA ZIROLDO 

 
Assunto: “Dispõe sobre a exigência de as agências bancárias 
manter a presença de agente de segurança nas áreas de 
autoatendimento, inclusive no período noturno e finais de 
semana e da outras providências”. 

 

 
P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

   
Trata-se de projeto de lei, cujo objeto é “Dispor sobre a exigência de as 

agências bancárias manter a presença de agente de segurança nas áreas de 

autoatendimento, inclusive no período noturno e finais de semana e da outras 

providências”. 

 

Nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, compete ao 

Município legislar sobre assuntos de interesse local, previsão contemplada pelo artigo 4.º, 

inciso I, da Lei Orgânica de Avaré. 

 
O projeto de lei em exame trata de propiciar maior segurança aos clientes 

bancários que se utilizam dos serviços disponíveis nos caixas eletrônicos das agências, 

sobretudo no período noturno e nos finais de semana, ocasiões em que há menor fluxo de 

pessoas o que, consequentemente, facilita a ação de marginais. 

 
A justificativa que acompanha o projeto é bastante clara neste sentido, 

ressalvando o N. Vereador que “...a incidência de crimes é maior quando as agências 

bancárias estão fechadas, nos períodos que permanecem apenas os caixas eletrônicos 

de autoatendimento em funcionamento, como nos períodos noturnos e nos finais de 

semana...”. 

 
A segurança aos usuários, certamente, compõe o custo do serviço 

disponibilizado pelos bancos, dele fazendo parte indissociável, razão pela qual a sua 

prestação deverá ser o mais eficiente possível, não constituindo questão de segurança 

pública lato sensu. 
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Neste sentido, é pacífica a jurisprudência a respeito da responsabilização 

dos bancos por crimes cometidos no interior da agência bancária, o que induz à conclusão 

no sentido de que é dela a responsabilidade pela segurança no local: 

 
CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO EM CAIXA ELETRÔNICO OCORRIDO 
DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. MORTE DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. 
I. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão estadual, eis que o mesmo 
enfrentou, suficientemente, a matéria controvertida, apenas que com conclusões 
desfavoráveis à parte ré. 
II. Inocorrendo o assalto, em que houve vítima fatal, na via pública, porém, sim, dentro da 
agência bancária onde o cliente sacava valor de caixa eletrônico após o horário do 
expediente, responde a instituição ré pela indenização respectiva, pelo seu dever de 
proporcionar segurança adequada no local, que está sob a sua responsabilidade exclusiva. 
III. Recurso especial não conhecido. 
 
Trata-se da responsabilidade do banco pela morte de correntista assaltado e morto ao 
sacar dinheiro em caixa eletrônico no interior da agência. No caso como o assalto foi 
dentro do estabelecimento bancário, ainda que fora do horário de expediente, responde 
o banco pela segurança dos seus usuários. Com esse entendimento, prosseguindo o 
julgamento, a Turma não conheceu do recurso. 
(REsp 488.310/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Rel. p/ Acórdão Ministro ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2003, DJ 22/03/2004, p. 312) 
 

 
Sob este prisma, é importante registrar que a propositura não trata de 

regular a atividade bancária, ou seja, não estabelece regra sobre os serviços financeiros 

“strictu sensu” prestados pelos bancos, o que encontraria óbice no disposto no artigo 48, 

inciso XIII, da Constituição Federal:  

 
 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não 
exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de 
competência da União, especialmente sobre: 
 

(...) 
 

XIII – matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações; 
 
 
Do mesmo modo, a propositura não invade a competência da União 

quanto às regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, pois, não traz 

regulamentação sobre a própria atividade bancária, não incidindo ao projeto nenhum dos 

óbices da Lei 4.595/64, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, 

bancárias e creditícias, bem como cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras 

providências. 
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A matéria se insere dentre as que cuidam da ATIVIDADE-MEIO das 

instituições financeiras afastando, portanto, a competência exclusiva da União ou do 

Conselho Monetário Nacional para edição de normas deste caráter, em especial as que 

regulam o funcionamento das agências bancárias para proporcionar MAIOR SEGURANÇA 

AOS USUÁRIOS, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a 

questão: 

 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. AUTUAÇÕES DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DE LEIS ESTADUAIS E 
MUNICIPAIS QUE REGULAMENTAM AS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS 
AGÊNCIAS BANCÁRIAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA POR ESTE 
TRIBUNAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DOS MUNICÍPIOS. INTERESSE LOCAL. 
JURISPRUDÊNCIAS DO STJ E STF. 
(...)  
 
2. A quaestio iuris não reclama maiores discussões, porquanto, por ocasião do 

acolhimento da arguição de inconstitucionalidade das Leis do Estado do Rio de Janeiro, a 
Corte Especial deste Tribunal expressamente assentou que as 
questões acerca do funcionamento interno das agências bancárias 
são vinculadas ao interesse local, cuja competência legislativa é do 
Município. 

 
(RMS 28.910/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
03/03/2015, DJe 19/03/2015) 

 
 

Especificamente a respeito da segurança do usuário na agência bancária, 

a jurisprudência do C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL perfilha do mesmo entendimento, 

consoante se infere da ementa a seguir transcrita: 

 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA, MEDIANTE LEI, 
OBRIGAR AS INSTIUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, 

DISPOSITVOS DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDRAL – ALEGAÇÃO TARDIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 
8.º, DA CONSTIUIÇÃO - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI 
EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  – INAPLICABILIDADE 
DO PRINCÍPIO 'JURA NOVIT CURIA' - RECURSO IMPROVIDO.  
- O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia 
constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com objetivo de determinar, às 
instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos 
serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes 

segurança (tais com portas eletrônicas e câmeras filmadoras) ou a propiciar-lhes 

conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras 
de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros. Precedentes  
(AgRg no AI 347.717/RS, Rel. Min. CELSO DE MELO, Segunda Turma, DJ 5.8.2005). 
(DESTACAMOS E GRIFAMOS) 
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Ao mesmo tempo, o projeto não impõe dispêndio de recursos pelo Poder 

Público, não se verificando o vício de inconstitucionalidade por invasão de competência 

do Poder Executivo pelo Legislativo, conforme iterativa jurisprudência do E. Tribuna de 

Justiça de São Paulo sobre tema análogo: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Cuida-se de ação direta de 
inconstitucionalidade, ajuizada pelo Prefeito do Município de Jundiaí/SP, visando a 
declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 8.008, de 16 de abril de 2.013, 

que determina “em agências bancárias, presença de agente de segurança 
nas áreas de autoatendimento” – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – 

Inocorrência de vício formal de iniciativa que implique violação ao princípio de separação 
dos poderes – AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O ERÁRIO MUNICIPAL – A 
exigência prevista na norma em exame dirige-se às Instituições Financeiras, e não ao 
Poder Público local. São aquelas, e não este, que terão despesas – mínimas, é viável 
afirmar de passagem – com o cumprimento de tal providência imposta pela lei. 
(TJSP, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.º 0100335-76.2013.8.26.0000, Órgão Especial, rel. 
Des. ROBERTO MAC CRACKEN, j. 02.04.2014). 
 
 
AÇÃO ORDINÁRIA. Lei Municipal dispondo sobre a obrigatoriedade de manter serviços de 
segurança privada, durante 24 horas, em locais em que houver a instalação de caixas 
eletrônicos, em estabelecimentos bancários. 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. Questão de interesse local - 
Competência do Município Artigo 30, da Constituição Federal. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. Ausência de vício formal de iniciativa que implique violação ao princípio da 
separação dos poderes. 
 
AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O ERÁRIO MUNICIPAL (ART. 25, DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). A exigência prevista na norma em exame dirige-se às 
Instituições Financeiras, e não ao Poder Público local.  
 
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI FEDERAL. A exigência do Município de manter serviços de 
segurança privada, não interfere com as leis federais que regulam o funcionamento das 
instituições financeiras. 
Legislação municipal impugnada que, nesse passo, não padece dos vícios de 
inconstitucionalidade e ilegalidade aduzidos. 
Precedentes dos C. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do E. Órgão 
Especial desta Corte. Sentença reformada. Recurso provido. 
(TJSP, Apelação n.º 0038545-12.2013.8.26.0576, 9.ª Câm. Direito Público, rel. Des. REBOUÇAS DE 
CARVALHO, j. 03.10.2014) 
 
(...) 
 
1. A matéria é de competência de lei municipal, como já reconheceu o STF e este Órgão 
Especial. 
 
2. O debate, neste Órgão Especial, gira em torno de ser possível ou não que lei dessa 
natureza se origine de projeto ofertado por vereador.  
 

Cuidar da segurança dos usuários de agências bancárias e casas 
lotéricas - estas fazendo às vezes, em certa medida, de verdadeiras agências bancárias - 
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não é tratar de assunto de caráter administrativo cuja lei de regência devesse ser de 
iniciativa do Prefeito. 
 
Servem de parâmetro para verificação de que lei é de iniciativa reservada ao chefe do 
Executivo local os arts. 61, § 1.º, 84, VI, e 165, da Constituição Federal e o art. 24, § 2.º, da 
Constituição do Estado.  
 
A lei sob foco, não tratando dessas matérias e tampouco cuidando da organização 
administrativa do Executivo não é de iniciativa exclusiva do Prefeito. 
 

(...) 
 
(TJSP, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0346311-30.2010.8.26.0000, Órgão Especial, rel. 
Des. WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, j. 04.05.2011) 
 
(GRIFAMOS E DESTACAMOS) 

 

Com relação ao mérito da matéria específica do projeto sob análise 

(manutenção de agente de segurança na área de autoatendimento – caixas eletrônicos), 

o E. Tribunal de Justiça de São Paulo vem decidindo que: 

 
 

Estas circunstâncias tornam viáveis a propositura e a análise do mérito do 

Projeto de Lei sob o ponto de vista da iniciativa pelo Poder Legislativo Municipal, pois, cuida-

se, evidentemente, de assunto de interesse local, a teor do que dispõem o artigo 30, incisos 

I e II, da Constituição Federal e artigo 4.º, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, conforme 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, baseada no entendimento do C. 

Supremo Tribunal Federal a respeito do tema: 

 

“Ação direta de inconstitucionalidade - Lei Municipal n.° 4.384/209. Ato normativo 
de iniciativa de vereador, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento 
reservado, bem com vídeo de monitoramento nas agências bancárias no âmbito do 
Município e dá outras providências - Ausência de vício de iniciativa - Legalidade por se 
tratar de matéria ligada à segurança pública - Matéria de iniciativa não reservada ao Chefe 
do Poder Executivo - Inexistência de ilegalidade do Município na exigência de 
funcionamento de estabelecimentos bancários condicionado à instalação de 
equipamentos de segurança – Competência legislativa concomitante do Município - 
Matéria de interesse local - Efetiva legitmidade do Município para legislar sobre o tema - 
Finalidade de proporcionar proteção ao consumidor - Ação julgada improcedente.” (Direta 
de Inconstitucionalidade n.º 0318796-20.2010.8.26.0000. Órgão Especial. Rel. Des. Roberto Mac 
Cracken, j. 29/02/2012). 

 

De outra parte, a prestação de serviço de forma eficaz constitui garantia do 

consumidor, estando elencada dentre os princípios que norteiam a relação de consumo 

estabelecidos no artigo 4.º, inciso II, alínea “d”, do Código de Defesa do Consumidor: 
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Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 
de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 
 

(...) 
 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 
 

(...) 
 

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho. 
 
(DESTACAMOS E GRIFAMOS) 

 

 

O artigo 180, inciso I, da Constituição do Estado de São Paulo, por 

sua vez, atribui ao município o dever de garantir o bem-estar de seus habitantes, 

conforto este garantido pelos serviços prestados aos usuários pelos mais diversos setores da 

economia, nos quais certamente se inserem aqueles prestados pelos bancos, sobretudo o 

que é objeto do projeto de lei sob análise: 

 
Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento 
urbano, o Estado e os Municípios assegurarão: 
 
I - o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de 
seus habitantes; 

 

No caso específico, cabe ao município assegurar o bem-estar de seus 

habitantes, o que abrange, obviamente, proporcionar-lhes segurança na fruição do serviço 

oferecido (artigo 4.º, inciso II, alínea “d”, do Código de Defesa do Consumidor). 

 

Portanto, a adequação dos serviços de atendimento aos usuários dos 

caixas eletrônicos, propiciando-lhes a devida segurança, depende da aprovação do 

projeto de lei em análise, uma vez que, segundo o N. Vereador autor da propositura são 

recorrentes os crimes cometidos contra o cliente bancário usuário dos caixas eletrônicos, em 

horários e dias nos quais as agências estão fechadas. 

 

Nestas ocasiões, os bancos não disponibilizam agentes de segurança para 

vigilância dos caixas eletrônicos, que é feita exclusivamente por câmeras de segurança, mas 

que não garantem a segurança necessária ao usuário dos caixas eletrônicos. 
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Apesar de o ordenamento jurídico prever o cabimento de ação de 

reparação de danos morais pelo consumidor lesado e a jurisprudência espelhar este 

entendimento, a concessão de indenização não resolve plenamente o problema, mas apenas 

o ameniza, de forma a justificar a ação do Poder Público visando a garantia da segurança 

estabelecida em lei, a teor do que dispõe o artigo 4.º, inciso II, alínea “d”, do Código de 

Defesa do Consumidor 

 

A propositura atende, portanto, aos princípios e regras dos textos 

normativos citados acima, a fim de que os serviços prestados pelas agências bancárias do 

município através proporcionem o atendimento seguro às pessoas que utilizam os caixas 

eletrônicos nos dias e horários nos quais as agências estão fechadas, razões pelas quais o 

projeto reúne plenas condições de tramitar e ter seu mérito apreciado pelo Plenário desta 

Casa Legislativa. 

 

Registre-se que, apesar de o IBAM, através do PARECER n.º 2301/2015 

corroborar o entendimento pacífico da jurisprudência a respeito da questão, concluiu no 

sentido de que o projeto em exame violaria os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade “...não se afigurando como a medida menos gravosa a ser adotada para 

garantir segurança aos usuários dos serviços...”. 

 

No entanto, seguindo o melhor entendimento representado pela 

jurisprudência pacífica a respeito do tema, inclusive aquela dos Tribunais Superiores 

(Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), esta divisão jurídica entende que o 

projeto de lei não viola os princípios invocados pelo IBAM. 

 

 

SUGESTÃO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos correções. 

 

CONCLUSÃO 

 
Posto isso, s.m.j., entendemos que o Projeto de Lei em epígrafe não se 

encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual 



 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
A S S E S S O R I A  J U R Í D I C A  

 

Av. Pref. Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18705-050 

Tel. (14) 3711-3073 - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
8 

opina esta divisão jurídica pela regular tramitação, 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), 20 de Outubro de 2015. 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO                                       CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1

Registro: 2014.0000616073

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0038545-12.2013.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 
apelante PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é 
apelado FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE BANCOS - 
FEBRABAN.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso, v. u. Sustentou 
oralmente o Dr. Rafael Barroso Fontelles.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA 
DE CARVALHO (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO 
LUIZ PALU.

São Paulo, 1 de outubro de 2014.

Rebouças de Carvalho
RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2

Apelação nº 0038545-12.2013.8.26.0576 Voto 15880 

VOTO Nº 15880 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038545-12.2013.8.26.0576

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

APELANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO

APELADA: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE 

BANCOS  FEBRABAN

AÇÃO ORDINÁRIA  Lei Municipal dispondo sobre a 
obrigatoriedade de manter serviços de segurança privada, 
durante 24 horas, em locais em que houver a instalação de 
caixas eletrônicos, em estabelecimentos bancários  
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL  
INOCORRÊNCIA  Questão de interesse local - 
Competência do Município  Artigo 30, da Constituição 
Federal  INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL  
Ausência de vício formal de iniciativa que implique 
violação ao princípio da separação dos poderes  
AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O 
ERÁRIO MUNICIPAL (ART. 25, DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL)  A exigência prevista na norma em exame 
dirige-se às Instituições Financeiras, e não ao Poder Público 
local  INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI FEDERAL  
A exigência do Município de manter serviços de segurança 
privada, não interfere com as leis federais que regulam o 
funcionamento das instituições financeiras  Legislação 
municipal impugnada que, nesse passo, não padece dos 
vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade aduzidos  
Precedentes dos C. Supremo Tribunal Federal, Superior 
Tribunal de Justiça e do E. Órgão Especial desta Corte  
Sentença reformada  Recurso provido.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3

Apelação nº 0038545-12.2013.8.26.0576 Voto 15880 

Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação 

de tutela ajuizada pela Federação Brasileira de Bancos  FEBRABAN, em 

face do Município de São José do Rio Preto, buscando a condenação do réu 

em obrigação de não fazer consistente na abstenção da lavratura de 

qualquer auto de infração com base na Lei Municipal nº 11.262/2012, que 

exige a manutenção de vigilantes armados por 24 horas nos caixas 

eletrônicos em estabelecimentos bancários, na anulação dos autos de 

infração eventualmente lavrados, bem como na declaração de 

inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da referida norma.

A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida (fls. 

75/76).

A r. sentença de fls. 138/141-verso, cujo relatório 

adoto, confirmando a tutela anteriormente concedida, declarou 

incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 11.262/2012 e julgou 

procedente a ação, determinando ao réu que se abstenha, em relação aos 

associados da autora, de lavrar autos de infração e de impor sanção ou 

efetuar cobrança com base na referida lei municipal, anulando os autos de 

infração eventualmente impostos. Em razão da sucumbência o réu arcará 

com as custas e despesas processuais, bem como com honorários 

advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado apela o vencido, alegando, em síntese, 

falta de interesse de agir da autora, em virtude do ajuizamento de ação 

direta de inconstitucionalidade em que foi concedida liminar para o fim de 

suspender a eficácia da Lei Municipal nº 11.262/2012. Requer, assim, a 

extinção do processo sem resolução de mérito (fls. 143/149).

Recurso recebido, processado e com contrarrazões 

(fls. 154/161).

É o relatório.
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A r. sentença deve ser reformada, julgando-se 

improcedente a demanda.

Trata-se de ação ordinária em que a Federação 

Brasileira de Bancos  FEBRABAN busca a condenação do Município de 

São José do Rio Preto em obrigação de não fazer consistente na abstenção 

da lavratura de qualquer auto de infração com base na Lei Municipal nº 

11.262/2012, que exige a manutenção de vigilantes armados por 24 horas 

nos caixas eletrônicos em estabelecimentos bancários, na anulação dos 

autos de infração eventualmente lavrados, bem como na declaração de 

inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da referida norma.

Em que pese o deferimento de liminar, em sede de 

ação direta de inconstitucionalidade, conforme cópia às fls. 150/151, 

somente a decisão de mérito sobre a constitucionalidade de lei ou ato 

normativo é que possui efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder 

Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos 

termos do parágrafo único, do artigo 28, da Lei nº 9.868/19991.

Desta feita, não há que se falar em ausência de 

interesse de agir, por parte da autora.

A competência legislativa atribuída pela Constituição 

Federal aos Municípios, notadamente às hipóteses inscritas no art. 30, 

incisos I e II, autoriza que estes, diante da preponderância dos interesses 

locais sobre os gerais, legislem sobre atividades urbanas, incluído o 

funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Assim, é pacífica a possibilidade de os municípios 

1 Art. 28 [...]

Parágrafo único  A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a 

interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução 

de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à 

Administração Pública federal, estadual e municipal
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legislarem, por exemplo, sobre o tempo de espera em fila, a instalação de 

câmeras de vídeo, restrição de uso de telefone móvel celular e instalação de 

dispositivos de segurança em estabelecimentos bancários, e as respectivas 

sanções pelo descumprimento. Trata-se de matéria que não interfere no 

funcionamento da agência bancária componente do sistema financeiro 

nacional.

Quanto ao alegado vício de iniciativa, igualmente sem 

razão a autora, uma vez que a lei em comento não tratou de nenhuma 

matéria cuja iniciativa seja exclusiva do chefe do Poder Executivo, 

inexistindo violação ao princípio de separação de poderes.

Conforme lição do mestre Hely Lopes Meirelles2:

“Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em 

que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nessa 

categoria estão as que disponham sobre a criação, 

estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal; a 

criação de cargos, funções e empregos públicos na 

Administração direta e autárquica, fixação e aumento 

de sua remuneração; o regime jurídico dos servidores 

municipais; e o plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos 

suplementares e especiais.”

Inexiste, ainda, violação ao artigo 25, da Constituição 

do Estado de São Paulo, que assim dispõe:

“Artigo 25 - Nenhum projeto de lei que implique a 
2 in Direito Municipal Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 732-733
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criação ou o aumento de despesa pública será 

sancionado sem que dele conste a indicação dos 

recursos disponíveis, próprios para atender aos novos 

encargos.”

A vedação constitucional de edição de lei que implique 

em criação ou aumento de despesa sem a indicação dos recursos 

disponíveis diz respeito às despesas públicas e não aquelas que deverão 

ser suportadas pelo particular, como é o caso da lei discutida nestes autos.

A obrigação para manutenção de serviços de 

segurança privada é dos estabelecimentos bancários e não do Município de 

São José do Rio Preto, inocorrendo, desta feita, violação ao referido 

dispositivo constitucional.

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade 

da Lei Municipal impugnada (Lei nº 11.262/2012), cujo conteúdo diz respeito 

às condições de segurança do público nas agências bancárias, questão que 

pode ser regulada pelo Município por se tratar de interesse local, nos termos 

do artigo 30, inciso I, do texto constitucional.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal já 

decidiu que:

“[...] é da competência do município legislar sobre 

medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez 

aos usuários de serviços bancários, uma vez que 

tratam de assuntos de interesse local, conforme se 

observa das ementas de julgados de ambas as Turmas 

desta Corte, abaixo transcritas:

'RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
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CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATENDIMENTO AO 

PÚBLICO. FILA. TEMPO DE ESPERA. LEI 

MUNICIPAL. NORMA DE INTERESSE LOCAL. 

LEGITIMIDADE. Lei Municipal n. 4.188/01. 

Banco. Atendimento ao público e tempo máximo 

de espera na fila. Matéria que não se confunde 

com a atinente às atividades-fim das instituições 

bancárias. Matéria de interesse local e de 

proteção ao consumidor. Competência legislativa 

do Município. Recurso extraordinário conhecido e 

provido' (RE 432.789/SC, Rel. Min. Eros Grau, 

Primeira Turma).

'Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. 

Recurso que não demonstra o desacerto da 

decisão agravada, proferida em consonância com 

entendimento desta Corte. 3. Agências bancárias. 

Instalação de bebedouros e sanitários. 

Competência legislativa municipal. Interesse local. 

Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento' (RE 418.492-AgR/SP, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AI 427.373-AgR/RS, Rel. Min. 

Cármen Lúcia; AI 614.510-AgR/SC, Rel. Min. Celso de 

Mello; RE 367.615/MG, Rel. Min. Menezes Direito; RE 

470.771/MG, Rel. Min. Ayres Britto.

Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 
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557, caput).

Publique-se.

Brasília, 10 de agosto de 2011.

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI  Relator.”

(RE 595408, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, julgado em 10/08/2011, publicado 

em DJe-157 DIVULG 16/08/2011 PUBLIC 17/08/2011)

Este entendimento foi pacificado pelo C. Órgão 

Especial desta Corte, como se vê dos julgados abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, 

ajuizada pelo Prefeito do Município de Jundiaí/SP, 

visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei 

Municipal nº 8.008, de 16 de abril de 2013, que 

determina "em agências bancárias, presença de 

agente de segurança nas áreas de autoatendimento" - 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - Inocorrência 

de vício formal de iniciativa que implique violação ao 

princípio da separação dos poderes - AUSÊNCIA DE 

CRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O ERÁRIO 

MUNICIPAL - A exigência prevista na norma em exame 

dirige-se às Instituições Financeiras, e não ao Poder 

Público local. São aquelas, e não este, que terão 

despesas - mínimas, é viável afirmar de passagem - 

com o cumprimento de tal providência imposta pela lei. 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

IMPROCEDENTE.” (Direta de Inconstitucionalidade nº 

0100335-76.2013.8.26.0000. Órgão Especial. Rel. Des. 

Roberto Mac Cracken, j. 02/04/2014)

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 4.682, de 26 

de agosto de 2011 do Município de Mogi Guaçu. 

Possibilidade do Município de legislar sobre 

instalações de painel opaco entre os caixas e os 

clientes e câmeras de vídeo no entorno dos 

estabelecimentos bancários do Município. 

Constitucionalidade reconhecida. Não ocorrência de 

vício de iniciativa do projeto de lei por Vereador. Norma 

editada que não estabelece medidas relacionadas à 

organização da administração pública, nem cria 

deveres diversos daqueles genéricos ou mesmo 

despesas extraordinárias. Imposição de sanções em 

caso de descumprimento pelos estabelecimentos 

bancários que decorrem de descumprimento de norma 

de conduta. Irrelevância. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade julgada improcedente. O 

Município pode legislar sobre instalações de painel 

opaco entre os caixas e os clientes e câmeras de 

segurança no entorno dos estabelecimentos bancários, 

em favor dos usuários dos serviços, para lhes 

proporcionar segurança, na esteira, aliás, de 

precedentes do próprio Supremo Tribunal Federai A 

iniciativa do projeto de lei por Vereador em matéria 

dessa natureza não interfere na organização da 
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Administração, mostrando-se irrelevante que o 

Executivo, na hipótese, tenha dever de fiscalizar ou 

impor, em sendo o caso, as sanções correspondentes 

às infrações. Ao Legislativo cabe editar normas 

abstratas, gerais e obrigatórias, ainda que voltadas 

apenas aos bancos e ao Executivo cabe a 

responsabilidade de executá-las, inclusive com 

fiscalização e imposição de penas.” (Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0276050-06.2011.8.26.0000. 

Órgão Especial. Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 

13/06/2012)

“Ação direta de inconstitucionalidadc - Lei Municipal n° 

4.384/2009. Ato normativo de iniciativa de vereador, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento 

reservado, bem com vídeo de monitoramento nas 

agências bancárias no âmbito do Município e dá outras 

providências - Ausência de vício de iniciativa - 

Legalidade por se tratar de matéria ligada à segurança 

pública - Matéria de iniciativa não reservada ao Chefe 

do Poder Executivo - Inexistência de ilegalidade do 

Município na exigência de funcionamento de 

estabelecimentos bancários condicionado à instalação 

de equipamentos de segurança - Competência 

legislativa concomitante do Município - Matéria de 

interesse loca) - Efetiva legitimidade do Município para 

legislar sobre o tema - Finalidade de proporcionar 

proteção ao consumidor - Ação julgada improcedente.” 

(Direta de Inconstitucionalidade nº 
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0318796-20.2010.8.26.0000. Órgão Especial. Rel. Des. 

Roberto Mac Cracken, j. 29/02/2012)

Inexiste, ainda, violação à Lei Federal nº 7.102/1983, 

que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros e estabelece 

normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que 

exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, em razão da 

competência ser concorrente às três esferas de Poder.

A lei discutida nestes autos diz respeito à segurança 

dos munícipes de São José do Rio Preto, usuários dos estabelecimentos 

bancários, não interferindo com o funcionamento das instituições 

financeiras.

Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. 

LEGISLAÇÃO LOCAL. INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. LEI FEDERAL 

7.102/1983. OFENSA. NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Hipótese em que o acórdão recorrido, que afastou lei 

municipal relativa à instalação de equipamentos de 

segurança em agência bancária por ofensa à Lei 

Federal 7.102/1983, foi proferido antes da EC 45/2004. 

O STJ tem competência para dirimir conflito entre leis 

local e federal, na hipótese. Precedentes do STJ.

2. A instalação de detector de metal nas agências 

bancárias, em determinada localidade, pode ser 

considerada excessiva, enquanto em outra cidade 
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pode representar medida essencial para a segurança 

dos usuários. Tais peculiaridades denotam o interesse 

local na regulação da matéria e, portanto, a 

competência legislativa municipal, nos termos do art. 

30, I, da CF.

3. O Município, ao exigir a instalação de aparatos de 

segurança, não interfere na regulação das instituições 

financeiras, o que representaria invasão da 

competência federal. A normatização local restringe-se 

a dispor acerca de medidas para a segurança dos 

munícipes que freqüentam esses específicos 

estabelecimentos empresariais instalados em seu 

território. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial provido.” (REsp 436.752/MG, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 15/09/2009, DJe 24/09/2009)

“ROMS. CONSTITUCIONAL. CONFRONTO ENTRE 

LEI MUNICIPAL E FEDERAL. LEGISLAÇÃO 

CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE 

DIREITO LÍQÜIDO E CERTO.

1. A Lei Municipal n.º 1.890, de 25 de agosto de 1992, 

da Capital fluminense, não destoa dos preceitos 

federais, uma vez que regulou matéria afeta à sua 

competência, e de estrito interesse local.

2. A exigência do Município de condicionar o 

funcionamento de agência bancária à apresentação de 

lista descritiva contendo os nomes dos empregados, 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13

Apelação nº 0038545-12.2013.8.26.0576 Voto 15880 

equipamentos e atividades das empresas 

encarregadas da segurança dos estabelecimentos 

bancários, não interfere com as leis federais que 

regulam o funcionamento das instituições financeiras.

3. Recurso desprovido.” (RMS 15.112/RJ, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/11/2002, DJ 16/12/2002, p. 284)

“ADMINISTRATIVO - AGÊNCIA BANCÁRIA: 

FUNCIONAMENTO - EXIGÊNCIA MUNICIPAL.

1. Em matéria de funcionamento de instituições 

financeiras, há competência concorrente das três 

esferas de poder (art. 24 e 25 da CF/88).

2. A Lei Municipal 7.494/94, ao especificar as 

condições da porta de segurança das agências 

bancárias, agiu dentro de sua competência, traçada 

pelo Código de Obras.

3. Recurso especial improvido.” (REsp 189.254/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 03/05/2001, DJ 09/06/2003, p. 204)

“PROCESSUAL - CONFRONTO ENTRE LEI 

ESTADUAL E FEDERAL - SOLUÇÃO À LUZ DO 

DIREITO INFRACONSTITUCIONAL - CABIMENTO DO 

RECURSO ESPECIAL (ALÍNEA B) - LEGISLAÇÃO 

CONCORRENTE.

I - Cabe recurso especial, para resolver conflito entre 
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lei local e lei federal (Alínea b), quando a solução se 

possa obter sem declaração de inconstitucionalidade.

II - É lícito ao Município condicionar o funcionamento 

de agência bancária à instalação de dispositivos de 

segurança. Tal exigência não interfere com as leis 

federais que disciplina o funcionamento das instituições 

financeiras.” (REsp 220.346/RS, Rel. Ministro GARCIA 

VIEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES 

DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/11/1999, DJ 08/03/2000, p. 67)

Destarte, a Lei Municipal de São José do Rio Preto 

acima referida e questionada nos autos não padece dos vícios de 

ilegalidade e inconstitucionalidade aduzidos pela autora, podendo a mesma 

servir de fundamento legal para a lavratura dos autos de infração e 

imposição de multa, com a ressalva de que sua eficácia foi suspensa em 

razão de liminar concedida nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0152781-56.2013.8.26.0000.

Assim, a r. sentença deve ser reformada, julgando-se 

improcedente a demanda.

Invertidos os ônus da sucumbência, arcará a autora 

com as custas e despesas processuais, bem como com honorários 

advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já que mais adequado ao 

desiderato legal (art. 20, par. 4º, do CPC).

Neste sentido já decidiu o STJ:

 “A teor do art. 20, § 4º, do CPC, nas causas de 
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pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em 

que não houver condenação ou for vencida a Fazenda 

Pública, a verba honorária será fixada mediante 

apreciação equitativa do magistrado. 5. No juízo de 

equidade, o magistrado deve levar em consideração o 

caso concreto em face das circunstâncias previstas no 

art. 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", do CPC, podendo 

adotar como base de cálculo o valor da causa, o valor 

da condenação ou arbitrar valor fixo”. (REsp nº 

1.028.066 PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ. 

25/08/09).

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, julgando-

se improcedente a presente demanda.

REBOUÇAS DE CARVALHO

Relator
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Nº 2301/2015Nº 2301/2015Nº 2301/2015Nº 2301/20151111

CL – Competência Legislativa
Municipal. Projeto de lei, de iniciativa
parlamentar, que versa sobre a
obrigatoriedade de contratação de
seguranças para atuarem nas áreas
de autoatendimento das agências
bancárias. Princípio da
proporcionalidade e razoabilidade.
Considerações.

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

A Câmara consulente indaga a respeito de propositura, de
iniciativa parlamentar, que versa sobre a obrigatoriedade de agências
bancárias disponibilizarem agentes de segurança junto aos terminais de
autoatendimento localizados no interior das agências, inclusive nos
períodos noturnos e fins de semana.

A consulta segue acompanhada do projeto de lei.

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

A competência municipal para estabelecer regras sobre atividade
bancária vem sendo objeto de sucessivas discussões e decisões, tendo a
jurisprudência do STJ se firmado no sentido de que a competência da
União para regular o sistema financeiro não inibe os Estados e Municípios
de legislar em prol da segurança e conforto dos munícipes usuários dos
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serviços bancários. Neste sentido, cite-se: RMS 21981, 15/07/2010 e Resp
nº 467.451.

Note-se que ao impor a instalação de equipamentos de
segurança atua a municipalidade no âmbito do seu poder de polícia
inclusive sobre as construções, respeitando o interesse local. Veja-se:

RECURSO. Agravo de Instrumento. (...)2. RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Competência legislativa.
Município. Edificações. Bancos. Equipamentos de segurança.
Portas eletrônicas. Agravo desprovido. Inteligência do art. 30, I e
192, I da CF. Precedentes. Os Municípios são competentes paraOs Municípios são competentes paraOs Municípios são competentes paraOs Municípios são competentes para
legislar sobre questões que respeite a edificações ou construçõeslegislar sobre questões que respeite a edificações ou construçõeslegislar sobre questões que respeite a edificações ou construçõeslegislar sobre questões que respeite a edificações ou construções
realizadas no seu território, assim como sobre assuntosrealizadas no seu território, assim como sobre assuntosrealizadas no seu território, assim como sobre assuntosrealizadas no seu território, assim como sobre assuntos
relacionados à exigência de equipamentos de segurança, emrelacionados à exigência de equipamentos de segurança, emrelacionados à exigência de equipamentos de segurança, emrelacionados à exigência de equipamentos de segurança, em
imóveis destinados ao atendimento ao públicoimóveis destinados ao atendimento ao públicoimóveis destinados ao atendimento ao públicoimóveis destinados ao atendimento ao público." (AI - AgR 491420/
SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, Julgado em
21/02/2006, g.n.)

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA
DOS MUNICÍPIOS PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS
AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇADISPOSITIVOS DE SEGURANÇADISPOSITIVOS DE SEGURANÇADISPOSITIVOS DE SEGURANÇA- INOCORRÊNCIAINOCORRÊNCIAINOCORRÊNCIAINOCORRÊNCIA
DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERALDE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERALDE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERALDE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL
RECURSO IMPROVIDO. - O Município dispõe de competência
para, com apoio no poder autônomo que lhe confere a Constituição
de República, exigir, mediante lei formal, a instalação, em
estabelecimentos bancários, dos pertinentes equipamentos de
segurança, tais como portas eletrônicas ou câmaras filmadoras,
sem que o exercício desta atribuição institucional, fundada em
título constitucional específico (CF, art. 30, I), importe em conflito
com as prerrogativas fiscalizadores do Banco Central do Brasil.



Precedentes." (RE - AgR 312050/MS, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, Pub. 06/05/2005, g.n.)

Agravo regimental em agravo de instrumento. 3. Agências
bancárias. Instalação de equipamentos de segurançaequipamentos de segurançaequipamentos de segurançaequipamentos de segurança.
Competência legislativa municipal. Interesse localCompetência legislativa municipal. Interesse localCompetência legislativa municipal. Interesse localCompetência legislativa municipal. Interesse local. Precedentes. 4.
Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão
devidamente fundamentado. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento"(AI 574296 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL, g.n.)

No caso do projeto de lei ora em análise, entretanto, não se trata
de prover as edificações com equipamentos de segurança, mas sim de
obrigar a contratação de pessoal, no caso, vigilantes, pela instituição
bancária, o que inclusive já encontra disciplina própria na Lei nº 7.102/83
que bem regulamenta a questão.

Cumpre alertar, ainda, que conforme reiterado por este Instituto,
até as medidas que envolvam a segurança dos clientes, através da
instalação de dispositivos de vigilância, dentre outros, são medidas que,
apesar de estarem abarcadas pela competência municipal, devem ser
avaliadas pela ótica da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO comenta
que "o poder de polícia não deve ir além do necessário para a satisfação
do interesse público que visa proteger; a sua finalidade não é destruir os
direitos individuais, mas, ao contrário, assegurar o seu exercício,
condicionando-se ao bem-estar social; só poderá reduzi-los quando em
conflito com interesses maiores da coletividade e na medida estritamente
necessária à consecução dos fins estatais". (Direito Administrativo, 11ª
edição, Atlas, São Paulo, p. 115)

Em suma, pode-se dizer que a proposta legislativa fere os



princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, não se afigurando como
a medida menos gravosa a ser adotada para garantir segurança aos
usuários do serviço, ademais, destacamos que é contrária ao princípio da
livre iniciativa a criação de excessivos embaraços à prestação da atividade
econômica, o que poderia, em última análise, inviabilizar a prestação da
atividade no município causando enormes transtornos à população que
poderia se ver privada de usufruir do serviço ante o provável desinteresse
econômico do mercado de disponibilizar serviço nessas condições, motivo
pelo qual a propositura não merece prosperar.

É o parecer, s.m.j.

Diego Leonardo da Silva Santos
da Consultoria Jurídica

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2015.
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Processo nº 159/2015. 

Projeto de Lei nº 119/2015. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

Assunto: “Autoriza a celebração de convênio com a 

Associação dos produtores rurais dos bairros Santa Cruz 

dos  Coqueiros, Aracatu, Caviúna, Ezequiel Ramos, 

Ferreira e Barra Grande – Associação dos Seis Bairros, e 

dá outras providências”.  

 

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

 

 

Cuida-se do projeto de Lei de autoria do Chefe do Executivo municipal, buscando autorização a 

celebrar convênio com as Associações dos produtores rurais dos Bairros Santa Cruz dos Coqueiros, Aracatu, 

Caviúna, Ezequiel Ramos, Ferreira e Barra Grande, cujo objeto será o repasse de material orgânico. 

 

 Cumpre consignar que esta Divisão Jurídica em estudo ao referido projeto, com muita acuidade 

se convence que há necessidade da vinda de outros documentos a ensejar a tramitação da propositura. 

 

Igualmente, se faz necessário ainda pelo autor do projeto o encaminhamento dos seguintes 

documentos: 

 

1) Estatuto Social da Associação; 

 

2) Cartão CNPJ; 

 

3) Certidões Negativas – (Federal, Estadual e Municipal) 

 

4) Plano de Trabalho (art. 116, da Lei 8.666/93). 

 

Assim, requer-se a Comissão de Constituição, Justiça e Redação seja oficiado ao autor do projeto 

para que encaminhe a documentação, caso não seja atendida tal providência, opina SMJ, esta Divisão 

Jurídica pela não tramitação do projeto de Lei, face o aparecimento de possível ilegalidade na 

propositura.   

É o parecer, sub censura. 

Avaré (SP), 25 de Setembro de 2015. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 

ADV. - OAB/SP 146.191 
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Processo nº 159/2015. 
Projeto de Lei nº 119/2015. 
Autor: Prefeito Municipal 
 

Assunto: “Autoriza a celebração de convênio com a 
Associação dos produtores rurais dos bairros Santa 
Cruz dos  Coqueiros, Aracatu, Caviúna, Ezequiel 
Ramos, Ferreira e Barra Grande – Associação dos Seis 
Bairros, e dá outras providências”.  

 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

 
Cuida-se do projeto de Lei de autoria do Chefe do Executivo municipal, 

buscando autorização a celebrar convênio com as Associações dos produtores rurais dos 

Bairros Santa Cruz dos Coqueiros, Aracatu, Caviúna, Ezequiel Ramos, Ferreira e Barra 

Grande, cujo objeto será o repasse de material orgânico. 

 

Nos termos do artigo 30, inciso I da Constituição Federal, compete ao 

Município legislar sobre assuntos de interesse local. A Constituição do Estado de São 

Paulo, por sua vez, em seu artigo 111, prevê: 

 
“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. 

 

Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade significa 

em prestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos serviços 

públicos, à estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou normas 

edilícias locais, às ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela esfera 

respectiva. 
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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). 

 

No mesmo sentido, o artigo 4.º, I, da Lei Orgânica do Município de 

Avaré atribui ao Município, dentre outras, a competência para legislar sobre assuntos de 

interesse local. 

 

A mesma Lei Orgânica, em seu artigo 28, nos traz que compete, 

privativamente, à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: 

 
Art. 28.................. 
 
(...) 
 
XIII - Autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo externo de qualquer 
natureza, de interesse do Município; 
 
(...) 
 
XV - Autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos que resultem para o 
município encargos não previstos na lei orçamentária; 

 
 

Nesse mesmo sentido, o artigo 127 da citada Lei: 
 

Art. 127. O Município disciplinará por meio de lei os consórcios públicos e os convênios 
de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços 
públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 
 
§ 1º. Os consórcios deverão ter sempre um Conselho Consultivo, com a participação de 
todos os Municípios integrantes, uma autoridade executiva e um Conselho Fiscal de 
munícipes não pertencentes ao serviço público.  
 
§ 2º. Celebrado o Convênio e/ou Termos de Parceria o município dará ciência a Câmara 
Municipal enviando cópia dos instrumentos.  
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O presente projeto objetiva autorização legislativa para que o Poder 

Executivo possa celebrar convênio com as Associações dos produtores rurais dos Bairros 

Santa Cruz dos Coqueiros, Aracatu, Caviúna, Ezequiel Ramos, Ferreira e Barra Grande, cujo 

objeto será o repasse de material orgânico. 

 

Destaca-se como objetivo do convênio promover o repasse do material 

orgânico resultante da trituração de material vegetal proveniente das retiradas de 

ramadas no município, visto que todo material gerado com a trituração dos galhos 

deveria ser transportado para o aterro sanitário, o que traria dois prejuízos: o primeiro o 

gasto com frete até o local e o segundo ocupação de espaço no aterro diminuindo sua 

vida útil. 

 

Por outro lado, ao destinar este material aos agricultores tem-se um 

ganho significativo, pois, os mesmos irão utilizá-lo como cobertura morta para os 

canteiros de produção ou ainda para compostagem, dando desta forma uma destinação 

agroecológica adequada. 

 

Destarte, não se pode deixar de citar o que consta na Lei Orgânica 

Municipal em seu artigo 183, sobre Política Agrícola: 

 

Art. 183. A política agrícola do Município, a ser executada através de órgão específico 
do Poder Público, deverá promover o desenvolvimento do setor agropecuário, 
obedecendo rigorosamente um Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, que será 
elaborado por uma Comissão Municipal. Parágrafo único. O Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural levará em conta:  
 
I - Utilização racional de recursos naturais e preservação do meio ambiente e 
conservação do solo e da água; 
 
(...) 

 
A previsão encontra amparo no que dispõe artigo 4.º, inciso VII, da 

mesma Lei orgânica, no qual diz que compete ao Município: 

 
VII -Dispor sobre organização, administração e execução de seus serviços públicos; 
 
(...) 
 

Todavia, por se tratar de Convênio, aplica-se o disposto no artigo 116 da 

Lei n.º 8.666/93: 
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“I - identificação do objeto a ser executado; II - metas a serem atingidas; III - 
etapas ou fases de execução; IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; V 
- cronograma de desembolso; VI - previsão de início e fim da execução do 
objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas; VII - se o 
ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os 
recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente 
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade 
ou órgão descentralizador. “ 
 
(...) 
 
§ 2.º. Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do 
mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. 

 
 
Da análise do projeto verifica-se que o mesmo está instruído com os 

documentos referidos no dispositivo citado, constando a minuta do convênio, bem como 

o plano de trabalho a ser executado. 

 

Dessa forma, o Projeto em análise não se encontra maculado pelo vício 

da ilegalidade ou da inconstitucionalidade. 

 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, não vislumbramos necessidade 

de alteração/emenda. 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, nos termos da 

fundamentação supra, respeitadas as formalidades legais e regimentais, opinamos pela 

REGULAR TRAMITAÇÃO do presente Projeto de Lei, pois, ausentes quaisquer vícios que 

o maculem, seja de ordem formal ou material. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 28 de outubro de 2015. 

 
 
ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO    CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 172/2015 
Projeto de Lei n.º 124/2015 
Autor: Prefeito Municipal 
  
 

Assunto: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 
DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2016. 
 

 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 
 
 

Trata-se do Projeto de Lei Ordinária, de autoria do Chefe do Poder Executivo 
local, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016 
(LOA). 

 
Cumpre consignar que compete ao Poder Executivo do Município, nos termos 

do artigo 165, inciso III, da Constituição da República estabelecer, mediante lei, as 
diretrizes orçamentárias. 

 
Nesse sentido, necessário registrar ainda que o executivo municipal tende a 

cumprir as disposições da Carta Magna com a apresentação de projeto de lei que trata das 
diretrizes e metas para o exercício financeiro de 2016.  

 
Apresentam diversos documentos anexos ao projeto de lei, ao qual ressalta-se, 

todavia, que não visualizamos a comprovação das exigências da Lei Complementar n.º 
11/01 (regulamenta o § 2.º do artigo 147 da Lei Orgânica do Município de Avaré, que 
dispõe sobre o Programa do Orçamento Participativo), uma vez que o orçamento em 
questão não contempla o chamado orçamento participativo, situação que há muito vendo 
sendo apontado pelo Tribunal de Contas do Estado, cuja providência vem sendo 
descumprida de forma reiterada pelo Poder Executivo. 

 
Quanto a esta circunstância, visando contribuir com o Poder Executivo, a 

Câmara Municipal criou, em sua página eletrônica oficial, um canal aberto à população para 
o envio de sugestões ao orçamento municipal, porém, esta providência não foi suficiente 
para levar a administração municipal a incluir na Lei Orçamentária o programa do orçamento 
participativo. 

 
Nesse passo, necessário traçar breve comentário do que efetivamente deva 

versar a lei de diretrizes orçamentárias. 
 
No primeiro momento o orçamento público é um fato puramente econômico 

ou financeiro, ao contrário do segundo momento (após a criação e a incidência da Lei 
Orçamentária) quando se torna um fato jurídico. 
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Sob seu aspecto político o Orçamento demonstra como serão destinadas as 
verbas e quais os objetivos sociais a serem alcançados com essa distribuição. 

 
O aspecto jurídico do Orçamento caracteriza-se pelo fato de observar os 

preceitos constitucionais e legais. A nossa atual Constituição destina um título específico para 
a Tributação e o Orçamento.  

No capítulo II, Seção II, do referido título, encontramos os artigos que tratam 
dos orçamentos, sendo que nos artigos 165 a 169 estão prescritas as regras que 
regulamentam os orçamentos. 

 
O artigo 165 enumera três leis, todas de iniciativa do poder Executivo:  
 
I - o plano plurianual;  
II - as diretrizes orçamentárias; e  
III - os orçamentos anuais. 
 
Cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias:  
 

a) estabelecer as metas e as prioridades da administração pública, incluindo 
as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente;  
b) orientar a elaboração da lei orçamentária anual;  
c) dispor sobre as alterações na legislação tributária; e  
d) estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento. 

 
A lei orçamentária é, na verdade, o conjunto de três categorias de orçamentos. 

Compreende, na primeira categoria, o orçamento fiscal dos Poderes da União, dos seus 
fundos, dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, incluindo o orçamento das 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.  

 
Na segunda categoria, estão os orçamentos de investimentos das empresas 

em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 
voto.  

 
Por último, dentro da terceira categoria, está o orçamento da seguridade 

social, abrangendo todas as entidades e órgãos vinculados à União, quer sejam da 
administração direta ou indireta; bem como o dos seus respectivos fundos e fundações. 

 
Entretanto, para viabilizar a produção dos efeitos dos dispositivos 

orçamentários, a constituição prevê a criação de uma lei complementar. Cabendo à essa lei 
complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a 
organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária 
anual; bem como, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração 
direta e indireta e, ainda, estabelecer as condições para a instituição e o funcionamento de 
fundos. 

 
E de conhecimento dos senhores vereadores que o artigo 24 da Carta 

Magna, no seu inciso I, estabelece competir concorrentemente à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar sobre matéria de direito financeiro.  
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Devem, portanto, todos os demais entes da federação (Estados, Distrito 
Federal e Municípios) elaborarem respectivamente o seu plano plurianual, a sua lei de 
diretrizes orçamentárias e a sua lei orçamentária anual, para que possam continuar 
sobrevivendo.  

 
Neste contexto, a lei orçamentária é de fundamental importância para a vida 

do Estado, pois, sem ela ele não poderá atingir suas finalidades e atribuições.  
 
Existem alguns princípios que norteiam a elaboração do orçamento público, 

devendo ser ressaltados os seguintes: 
 
O princípio do equilíbrio consiste no equilíbrio entre as receitas e as 

despesas.  
O princípio da universalidade, segundo o qual todas as receitas e despesas 

devem estar previstas na lei orçamentária.  
 
O princípio da anualidade significa que para cada ano haja um orçamento.  
O princípio da exclusividade pelo qual o texto da lei orçamentária não pode 

conter outra determinação que não especificamente a previsão da receita e a fixação das 
despesas.  

 
O princípio da unidade, onde todos os gastos e receitas devem ser 

apresentados em um único documento.  
 
O da não afetação proíbe a vinculação direta das verbas públicas.  
 
E por último, e não menos importante, o princípio da programação, ou seja, 

o orçamento deve ter conteúdo e forma de programação. 
 
É importante ressaltar, finalmente, o caráter de essencialidade da lei 

orçamentária para que o estado possa continuar perseguindo as suas finalidades. O Estado, 
pois, como personificação da ordem jurídica, tem toda sua existência regulada pelo Direito, e, 
como não podia deixar de ser, toda sua atividade financeira, e aqui se inclui a elaboração da 
lei orçamentária, como vimos nestas breves linhas, também se encontra regulada por normas 
jurídicas. 

 
Nesse norte, verificamos no corpo do projeto a disposição contida no artigo 

42 da Lei n.º 4.320/64, que os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e 
abertos por decreto do Executivo. 

 
No mesmo sentido, o disposto no artigo 167, inciso V da Constituição da 

República, estabelecendo expressa vedação à abertura de crédito suplementar e especial 
sem prévia autorização legislativa. 

 
É certo que o art. 7.º, inciso I da Lei n.º 4.320/64 autoriza, na própria Lei do 

Orçamento, mediante prévia autorização legislativa, a abertura de créditos suplementares até 
determinado limite. 

 
No Projeto de Lei descrito, tal previsão vem expressa no artigo 4.º, inciso I, 

no limite de 6% da despesa total, que implica em dizer que o Executivo fica autorizado a 
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alterar o Orçamento, nos termos do art. 43, § 1.º, III da Lei nº 4.320/64, ou seja, os resultantes 
de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei. 

 
Nesse passo verificamos que o presente projeto de lei corrobora com as 

diretrizes da lei orgânica e da Constituição Federal, bem como atende as finalidades 
prioritárias da Lei de Diretrizes Orçamentária, além de atender aos princípios norteadores 
dispostos neste parecer.  

Logo, a propositura se encontra tecnicamente viável sob o aspecto jurídico, 
para a análise por parte dos nobres vereadores recomendando-se, no entanto, que as 
Comissões Permanentes busquem junto a Divisão de Contabilidade maiores esclarecimentos 
sob os aspectos contábeis. 

 
Registre-se, finalmente, que foi realizada audiência pública no dia 03.11 p.p., 

a respeito da lei orçamentária sob análise, a fim de que a população em geral pudesse 
conhecer em detalhes as despesas e as receitas previstas pelo Poder Executivo Municipal 
para o exercício de 2016. 

 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
                            

 
Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, sugerimos a seguinte correção: 
 
EMENDA MODIFICATIVA 
 
Do artigo 7º: 
 
“Art. 7º - Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei, 
no caso de divergências, de quaisquer espécies entre estes e os valores dos 
programas e das ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2016 assim como do Plano Plurianual para período de 2014-

2017.” 
 
 
Posto isso, s.m.j., efetuada a emenda modificativa, cremos que o Projeto de 

Lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 
2016 (LOA) não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, 
motivo pelo qual opinamos pela sua regular tramitação, 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, 10 de Novembro de 2015. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                                 LEROY AMARILHA FREITAS                                   
ASSESSOR JURÍDICO                      CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 


















