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Processo n.º 127/2015 

Projeto de Lei n.º 95/2015 

Autor: Vereador JÚLIO CÉSAR THEODORO 

 
 
Ementa: “Dispõe sobre a alteração de dispositivo 
do artigo 4.º da Lei Municipal n.º 1338, de 30 de 
março de 2010”. 

 

 

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 o “DIA MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA”, em substituição ao DIA 

NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA, que é comemorado no dia 20 de Novembro de 

cada ano. 

  

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.  

 

Neste diapasão, é mister salientar que o projeto em epígrafe objetiva 

alterar o artigo 4.º da lei municipal n.º 1338/2010, substituindo a palavra “nacional” 

pelo termo “municipal” na data comemorativa do dia 20 de novembro.  

 

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: 
 
(...) 
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NOVEMBRO  
 

02            - Finados (feriado nacional) 
 
15           - Proclamação da República; 
 
20           -  Dia Municipal da Consciência Negra 

 
27          - Semana de Jornada Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata; 
             
                - Dia da arborização urbana; 
 
Último dia útil  – Dia municipal da leitura (Secretarias da Educação e da Cultura) 

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

simplesmente substituir uma palavra (nacional por municipal) em data comemorativa 

já integrante do 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) 

 
"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) 
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Vale dizer, se é possível a criação de data comemorativa e sua 

inclusão no calendário oficial de eventos do município, a alteração objeto da 

propositura que visa apensas modificar palavra ou expressão da mesma data 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, não sugerimos correções. 

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

não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade 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, 31 de Agosto de 2015. 

 

 

LEROY AMARILHA FREITAS                                  ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 

CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA                              ASSESSOR JURÍDICO 
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P A R E C E R  

 

 

Processo nº 131/2015 

Projeto de Lei nº 098/2015 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Ref. “Revoga a Lei Municipal nº 1.439 de 30 de 

novembro de 2010 e dá outras providências. 

 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo 

local, que Revoga a Lei Municipal nº 1.439 de 30 de novembro de 2010, lei esta que 

autoriza a doar área de terras à empresa A. Carlos de Carvalho – Transportes. 

 

Nesse sentido, sempre necessário registrar que compete aos 

Municípios, nos termos do art. 30, I, da Constituição da República, legislar sobre 

assunto de interesse local. 

 

Nesse passo, consigna-se ainda  que a doação é a transferência de 

um bem do patrimônio do doador para o de terceiro (donatário), que o aceita. 

 

O Código Civil, em seu artigo 538, considera doação o contrato em que 
uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de 
outra pessoa.  

 

A transferência de bem público ao particular é viável desde que 

precedida de autorização, satisfeita destinação do bem, a prévia avaliação e o 

interesse público. No caso de doação com encargo, o donatário deverá utilizar o 

bem consoante às condições estabelecidas pelo poder público doador. 

 

Noutro norte, no que tange a doação a Administração pode como 

ensina Hely Lopes Meirelles, fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados 

do uso público. 

 

Contudo, para tanto, deverá respeitar aos ditames legais, 

notadamente, in casu, o disposto no art. 17, da Lei nº 8.666/93: 
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“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:  
 
b) doação, (…)”. 

 
Confira-se, a propósito, a lição de Hely Lopes Meirelles: 

 
“A Administração pode fazer doações de bens móveis ou 
imóveis desafetados do uso público, e comumente o faz para 
incentivar construções e atividades particulares de interesse 
coletivo. Essas doações podem ser com ou sem encargos e 
em qualquer caso dependem de lei autorizadora, que 
estabeleça as condições para sua efetivação, de prévia 
avaliação do bem a ser doado e de licitação.” 

 

Registra-se, ainda, a alienação com encargos, pois expressamente 

permitida pelo § 4º, do já citado art. 17, da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. Todavia, ainda aqui, a licitação é dispensável, pois é cediço que há 

no caso relevante interesse público - a construção de uma faculdade de 

tecnologia - devidamente justificado no encaminhamento do projeto em análise.  

 

Confira-se: 

 
“Art. 17 – omissis 
 
§ 4º - A doação com encargo será licitada e de seu 
instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o 
prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena 
de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de 
interesse público devidamente justificado.” (g.n.) 
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Conveniente anotar que o art. 117 da Lei Orgânica Municipal prevê 

a obrigatoriedade da cláusula de retrocessão. 

 

“Art. 117 - A alienação de bens municipais, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, será 
sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 
normas: 
 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 
 
a) doação, devendo constar obrigatoriamente da Lei e da 
Escritura Pública os encargos do donatário, o prazo de seu 
cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade 
do ato; (…)” 

 

Como pode se perceber a disposição retrocessão foi deve ser 

utilizada no texto da Lei, como expõe o art. 17, §1º da Lei de Licitações e 

Administrativos. 

“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: (…) 
 
  § 1º - Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I 
deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, 
reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a 
sua alienação pelo beneficiário. (…)” 

 

Feitas tais considerações, vê se claramente os requisitos para 

doação, bem como, as obrigações dos beneficiários destes expedientes. 

 

Ao se analisar o projeto de Lei verifica-se que a municipalidade fez 

doação de área à empresa A. Carlos de Carvalho – Transportes, donde se destaca 

obrigações e direitos. 

 

Extrai-se do processo, que a empresa acima citada de forma clara 

e expressa declarou seu desinteresse pela área doada, para tanto, formalizou 

Termo de Anuência para a retrocessão do imóvel ao município, fato este que 

motivou a feitura da presente propositura. 



 

 

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

 

 

Av. Prefeito Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18700-000 – Tel. (14) 3732-0929  

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 

 

A revogação e a supressão de um ato administrativo legitimo e 

eficaz, realizado pela Administração. Em principio, todo ato administrativo é 

revogável, mas por motivos óbvios de interesse na estabilidade das relações 

jurídicas, e de respeito aos direitos adquiridos por particulares afetados pelas 

atividades do Poder Público impõe certos limites e restrições a essa faculdade da 

administração. 

 

   Os atos administrativos especiais ou individuais são também 

revogáveis, desde que seus efeitos se revelem inconvenientes ou contrários ao 

interesse público. 

 

Assim sendo, tendo em vista a concordância expressa do donatária 

com a restituição do bem (posse) à administração publica, afigura-se como o 

caminho célere e de se minimizar custos a Administração para retomar o bem. 

 

Por fim, cumpre apenas consignar A atividade legislativa municipal 

submete-se aos princípios da Constituição Federal com estrita obediência à Lei 

Orgânica dos Municípios, à qual cabe o importante papel de definir as matérias de 

competência legislativas da Câmara, uma vez que a Constituição Federal não 

exaure, pois usa a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de 

competência municipal. 

 

A primordial e essencial competência legislativa do município é a 

possibilidade de auto-organizar-se por meio da edição de sua Lei Orgânica do 

Município e assim caracterizando um dos aspectos de maior relevância da 

autonomia municipal. 

    

As competências legislativas do município caracterizam-se pelo 

Princípio da Predominância do interesse local, consubstanciando-se em: 

competência genérica em virtude da predominância do interesse local (CF, art. 

30,I). 

Apesar de difícil conceituação, interesse local refere-se aos 

interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do 

município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou 

geral (União).   

 

A materialidade do projeto em análise se encontra em 

conformidade com a legislação vigente. 

 

Destarte, diante das ponderações acima expostas, não 

vislumbramos no vertente Projeto de Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo de 

ilegal ou inconstitucional. 
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SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do projeto de lei não sugerimos correções. 

 

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

as devidas alterações não se encontrará maculado pelo vício da 

inconstitucionalidade ou ilegalidade, e, 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), 19 de Agosto de 2015. 

 

 
LEROY AMARILHA FREITAS 

ADV. - OAB/SP 146.191 
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Processo nº 146/2015. 

Projeto de Lei nº 107/2015. 

Autor: PREFEITO MUNCIPAL. 

 

 

 

 
"É costume de um tolo, quando erra, queixar-se 
dos outros. É costume de um sábio queixar-se de 

si mesmo.” 
Sócrates 

 

 
Assunto: “Autoriza concessão de direito real de 
uso de bem imóvel e dá outras providências”.   

 
 

P A R E C E R  

 

 

Trata-se de projeto de Lei de autoria do chefe do Poder Executivo local, 
visando à autorização de concessão de direito real de uso de bem imóvel para a empresa A. 
ISRAEL - EPP. 

 
Nesse sentido, temos o artigo 30, incisos I e III da Constituição Federal, que 

reza:  
“Art. 30 - Compete aos Municípios:  

 

I -legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

(...)”  

 

No mesmo sentido, o artigo 4º, I e VIII da Lei Orgânica do Município de 
Avaré, cita: 

“Art. 4º  - Ao Município compete prover a tudo 

quanto lhe diga respeito, ao seu peculiar interesse e ao 

bem estar de sua população, cabendo-lhe, 

privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: 

 

I- legislar sobre assuntos de interesse local; 

(...) 
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VIII - dispor sobre a administração, utilização e 

alienação de seus bens; 

 

(...).” 

 

Na continuidade da análise do referido projeto de Lei, cumpre relembrar o 
que traz a Carta Republicana vigente, em especial o disposto no caput do artigo 37, que reza: 

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

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

(...) omissis” (g.n) 

 
Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição Estadual, senão 

vejamos o 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 
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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) 

Preliminarmente, averbe-se que uma atuação razoável e baseada no 
princípio da legalidade donde requer-se da administração a observância às minuciosas 
formalidades prévias à celebração de contratos.  

 
A concessão do direito real de uso pode ocorrer nas hipóteses do 

artigo 7º do Decreto-Lei 271, para fins específicos de urbanização, industrialização, 
edificação, cultivo da terra, ou outra utilização de interesse social. 

 
A sua outorga a particulares está condicionada a estrita observância 

das normas da Lei de Licitações, nº 8.666/93, em especial do seu artigo 17, cuja 
redação foi alterada pela Lei nº 11.481/2007. 

 
Para tanto, é necessário seja justificado o interesse público, realizada 

avaliação prévia, tenha autorização legislativa, e seja realizada a licitação. Esta última 
pode ser dispensada nos casos alienação de imóveis construídos, incluindo a concessão 
do direito real de uso no âmbito de programas habitacionais ou de regularização 
fundiária de interesse social. 

 
A concessão do direito real de uso é um contrato pelo qual a 

Administração concede o uso do bem público para o particular, de forma gratuita ou 
onerosa, podendo ainda o Município estipular condições para o uso, que descumpridas 
levam à extinção do direito do particular. Diz-se que é um direito real porque o 
contrato (ou termo de concessão) é transcrito no Registro de Imóveis, gerando direito 
do concessionário sobre a coisa, contra terceiros e até mesmo contra a Administração, 
que apenas pode retomar o bem em conformidade com o estabelecido no termo de 
concessão e, em determinados casos, através de provimento jurisdicional. 

 
No projeto em analise deverá ser observado o artigo 117 da Lei 

Orgânica Municipal da Estância Turística de Avaré: 

 
“Art. 117. A alienação de bens municipais, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, será 
sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
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I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 
 
a) doação, devendo constar obrigatoriamente da Lei e da Escritura 
Pública os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a 
cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato; (redação dada pela 
Emenda à Lei Orgânica nº 02/2008) 
 
b) permuta. 
 
II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos 
seguintes casos: 
 
a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse 
social; 
b) permuta; 
c) ações, que serão vendidas em Bolsa. 
 
§ 1º O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens 
imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante 
prévia autorização legislativa e concorrência. 
 
§ 2º A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso 
se destinar a concessionária de serviço público, a entidades 
assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, 
devidamente justificado. 
 
§ 3º A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas 
remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obra 
pública, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização 
legislativa. As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão 
alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não.” 
 

 
Não longe, se vê ainda o artigo 119, da mesma carta politica, donde 

destacamos o seguinte: 

 
“Art. 119 - O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito 
mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, e o 
interesse público exigir. 
 
§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e 
dominicais dependerá de lei e concorrência, e far-se-á mediante 
contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser 
dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar a concessionário de 
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serviço público, a entidades assistenciais, ou quando houver interesse 
público relevante, devidamente justificado. 
 
§ 2º A concessão administrativa de bens públicos de uso comum 
somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência 
social, de saúde, de segurança pública, turística ou industrial, mediante 
autorização legislativa.  
 
§ 3º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita, a 
título precário, por ato unilateral do Prefeito, através de decreto. 
 
§ 4º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feito 
por portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo 
máximo de sessenta dias. 
 
§ 5º A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como 
mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de 
esporte, serão feitas na forma da lei e regulamentos respectivos.” 

 

Como se nota, surge como regra que concessão de uso de bem 
público ou concessão real de uso, deverá ser feita através de autorização legislativa e 
concorrência, dispensadas nos casos expressamente previstos na Lei Orgânica.  

 
É certo que a entidade cessionária se enquadra nas hipóteses da 

dispensa de concorrência pública, pois a empresa instalará indústria de cosméticos na 
área, o que denota relevante interesse público. 

 
Destarte, diante das ponderações acima expostas, não vislumbramos 

no vertente Projeto de Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou 
inconstitucional. 

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Quanto à redação do projeto de lei sugerimos as seguintes correções: 

 
=> Alterar a redação do ARTIGO 9º - com a seguinte redação: 

Artigo 9º - Ocorrendo a extinção da empresa a empresa A. ISRAEL - EPP, o bem retornará 
automaticamente ao patrimônio público, sem direito a indenizações por eventuais obras ali 
edificadas. 

 

=> ACRESCENTAR ARTIGO 10 - com a seguinte redação: 

Artigo 10 - As despesas com o registro cartorário junto ao Cartório de Registro de Imóveis, 
decorrentes desta Lei, correrão por conta da donatária. 

 
=> ACRESCENTAR ARTIGO 11 - com a seguinte redação: 
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Artigo 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Posto isso, s.m.j., sem embargo da inocuidade da propositura, cremos que 
o Projeto de Lei em epígrafe, com as devidas alterações, não se encontra maculado 
pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual 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 (SP), 31 de Agosto de 2015. 

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP – 146.191 

 

 
 

 

 


