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CIRCULAR N º 46/2016-DG                                              Avaré, 14 de dezembro de 2.016 

                

Senhor (a) Vereador (a):   

 

Convoca 01 (Uma) Sessão Extraordinária para o dia 19/12/2016, 

segunda feira – às 11h30min e designa a matéria para a Ordem do 

Dia 

 

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

Vereador Denílson Rocha Ziroldo, convocou a Câmara de Vereadores para 01 Sessão  

Extraordinária  a ser realizada no dia 19 de dezembro do corrente ano, segunda feira,   às 

11h30min designando para a Ordem do Dia a seguinte matéria:- 

 

1.   PROCESSO Nº 198/2013  
Autoria:- Prefeito Municipal  

Assunto: VETO PARCIAL aposto pelo Sr. Prefeito ao Projeto de Lei Complementar nº 

88/2016 - Autógrafo nº 93/2016, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal da 

Estância Turística de Avaré e adota outras providências, (Tabela I - Lista de Serviços 

ISSQN com alíquotas variáveis e fixas) 

Anexo: Cópias do Ofício 220/2016/CM e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. 

 

2. PROJETO DE LEI Nº 127/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Autoriza o Poder Executivo a conceder convênios às entidades que especifica, 

do Município de Avaré, nos termos de Lei Municipal e Artigo 26 da Lei Complementar nº 

101, de 04 de maio de 2000 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 127/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 

Consumidor. (c/emenda) 

OBS: Os documentos das entidades encontram-se à disposição na secretaria 

 

 

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Acrescenta a tabela I na Lei Complementar nº 225, de 06 de dezembro de 

2.016 e dá outras providências (TABELA I - Lista de Serviços ISSQN com alíquotas 

variáveis e fixas do Código Tributário) 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 135/2016 e dos Pareceres do 

Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 

Dir. do Consumidor.  
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4. PROJETO DE LEI Nº 136/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções e repasse de recurso 

federal aos Centros de Educação Infantil e dá outras providências (CEIs Casa da Criança 

Santa Elizabeth / Santa Terezinha)  

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 136/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 

Consumidor. 

OBS: Os documentos das CEIs encontram-se à disposição na secretaria 

 

 

5. PROJETO DE LEI Nº 137/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar que especifica e dá 

providências (Secretaria Municipal da Saúde - R$ 94.800,00) 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 137/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 

Consumidor. 

 

                Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.    

          

                  

                                                     

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

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo: nº 187/2016. 

Projeto de Lei nº 127/2016. 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL. 

 

                                     
 "O homem público é o homem da confiança dos seus concidadãos, 
o de quem eles esperam a ciência e o conselho, a honestidade e a 
lisura, o desinteresse e a lealdade; é o vigia da lei, o amigo da 
justiça, o sacerdote do civismo". 

 
 
 
Assunto: “Autoriza o Poder Executivo a conceder convênios 
às entidades que especifica, do Município de Avaré, nos 
termos da Lei Municipal  , e artigo 26 da Lei Complementar nº 
101 de 04 de maio de 2000.” 
 

 

P A R E C E R  
 
 

Nos termos do art. 30, incisos I e VII, da Constituição Federal, compete ao Município 
legislar sobre assuntos de interesse local, e prestar, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, serviço de atendimento à saúde da população. 

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

atribui ao Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 
 
Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana vigente, em especial o 

disposto no caput do artigo 37, que reza:  

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade.” 

 
Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição Bandeirante, 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”. 
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É certo que para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 
público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua gestão dos negócios públicos, para 
cercear excessos, para coibir abusos e desmandos, é que a Constituição de l988, por vez primeira na 
história fez constar do seu texto exatamente os princípios de administração, no que foi imitada e até 
mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 
O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado de Direito. 
Estado de Direito é aquele que se submete ao próprio direito que criou, 
razão pela qual não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio 
da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do estado de 
Direito. 
[...] 
De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, mas há 
de buscá-los na lei, assim como, em regra, não desfruta de liberdade, 
escrava que é da ordem jurídica." - (In Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, 

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

Não obstante, nos termos do art. 12, § 3º, I, da Lei nº 4.320/64, o Poder Público poderá 
conceder subvenções sociais às entidades públicas e privadas, que visem à prestação de serviços 
assistenciais, médicos, educacionais e culturais, desde que não tenham fins lucrativos. 

 
Confira-se: 

 
“Art. 12 - A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:  
[…] 
 § 3º - Consideram -se subvenções, para efeitos desta lei, as transferências 
destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, 
distinguindo-se como:  

I – subvenções sociais as que se destinem à instituições públicas ou 
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa”. 

Para registrar por oportuno, por se tratar de subvenção há que se respeitar as condições 
listadas no § 1º do art. 116, da Lei nº 8.666/93, in verbis: 

 

“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;  
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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. “ 

 

Nesse sentido, o escólio de José Torres Pereira Junior1: 

 

“No mais das vezes propõe-se no convênio que um ente público repasse 
recursos financeiros para que outro ente, entidade vinculada ou empresa 
privada, realize projeto de interesse público de competência comum ou 
concorrente, a nenhum deles movendo o fim de lucro, figura de todo 
estranha ao convênio. Tanto o ente fornecedor dos recursos como aqueles 
que os aplicarão estão vinculados à consecução do projeto…” 

  

Destarte, e de salientar que o Projeto ora em epígrafe tem como escopo a autorização 
legislativa para o Executivo efetuar repasse de valores de subvenção social ao custeio de serviços 
socioassistenciais, donde os valores serão repassados pelo governo do Estado, Municipal e Federal. 
 

Nesse passo, conveniente anotar que acompanha o presente projeto de Lei, 
documentação das entidades beneficiadas as quais obedecem aos ditames legais, em especial o § 1º 
do art. 116, da Lei nº 8.666/93. 

 
Nesse particular, necessário lembrar sempre as orientações do Tribunal de Contas do 

Estado, que recomenda que a entidade interessada comprove sua capacidade técnica, nesse sentido, 
cabe a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social se atentar quanto à documentação 
técnica quando do repasse das verbas ao Terceiro Setor, especialmente a seguintes documentações: 

 
Declaração de que dispõe de capacidade técnica necessária à implantação e 
funcionamento do projeto; 
 
Declaração de que os contratados com recursos governamentais não são 
servidores públicos, nem membros da diretoria da instituição; 
 
Prova da existência em quadro permanente de profissionais qualificados para 
execução ou manutenção das ações previstas no projeto;  
 
Prospectos explicativos sobre equipamentos a serem adquiridos, quando o 
Convênio previr tais aquisições; 
 

                                                 
1 In “Comentário à Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública”, Renovar, RJ, 1994, p. 617. 
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Comprovação do exercício pleno da propriedade, mediante Certidão de Registro 
no Cartório de Imóveis, quando o convênio tiver por objeto execução de obras ou 
benfeitorias no mesmo imóvel. 

  
Igualmente, necessário lembrar que o Poder Executivo ou mesmo a entidade beneficiária 

do repasse do dinheiro público não poderão se afastar do disposto no artigo 116, § 2º2 da Lei nº 8.666/93. 
 
Por fim, apenas para registro, que os valores destacados no artigo primeiro do projeto 

em análise, contempla subvenção do município, e referida despesa possui dotação orçamentária própria 
descrita no Anexo I da propositura.    

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

vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
Quanto à redação do Projeto de Lei, sugerimos a seguinte correção: 
 
 

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a conceder convênios às entidades que 
especifica, do Município de Avaré, nos termos da Lei Municipal nº 2.066, de 06 
de dezembro de 2016 e artigo 26 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 
2000. 

    
 
Posto isso, s.m.j.,   temos  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 Câmara 
Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
 Avaré (SP), 12 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 LETICIA F. S. P. DE LIMA 
    Procuradora Jurídica 

 
 

                                                 
2 § 2º - Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal 

respectiva. 


















































































































