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   CIRCULAR N º 07/2016 - DG                                                       Avaré, 17 de Março de 2.016. 

 
 
 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
21/03/2016 - Segunda Feira – às 19h00min. 
 
 
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 

Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 21 de 
Março do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
 

1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 09/2015 - Discussão Única – Maioria Qualificada (2/3) 

Autoria: Verª Bruna Maria Costa Silvestre 
Assunto: Dispõe sobre a outorga do título “Empresa Contribuinte” e dá outras providências. 
(c/SUBSTITUTIVO) 
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2015 e dos Pareceres do Jurídico; e 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. (vistas verª Bruna) 
 
 

2. PROJETO DE LEI Nº 02/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre alteração da Lei nº 315, de 23 de maio de 1995, que trata do Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Avaré e dá outras providências.  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 02/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (prazo 

expirado)(c/emenda) 

 
 

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 03/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta 

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre extinção de empregos públicos de coordenador de eventos e de 
marketing, de dois empregos de auxiliar de serviços gerais, altera a nomenclatura e 
atribuições do emprego de assessor jurídico para assessor administrativo de gestão, cria um 
emprego público de procurador jurídico e dois empregos de auxiliar de manutenção no 
quadro de empregados públicos da Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA, e dá 
outras providências.  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 03/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor; e de Serviços, Obras e Adm. Pública (c/emendas) 
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4. PROJETO DE LEI Nº 17/2016 - 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 (Creches Santa Elizabeth / Santa 
Terezinha) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 17/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
Observação: Os documentos das entidades encontram-se à disposição na Secretaria. 
 
 
 

   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 n.º 138/2015. 

Projeto de Decreto legislativo n.º 09/2015. 

Autor: VER.ª BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE 

 

 

Assunto: “DISPÕE SOBRE A OUTORGA DO 

TÍTULO “EMPRESA CONTRIBUINTE” E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

 

P A R E C E R JURÍDICO 

 

 

Através do Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, a N. Vereadora 

pretende criar o título “EMPRESA CONTRIBUINTE”, uma honraria a ser outorgada 

pela Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Avaré às empresas que mais 

contribuíram para a formação d receita do município em face da participação na 

arrecadação de tributos nas três esferas de governo. 

 

Nos termos do artigo 28, da Lei Orgânica Municipal: 

 

“Art. 28 – Compete privativamente a Câmara Municipal exercer as seguintes 

atribuições, dentre outras: 

 

(...)  

 

X- conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem 

a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao Município 

ou nele se destacada pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante 

decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus 

membros” 
                            

 

O art. 137, parágrafo 1º, alínea “d” do Regime Interno da Câmara 

Municipal de Avaré, reza que: 

 

“Art. 137 – Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de competência privativa 

da câmara, que excede os limites de sua economia interna, não sujeita à sanção do 

Prefeito e cuja promulgação compete ao Presidente da Câmara.  
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§ 1º - Constitui matéria de projeto de decreto legislativo: 

(...) 

 

 d) a concessão de título de Cidadão Benemérito, Cidadão Avareense e Medalha de 

Mérito, a pessoa que, reconhecidamente, tenham prestado serviços ao Município, 

desde que seja o Decreto Legislativo aprovado pelo voto de, no mínimo 2/3 (dois 

terços) se seus membros; (alínea “a” e “d”, do parágrafo 1º, do artigo 137, com redação 

alterada pela Resolução 261/2003) (...)”. (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”.  

 

 

A despeito de a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da 

Câmara Municipal nada mencionarem a respeito da possibilidade da pessoa jurídica 

também ser merecedora do título de homenagem, previstos nos respectivos 

instrumentos legais, o contexto dos referidos dispositivos parece admitir a extensão 

buscada pela propositura. 

 

Isto porque tanto as pessoas físicas quanto às jurídicas podem ter 

atuação destacada em seus segmentos. 

 

Aqui cabe um parênteses para melhor esclarecer os fundamentos 

para o cabimento da honraria ser direcionada à pessoa jurídica, que decorrem da 

própria Constituição Federal, ao estender a elas (pessoas jurídicas) direitos próprios da 

personalidade, dispondo o artigo 5.º, incisos V e X, que: 

 

Art. 5.º ................................................ 
 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem;  
 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação;    
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A jurisprudência caminha no sentido de que a pessoa jurídica 

também faz jus à reparação de danos morais, por ofensa à honra objetiva (conceito 

ilibado no meio ou no segmento em que atua), já que ela não dispõe de honra 

subjetiva, ou seja, dor, sofrimento, angústia etc, sentimento próprios da pessoa 

humana. 

 

A respeito da pessoa jurídica, vem decidindo o C. Superior Tribunal de 

Justiça que: 

 
 

Responsabilidade civil. Imprensa. Dano moral. Pessoa jurídica. A pessoa 
jurídica pode sofrer dano moral. Precedente. Ilegitimidade passiva não 
prequestionada. Recurso conhecido pela divergência, mas improvido. 
(REsp 129.428/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, 
julgado em 25/03/1998, DJ 22/06/1998, p. 87) 

 

 

O entendimento resultou na Súmula 227, do C. Superior Tribunal de 

Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 

 

Dito isso, é certo que a pessoa jurídica pode vir a ser homenageada 

com a outorga do título “empresa contribuinte” quando houver se destacado na 

sociedade avareense por contribuir para a formação da receita do município no quesito 

“arrecadação de impostos”, perante as esferas Federal, Estadual e Municipal. 

 

Com base nos princípios da impessoalidade e da moralidade não se 

pode deixar de atentar que o projeto deve ter sua finalidade cumprida, pois, trata-se de 

criação de homenagem a empresas que se destacarem ou tiverem atuação exemplar 

no seio da sociedade avareense em seu seguimento, engrandecendo e auxiliando no 

desenvolvimento da cidade. 

 

Desta forma, vê-se que o projeto sob exame não possui caráter 

político, pois, restam claros os requisitos que levaram a sua iniciativa pela Vereadora.  

 
Porém, quanto à homenagem também ser prestada pela 

Prefeitura Municipal, o Poder Legislativo não tem competência para impor tal 
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atividade ao Poder Executivo, cabendo à pessoa do Sr. Prefeito criar regramento 

próprio de sua iniciativa a respeito do tema, já que a determinante constante da 

propositura caracterizaria indevida interferência na gestão do município e, 

consequentemente, violação ao princípio da separação dos poderes: 

 

“É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder Executivo cabe 
primordialmente a função de administrar, que se revela em atos de planejamento, 
organização e direção e execução de atividades inerentes ao Poder Público. De 
outra banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, 
ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração. (.).  
 
Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando 
leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia 
e independência que devem existir entre os poderes estatais.  
 
A matéria tratada na lei encontra-se na órbita da chamada reserva da administração, 
que reúne as competência próprias de administração e gestão, imunes a 
interferência de outro poder (art. 47, I e IX da Constituição Estadual aplicável na 
órbita municipal por obra de seu art. 14), pois privativas do Chefe do Poder 
Executivo. (..)”. 
(TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 201704-76.2015.8.26.0000, Órgão Especial, 
rel. Des. JOÃO NEGRINI FILHO, j. 16.09.2015)  

 

 

Por isso, as redações dos artigos 1.º e 2.º, do projeto de lei devem ser 

alteradas para que a honraria seja outorgada exclusivamente pela Câmara Municipal, 

com recursos de sua dotação orçamentária, a ser especificada a cada concessão do 

título às pessoas jurídicas doravante eleitas para esse fim, respeitados os ditames 

previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Metas fiscais, à luz da Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. 

 

É necessário, também, ressaltar que o Projeto de Decreto Legislativo 

atende ao que dispõe o art. 139 do Regimento Interno: 

 

“DOS PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO” 

  

Artigo 139 – São requisitos dos projetos:  

 

(…) 

 

VI – justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que 

fundamentam a adoção da medida proposta.” 
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O projeto de decreto sob análise atende ao requisito previsto no 

artigo 139 supra. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA.  

 

Como dito acima, o projeto não pode impor que a homenagem 

também deva ser outorgada pela Prefeitura Municipal, sob pena de malferimento à 

cláusula pétrea de separação dos poderes insculpida no artigo 2.º, da CF/88 e que 

norteia à Lei Orgânica Municipal e a Constituição do Estado de São Paulo. 

 

Diante disso, os artigos 1.º e 2.º do projeto de decreto devem ser 

alterados, passando a conter os seguintes enunciados: 

 
EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 1.º, DO PROJETO 
 
“Art. 1.º Fica instituído o título “Empresa Contribuinte” a ser outorgado pela 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, às empresas que mais 
contribuíram para a formação da receita do município em face da participação na 
arrecadação de tributos nas três esferas do governo. 
 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 2.º, DO PROJETO 
 
 
“Art. 2°. A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré empreenderá os 
esforços necessários visando auferir as empresas sediadas na Estância Turística de 
Avaré a serem contempladas com o título “Empresa Contribuinte. 

 
 

Posto isso, S.M.J., diante das formalidades legais e regimentais, desde 

que sejam promovidas as alterações alvitradas aos artigo 1.º e 2.º, do projeto, 

opinamos pela regular tramitação do presente Projeto de Decreto Legislativo, eis 

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

devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré, 16 de Novembro de 2015. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE         LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO              CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 138/2015. 

Projeto de Decreto legislativo n.º 09/2015. 

Autor: VER.ª BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE 

 

 

Assunto: “DISPÕE SOBRE A OUTORGA DO 

TÍTULO “EMPRESA CONTRIBUINTE” E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

 

P A R E C E R JURÍDICO 

 

 

Através do Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, a N. Vereadora 

pretende criar o título “EMPRESA CONTRIBUINTE”, uma honraria a ser outorgada 

pela Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Avaré às empresas que mais 

contribuíram para a formação d receita do município em face da participação na 

arrecadação de tributos nas três esferas de governo. 

 

Nos termos do artigo 28, da Lei Orgânica Municipal: 

 

“Art. 28 – Compete privativamente a Câmara Municipal exercer as seguintes 

atribuições, dentre outras: 

 

(...)  

 

X- conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem 

a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao Município 

ou nele se destacada pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante 

decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus 

membros” 
                            

 

O art. 137, parágrafo 1º, alínea “d” do Regime Interno da Câmara 

Municipal de Avaré, reza que: 

 

“Art. 137 – Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de competência privativa 

da câmara, que excede os limites de sua economia interna, não sujeita à sanção do 

Prefeito e cuja promulgação compete ao Presidente da Câmara.  
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§ 1º - Constitui matéria de projeto de decreto legislativo: 

(...) 

 

 d) a concessão de título de Cidadão Benemérito, Cidadão Avareense e Medalha de 

Mérito, a pessoa que, reconhecidamente, tenham prestado serviços ao Município, 

desde que seja o Decreto Legislativo aprovado pelo voto de, no mínimo 2/3 (dois 

terços) se seus membros; (alínea “a” e “d”, do parágrafo 1º, do artigo 137, com redação 

alterada pela Resolução 261/2003) (...)”. (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”.  

 

 

A despeito de a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da 

Câmara Municipal nada mencionarem a respeito da possibilidade da pessoa jurídica 

também ser merecedora do título de homenagem, previstos nos respectivos 

instrumentos legais, o contexto dos referidos dispositivos parece admitir a extensão 

busca pela propositura. 

 

Isto porque tanto as pessoas físicas quanto às jurídicas podem ter 

atuação destacada em seus segmentos. 

 

Aqui cabe um parênteses, para melhor esclarecer os fundamentos 

para o cabimento da honraria ser direcionada à pessoa jurídica, que decorrem da 

própria Constituição Federal, ao estender a elas (pessoas jurídicas) direitos próprios da 

personalidade, dispondo o artigo 5.º, incisos V e X, que: 

 

Art. 5.º ................................................ 
 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem;  
 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação; 
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A jurisprudência caminha no sentido de que a pessoa jurídica 

também faz jus à reparação de danos morais, por ofensa à honra objetiva (conceito 

ilibado no meio ou no segmento em que atua), já que ela não dispõe de honra 

subjetiva, ou seja, dor, sofrimento, angústia etc, sentimentos próprios da pessoa 

humana. 

 

A respeito da pessoa jurídica, vem decidindo o C. Superior Tribunal de 

Justiça que: 

 
 

Responsabilidade civil. Imprensa. Dano moral. Pessoa jurídica. A pessoa jurídica 
pode sofrer dano moral. Precedente. Ilegitimidade passiva não prequestionada. 
Recurso conhecido pela divergência, mas improvido. 
(REsp 129.428/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 
25/03/1998, DJ 22/06/1998, p. 87) 

 
 
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA 
CONSIDERADA LESIVA À HONRA DE PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL 
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DECLARAÇÕES DO RÉU QUE 
TRANSBORDAM OS LIMITES DO DIREITO DE CRÍTICA. ABUSO DO DIREITO. DANO 
MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 
1. O litígio revela, em certa medida, colisão entre dois direitos fundamentais, 
consagrados tanto na Constituição Federal de 1988 quanto na legislação 
infraconstitucional, como o direito à livre manifestação do pensamento, de um lado, 
e a tutela dos direitos da personalidade, como a imagem e a honra, de outro, 
técnica extensível, na medida do possível, à pessoa jurídica, nos termos do art. 52 
do Código Civil. Realmente, é consagrado na jurisprudência do STJ o entendimento 
de que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súm 227 STJ). 
2. Embora seja livre a manifestação do pensamento - mormente quando se trata de 
veículo de comunicação -, tal direito não é absoluto. Ao contrário, encontra rédeas 
tão necessárias para a consolidação do Estado Democrático quanto o direito à livre 
manifestação do pensamento. Não pode haver censura prévia, mas certamente 
controle posterior de matérias que ofendam a honra e a moral objetiva de cidadãos 
e instituições. 
3. A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra 
numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo. O manto do direito de 
manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam os direitos da 
personalidade, extensíveis, na forma da lei, às pessoas jurídicas. 
4. No caso, o comportamento adotado pelos recorridos, a pretexto de criticar 
eventual mau uso do dinheiro público ou dos meios de contratação/concessão de 
benefícios pelo governo, não enunciou propósito específico de denunciar a conduta 
do recorrente, mas, ao revés, de forma sub-reptícia, impingiu-lhe (e a seu sócio) 
diversas condutas criminosas, em verdadeiro abuso de direito. Tudo isso por se 
tratar de instituto que tem como um de seus sócios ministro da Suprema Corte, e 
por ter em seu corpo docente professores do alto escalão de todos os Poderes da 
República. 
5. Realmente, infere-se a partir da leitura da matéria que, apesar de se pautar por 
algumas informações públicas, o contexto em que foram utilizadas acabou por 
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ofender a honra objetiva do instituto recorrente, na medida em que o texto 
jornalístico - valendo-se de afirmações deletérias - traz ao leitor a nítida impressão 
de que a questão envolvida é policialesca, narrando uma onda de supostos crimes 
licitatórios, também contra a ordem econômica, tráfico de influência, além de 
diversos atos passíveis de improbidade administrativa. 
6. Recurso especial parcialmente provido. 
(REsp 1504833/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
01/12/2015, DJe 01/02/2016) 

 

 
O entendimento foi consolidado na Súmula 227, do C. Superior 

Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 

 

Dito isso, é certo que a pessoa jurídica pode vir a ser homenageada 

com a outorga do título “empresa contribuinte” quando houver se destacado na 

sociedade avareense por contribuir para a formação da receita do município no quesito 

“arrecadação de impostos”, perante as esferas Federal, Estadual e Municipal. 

 

Com base nos princípios da impessoalidade e da moralidade não se 

pode deixar de atentar que o projeto deve ter sua finalidade cumprida, pois, trata-se de 

criação de homenagem a empresas que se destacarem ou tiverem atuação exemplar 

no seio da sociedade avareense em seu seguimento, engrandecendo e auxiliando no 

desenvolvimento da cidade. 

 

Desta forma, vê-se que o projeto sob exame não possui caráter 

político, pois, restam claros os requisitos que levaram a sua iniciativa pela Vereadora.  

 

Por outro lado, o Projeto de Decreto Legislativo atende ao que dispõe 

o art. 139 do Regimento Interno: 

 

“DOS PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO” 

  

Artigo 139 – São requisitos dos projetos:  

 

(…) 

 

VI – justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que 

fundamentam a adoção da medida proposta.” 
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O artigo 5.º, do projeto, por sua vez, também aponta a dotação 

orçamentária necessária para as despesas decorrentes da aplicação da resolução. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA.  
 

 

Quanto à redação do projeto, não sugerimos alterações ou emendas. 

 

Posto isso, S.M.J., diante das formalidades legais e regimentais, opina 

esta Divisão Jurídica pela regular tramitação do presente Projeto de Decreto 

Legislativo, eis que não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou 

ilegalidade, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do Plenário desta 

Câmara Legislativa. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré, 15 de Março de 2016. 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE         LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO              CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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P A R E C E R  

 

 

Processo nº 006/2016 

Projeto de Lei nº 002/2016 

Autor: Prefeito Municipal 
 
  

“Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas 

respostas.” (Voltaire). 

 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre alteração da Lei 

nº 315, de 23 de maio de 1995, e dá 

outras providências.” 

 

 

Trata-se do Projeto de Lei de autoria do Prefeito Municipal, 

que busca alterar norma jurídica municipal que versa sobre o Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Avaré, segundo se depreende 

da justificativa a alteração proposta, tem a finalidade de legaliza a 

incorporação do adicional de insalubridade e periculosidade aos proventos de 

aposentadoria dos servidores públicos, que o recebem durante toda a vida laboral, 

em total consonância com as disposições da orientação normativa nº 02, de 31 de 

março de 2009, emitida pela Secretaria de Previdência Social..” – (sic).  

 

Nesse sentido, cumpre buscar abrigo no artigo 30, incisos I, 

da Constituição Federal, que traz que compete ao Município legislar 

sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo lado, surge o artigo 4º, I, da Lei Orgânica do 

Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência 

para legislar sobre assuntos de interesse local. 



 

 

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 
2 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 

vigente, em especial o disposto no caput do artigo 37, que reza:  

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

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade.” 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 

Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de 

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo 

ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na 

sua gestão dos negócios públicos, para cercear excessos, para coibir 

abusos e desmandos, é que a Constituição de l988, por vez primeira na 

história fez constar do seu texto exatamente os princípios de 

administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas 

Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

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

Direito. Estado de Direito é aquele que se submete ao próprio 

direito que criou, razão pela qual não deve ser motivo surpresa 

constituir-se o princípio da legalidade um dos sustentáculos 

fundamentais do estado de Direito.(...) 

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

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

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

Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5 ). 
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Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro 

intuito de aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, uma vez 

que, a lei em vigor necessita de alterações, segundo a ótica do autor da 

propositura. 

Necessário consignar que pela mensagem do projeto, a 

alteração da norma municipal, visa ajustar a efetiva incorporação aos 

proventos de aposentadoria não bastando o desconto da contribuição, 

sendo necessária a referida previsão na legislação municipal, isto para se 

tornar integrante da remuneração do cargo efetivo e do emprego 

permanente do servidor, conforme atesta a própria justificativa do 

projeto. 

No mais, 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, não sugerimos nenhuma 

alteração de redação.  
 

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 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, 07 de Março de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP 146.191 
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Processo n.º 07/2016 

Projeto de Lei Complementar n.º 03/2016 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre a extinção de empregos públicos de 

Coordenador de Eventos e de Marketing, de dois empregos 

de Auxiliar de Serviços Gerais, altera a nomenclatura e 

atribuições do emprego de Assessor Jurídico para Assessor 

Administrativo de Gestão, cria um emprego público de 

Procurador Jurídico e dois empregos de Auxiliar de 

Manutenção no Quadro de empregados públicos da 

Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA e dá outras 

providências”. 

 

 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

 

Trata-se do Projeto de Lei Complementar de autoria do Prefeito 

Municipal, que visa a extinção, a alteração de nomenclatura e a criação de empregos 

públicos da Fundação Educacional Regional de Avaré. 

 

Nesse sentido, cumpre buscar o artigo 30, inciso I, da Constituição 

Federal, que cinge em seu corpo que 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 a competência para legislar 

sobre assuntos de interesse local. 

 

A Constituição Federal vigente traz, no caput do artigo 37, os 

princípios que devem nortear os atos emanados do Poder Público:  

 

“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 .” 
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Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição Bandeirante, 

nos termos do 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”. 
 

 

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 ). 

 

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro intuito de atender a 

solicitação da Fundação Regional Educacional de Avaré, para atender à referida 

instituição e à recomendação emanada pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, na análise das contas do ano de 2014.  

 

Nesse sentido, cumpre destacar que o artigo 40 da Lei Orgânica do 

Município, em simetria ao disposto no artigo 61, § 1.º, alínea “a”, da Constituição 

Federal, estabelece ser da competência exclusiva do Prefeito a criação de cargos, 

funções ou empregos públicos no âmbito da Administração Direta e Autárquica: 

 

“Art. 40. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: 

 

I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na 

Administração Direta e Autárquica ou aumento de sua remuneração; 

 

(...)” 
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Desde a Emenda Constitucional n° 19, de 1998, o Município tem 

autonomia para escolher e instituir, por lei de iniciativa do Prefeito, o Regime Jurídico 

dos servidores municipais.  

 

Também compete ao Prefeito, no âmbito do Executivo, através de lei, 

criar, transformar e extinguir cargos, funções ou empregos públicos e por ato 

administrativo, nomear e exonerar seus titulares, observados, aqui e lá, os princípios 

constitucionais aplicáveis à espécie. 

 

Vê-se do corpo do projeto, que haverá criação de um (1) cargo de 

Procurador Jurídico e dois (2) empregos públicos de Auxiliar de Manutenção, o que 

obviamente implica em impacto orçamentário-financeiro, decorrentes do aumento da 

despesa com pessoal. 

 

Desta forma, deve haver observância ao artigo 16, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que assim disciplina a matéria:  

 

  Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 

acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 

 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar 

em vigor e nos dois subseqüentes; 

 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o 

plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

 

§ 1
o
 Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 

 

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e 

suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas 

todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa 

de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício; 

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa 

que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses 

instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. 

 

§ 2.
o
 A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e 

metodologia de cálculo utilizadas. 
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§ 3.
o
 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos 

termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 

 

§ 4.
o
 As normas do caput constituem condição prévia para: 

 

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 

 

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3
o 

do art. 182 da 

Constituição. 
 

 

E mais, o artigo 17 da mesma norma ainda prevê que, para os atos que 

criarem ou aumentarem despesas obrigatórias de caráter continuado deverá estar 

acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Devendo ainda seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 

aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

 
Desta forma, não vislumbramos no vertente Projeto de Lei qualquer 

mácula capaz de inquiná-lo a ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do projeto de Lei Complementar, não sugerimos 

correções 

 

Posto isso, s.m.j., cremos que o Projeto de Lei Complementar em 

epígrafe 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, 07 de Março de 2016. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo: nº 034/2016. 
Projeto de Lei nº 017/2016. 
Autor: Prefeito Municipal. 
 
 

                                       
"Posso resumir em três palavras o que aprendi sobre a vida: a 

vida continua”. 

Robert Frost 

 
 
 
 

Assunto: “Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções 
e repasses de recurso federal aos Centros de Educação 
Infantil e dá outras providências.”. 
 

 
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 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 artigo 3º. 

 
Registra-se apenas que quando da celebração do contrato com a CEI “Casa da 

Criança Santa Elisabeth”, deverá ajustar os valores no Cronograma de Desembolso referente as 
despesas de pagamento do “Pessoal”, já que o valor aponta na planilha se mostra incoerente com 
referencia de pagamento de “salario”, “férias” e “13º salario”.   

    
  
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 não sugerimos nenhuma correção. 
  
Posto isso, s.m.j., com alterações pretendidas, temos sem embargo da inocuidade da 

propositura, 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), 14 de março de 2016. 

 
 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
ADV. OAB/SP – 146.191 

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

Municipal respectiva. 










