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CIRCULAR N.º 01/2016 - DG                                           Avaré, 27 de janeiro de 2.016 .-                                                    
               
 

 

Senhor (a)  Vereador (a) : 
 

 
Comunico a realização da 1ª Sessão Ordinária do corrente ano 
Legislativo no dia 01 de fevereiro -  Segunda-Feira às 19:00 horas. 

 
 

Por determinação do Exmo. Sr. Presidente Vereador Denílson Rocha Ziroldo, 
levo ao seu conhecimento que, de acordo com a legislação atualmente vigente, está 
marcada para o dia 01 de Fevereiro próximo, segunda-feira, às 19:00 horas, o reinicio das 
atividades deste Legislativo, com a realização da 1a. SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016, 
devendo ser observada a seguinte ordem dos trabalhos: 

 
a) - Discussão e votação das atas das Sessões anteriores (Ordinária, Extraordinária e Especial); 
b)- Leitura do Pequeno Expediente – Correspondências recebidas:- do Sr. Prefeito; de Diversos 

e Indicações; 
d) - Palavra Livre aos Srs. Vereadores;  
e) - Grande Expediente – Projetos de Lei (Legislativo e Executivo) e Requerimentos; e 
f) - Logo em seguida início da Ordem do Dia, com a seguinte matéria designada: 

 
 
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 12/2015 - Discussão Única  

Autoria: Ver. Roberto Araujo 
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadã Avareense a Senhora MARIA 
HELENA MONTEOLIVA VEIGA e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2015 e dos Pareceres do Jurídico; 

e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. (c/ emenda) 

 
 

2. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 13/2015 - Discussão Única  

Autoria: Ver. Marcelo José Ortega 
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadã Avareense a pedagoga Sra. Fátima 
Khalaf Zedan e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2015 e dos Pareceres do Jurídico; 

e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação: e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. (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. 
(vistas Verª Rosângela/Barreto) 
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4. PROJETO DE LEI N.º 100/2015 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Marcelo José Ortega 
Assunto: Institui no âmbito da Estância Turística de Avaré o “Programa de Adoção de 
Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino” e adota outras providências  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 100/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Serviços, Obras e Adm. Pública; e de 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo. (c/ emenda) 

 
 
 

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 200/2015. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2.015. 

Autor: Vereador Roberto Araujo 
 

 

 
 

"O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certezas”. 
(Bertrand Russell.) 

 
 
 

 

Assunto: “Dispõe sobre a outorga de Título de 

Cidadão Avareense a Sra. Maria Helena Monteolivia 

Veiga e dá outras providências.” 
 

 

P A R E C E R 

 

O vertente Projeto de Decreto Legislativo pretende outorgar o título 

de Cidadão (ã) Avareense a senhora Sra. Maria Helena Monteolivia Veiga, pelos 
relevantes serviços prestados à comunidade avareense. 

 
Nesse sentido, termos o art. 28 da Lei Orgânica Municipal, que 

traz: 
 

“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; (g.n.) 

 

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 

á 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”.  

 

 

Utilizando o princípio da impessoalidade e da moralidade não 

podemos deixar de atentar que este projeto deve ter sua finalidade cumprida, 
trata-se de homenagear cidadãos que se destacam e tenham atuação exemplar 
no seio da sociedade, em seus vários seguimentos e que de uma forma ou 

outra engrandece e auxilia o desenvolvimento da cidade. 
 
Desta forma, este tipo de expediente não pode ter caráter político, 

são claros os requisitos que tratam da escolha do homenageado.  
 

No entanto, necessário observar o esculpido no artigo 2º do 
referido projeto traz que fica a Presidência da Câmara autorizada a utilizar 
dos recursos previstos no Orçamento vigente do Legislativo para atender 

as despesas com a solenidade, partirão dos recursos previstos no 
Orçamento vigente do Legislativo, nesse passo, deverá se observar às metas 

previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Metas fiscais à luz da Lei de 
Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. 

 

Noutro passo, é necessário apontar, que o vertente Projeto de 
Decreto Legislativo está ainda a atender o que dispõe o art. 139 do Regimento 
Interno, senão vejamos: 

 

“DOS PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 
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ARTIGO 139 – São requisitos dos projetos:  

(…) 

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

que fundamentam a adoção da medida proposta.” 

 

Por fim, verifica-se a presença da biografia/curriculum da 
homenageada, elemento essencial para acompanhar a propositura, sem a qual 
não há como ocorrer a concessão do titulo. 

 
Assim, S.M.J., cremos que o presente Projeto de Decreto Legislativo 

não se encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
 

 SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
 
Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, considerando a 

divergência quanto a dotação orçamentaria informada, sugerimos a seguinte 

correção. 
 

=> Alterar a redação do ARTIGO 2º - com a seguinte redação: 

Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto Legislativo correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 01.0102-01122.7005.2258-3.3.90.39-23-15. 

 

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

regular tramitação da presente Proposição, 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, respeitando-se, 

para tanto, as formalidades legais e regimentais. 
 

É o parecer, sub censura. 
 

Avaré, 18 de Novembro de 2015. 

 
 

 
ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE                      LEROY AMARILHA FREITAS 

Adv. OAB/SP –181.765                                                  Adv. OAB/SP –146.191 
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Processo nº 201/2015 
Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2.015. 
Autor: Vereador Marcelo José Ortega 
 

 

 
 

"Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas há aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol.” 
(Pablo Picasso) 

 
 
 

 

Assunto: “Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão 
Avareense a Sra. Fátima Khalaf Zedan e dá outras providências.” 

 

 

P A R E C E R 

 

O vertente Projeto de Decreto Legislativo pretende outorgar o título de Cidadão 
(ã) Avareense a senhora Sra. Fátima Khalaf Zedan, pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade avareense. 

 
Nesse sentido, termos o art. 28 da Lei Orgânica Municipal, que traz: 

 

“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; (g.n.) 

 

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 

á 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”.  

 

 

Utilizando o princípio da impessoalidade e da moralidade não podemos deixar 
de atentar que este projeto deve ter sua finalidade cumprida, trata-se de homenagear cidadãos 
que se destacam e tenham atuação exemplar no seio da sociedade, em seus vários 
seguimentos e que de uma forma ou outra engrandece e auxilia o desenvolvimento da cidade. 

 
Desta forma, este tipo de expediente não pode ter caráter político, são claros os 

requisitos que tratam da escolha do homenageado.  
 
No entanto, necessário observar o esculpido no artigo 2º do referido projeto traz 

que fica a Presidência da Câmara autorizada a utilizar dos recursos previstos no Orçamento 
vigente do Legislativo para atender as despesas com a solenidade, partirão dos recursos 
previstos no Orçamento vigente do Legislativo, nesse passo, deverá se observar às metas 
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Metas fiscais à luz da Lei de Responsabilidade 
Fiscal nº 101/2000. 

 
Noutro passo, é necessário apontar, que o vertente Projeto de Decreto 

Legislativo está ainda a atender o que dispõe o art. 139 do Regimento Interno, senão vejamos: 
 

“DOS PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

  

ARTIGO 139 – São requisitos dos projetos:  

(…) 
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VI – justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito 

que fundamentam a adoção da medida proposta.” 

 

Por fim, verifica-se a presença da biografia/curriculum da homenageada, 
elemento essencial para acompanhar a propositura, sem a qual não há como ocorrer a 
concessão do titulo. 

 
Assim, S.M.J., cremos que o presente Projeto de Decreto Legislativo não se 

encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
 

 SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

 
Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, considerando a divergência quanto a 

dotação orçamentaria informada, sugerimos a seguinte correção. 
 

=> Alterar a redação do ARTIGO 2º - com a seguinte redação: 

Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto Legislativo correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 01.0102-01122.7005.2258-3.3.90.39-23-15. 

 

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

regular tramitação da presente Proposição, 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, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e 
regimentais. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré, 18 de Novembro de 2015. 

 
 
 

ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE                                     LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP –181.765                                                  Adv. OAB/SP –146.191 
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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 















 

 

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) 3732-0929  - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 

 

1 

Processo n.º 135/2015. 

Projeto de Lei n.º 100/2015. 

Autora: Ver.: MARCELO JOSÉ ORTEGA 

 
Assunto: “Institui, no âmbito da Estância 
Turística de Avaré o “Programa de Adoção de 
Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino” e 
adota 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 N. Vereador MARCELO 

JOSÉ ORTEGA, objetivando a instituição “no âmbito da Estância Turística de Avaré do 

programa de Adoção de Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino e adota outras 

providências”. 

 
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 “doação de recursos materiais a escolas e creches municipais” e a 

“manutenção, conservação, reforma e ampliação de escolas e creches municipais” 

(artigo 3.º, do projeto). 

 

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 II que cabe ao 

município “...manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, incluindo o 

atendimento especializado aos portadores de deficiências, preferencialmente na 

rede regular de ensino...”. 

 

Do mesmo modo, a Constituição Federal atribui ao município 

a competência para promover programas de educação infantil e de ensino 

fundamental, conforme estabelece o seu artigo 30, inciso VI: 

 

Art. 30. Compete aos municípios: 
 
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas 
de educação infantil e de ensino fundamental. 

 

 

Apesar disso e sem embargo da relevância da preocupação do 

legislador em relação à rede pública municipal de ensino, 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 V) 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 

“...proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à 

pesquisa e à inovação”, é certo que a matéria constante do projeto de lei sob análise 

impõe (ou ainda que autorize) 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, como se observa da ressalva contida no artigo 6.º, do 

projeto), 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 o incremento do ensino (artigo 61, inciso XXXI, da Lei Orgânica 

Municipal). 

 
É importante ressaltar que a ressalva inserta no artigo 6.º do 

projeto não elimina o vício de inconstitucionalidade, pois, não é somente a previsão de 

despesas que caracteriza o malferimento do princípio da separação dos poderes 

(artigo 2.º, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 5.º, da Constituição 

Estadual). 

 
A imposição de obrigações ao Poder Executivo (autorização a 

firmar convênio com particulares, entrega de certificado, por exemplo) também implica 

em ofensa a cláusula pétrea referida. 

 
O projeto de lei também deve ser analisado sob outro enfoque: 

a da exploração publicitária das ações realizadas no âmbito do programa 

proposto, conforme disciplina constante do artigo 4.º, da propositura. 

 
Sob esta perspectiva, 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 de creches e escolas somada à autorização para a 

divulgação, “...por meio de propaganda institucional, nos termos da legislação 

pertinente, as ações praticadas em benefício da instituição adotada...” se inserem, 

certamente, no conceito de “uso” a que alude o dispositivo legal citado (artigo 61, 

inciso VII, da LOM). 
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O mesmo artigo 4.º da Lei Orgânica, já citado, em seu inciso XXVI 

dispõe 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...”. 

 

É certo que a Administração Municipal procura em todos os seus atos 

atender aos preceitos morais e legais inerentes à administração pública elevando, para 

isso, primordialmente a nossa Carta Magna, que em seu artigo 37 preconiza que 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...”. 

 

Não se olvide que todo o agir da Administração Pública e, 

principalmente, aquele que represente dispêndio de verbas públicas, está 

inexoravelmente ligado à legalidade estrita. Neste sentido leciona o mestre HELY 

LOPES MEIRELLES - (Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 19ª ed. págs. 

82/83), litteris: 

 

“A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da 

lei. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 

administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 

Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“pode fazer assim”, para o administrador público significa “deve fazer assim”. 

 

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, em seu aclamado Curso de 

Direito Administrativo, 5ª Ed., Ed. Malheiros, São Paulo: 1994, p. 52, em brilhante análise 

dos preceitos da legalidade traz as seguintes considerações, in litteris: 

 

“O princípio da legalidade, no Brasil, significa que a Administração nada pode fazer 

senão o que a lei determina. Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer 

tudo o que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei 

antecipadamente autorize. Donde, administrar é prover aos interesses públicos, 

assim caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade dos meios e formas nela 

estabelecidos ou particularizados segundo suas disposições. Segue-se que a 

atividade administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos que, 

na formação escalonada do direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já 

se contém abstratamente nas leis.” 
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O projeto de lei sob análise tem como objeto impor ao Poder 

Executivo Municipal que autorize as pessoas jurídicas que aderirem ao Programa, a 

exploração publicitária, por meio de propaganda institucional, das ações praticadas em 

benefício da instituição adotada. 

 

O projeto de lei não esclarece, contudo, de que forma se daria a 

divulgação propagandista mencionada no seu artigo 4.º, se mediante concessão da 

referida exploração a particulares, por exemplo. 

 

Registre-se, em primeiro lugar, que a matéria contida no projeto de 

lei sob análise é de competência do Poder Executivo, pois, dispõe sobre organização 

administrativa do município, nos termos do artigo 61, § 1.º, inciso II, letra "b", da 

CF/88, e artigo 24, § 2.º, da Constituição do Estado de São Paulo, aplicáveis aos 

Municípios por força do artigo 144 da Carta Bandeirante. 

 

Dentro deste contexto, é certo que a exploração publicitária 

autorizada pelo Poder Público deve ser realizada, necessariamente, mediante contrato 

de concessão, conforme autorização contida no artigo 175, da CF/88: 

 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos. 

 

 

Ainda, conforme determina o dispositivo constitucional, a concessão 

se dará SEMPRE ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, obrigatoriedade esta reproduzida no 

artigo 14, da Lei Federal n.º 8987/95 (Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 

providências),: 

 

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra 
pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com 
observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do 
julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. 
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O projeto em análise não traz qualquer disposição a respeito da 

necessidade ou não de licitação para a implementação do Programa de Adoção, objeto 

da propositura. 

 

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”. 

 

Também tramita perante esta Casa o projeto de lei n.º 

45/2015, de autoria da N. Vereadora Rosângela Paulucci, no qual foi emitido parecer 

jurídico desfavorável, pelas mesmas razões aqui elencadas. 

 

Em última análise, a propositura sob exame também se traduz 

em autorizar a exploração publicitária como contrapartida à adoção de creches e 

escolas municipais, 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. 

 

Finalmente, as conclusões ora expostas estão escudados no 

PARECER IBAM N.º 2106/2015 o qual adotamos integralmente e que traz, ainda, a 

seguinte fundamentação: 

 

“Cumpre dizer que a função típica do Poder Legislativo é a edição de leis gerais e 
abstratas, bem como a fiscalização dos outros Poderes, ao passo que cabe ao Poder 
Executivo é que compete adotar as medidas que traduzam atos de gestão da coisa 
pública, portanto, cabendo somente a ele o estabelecimento de ações 
governamentais”. 
 
 
“Desta forma, a matéria do projeto em análise 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: 
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“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)””. 
 
(...) 
 
“Assim, reiteramos que os atos de mera gestão da coisa pública sujeitam-se única e 
exclusivamente ao julgamento administrativo de conveniência e oportunidade ao 
Poder Executivo, cuja prática não se sujeita à oitiva, autorização ou controle prévio 
do Legislativo, Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão de controle externo”. 
 
(...) 
 

  

Neste mesmo sentido, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo 

esclarece a respeito do vício de inconstitucionalidade por vício de iniciativa: 

 

““(...) 
 
A administração municipal incumbe ao Poder Executivo. A este cabe o 
gerenciamento das atividades municipais. Por isso, fica-lhe reservada a iniciativa das 
leis que propiciem a boa execução dos trabalhos de gestão do Município. Todas as 
vezes que a Câmara Municipal intervém na forma como se dá esse gerenciamento, 
acaba por usurpar funções que pertencem ao Prefeito. Com isso, desrespeita a 
iniciativa a ele reservada, e viola princípio da separação dos poderes. 
 
(...)  
 
Criar determinado programa governamental ou determinar providências singelas 
inseridas no âmbito da atividade administrativa precisamente o que se verifica na 
hipótese em exame é matéria exclusivamente relacionada à Administração Pública, 
a cargo do Chefe do executivo”.  
 
(...) 
 
“De resto, pouco importa que o ato normativo em questão não encere 
determinação direta, mas mera autorização endereçada ao Poder Executivo.  
 
Em outras palavras, o fato de a lei impugnada ser meramente autorizativa não lhe 
retira a característica de inconstitucionalidade, decorrente do fato de o Poder 
Legislativo Municipal não deter poderes para editá-la.  
 
É bem verdade que o Prefeito não fica obrigado a agir na forma como foi 
autorizado. Mas nem por isso fica impedido de valer-se da ação em apreço para ver 
retirado do ordenamento jurídico o ato normativo eivado de inconstitucionalidade. 
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Do contrário, pelo simples fato de poder permanecer inerte, não dando execução ao 
comando legislativo, seria obrigado a conviver indefinidamente com lei 
inconstitucional, arcando com as consequências de ordem política daí derivadas, o 
que soa inadmissível.  
 

De mais a mais, o Prefeito não precisa de autorização legislativa para exercer atos 
de sua exclusiva competência”. 
(TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0189181-69.2013.8.26.0000, Órgão 
Especial, rel. Des. ROBERTO MORTARI, j. 12.03.2014). 

 
 

Da mesma forma, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de 

São Paulo é rica no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade de leis municipais 

semelhantes, justamente pelo mesmo vício de iniciativa a que incorre a propositura sob 

análise: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL 10.904/14 – 
SOROCABA - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA "BOLSA CRECHE" ÀS CRIANÇAS QUE 
NÃO OBTIVEREM VAGAS NA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM 
ESCOLAS PARTICULARES DE EDUÇÃO INFANTIL – INICIATIVA PARLAMENTAR – 
IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVA, 
PERTINENTE AO PODER EXECUTIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO PARA AS DESPESAS 
DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA NORMA - PRECEDENTES - AÇÃO DIRETA 
JULGADA PROCEDENTE, PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL A LEI EM QUESTÃO. 
(TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2178114-39.2014.8.26.0000, rel. Des. JOÃO 
NEGRINI FILHO, Órgão Especial, j. 25/02/2015) 

 
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), 31 de Agosto de 2015. 
 

 

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
























