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CIRCULAR N º 09/2016-DG                                              Avaré, 23 de Março de 2.016. 
                                                                           
 
                                                                        

 
Senhor (a) Vereador (a):   
 

 
   Convoca 01 (Uma) Sessão Extraordinária para o dia 28/03/2016, 

segunda feira – logo após o término da Sessão Ordinária, já 
convocada pela Circular nº 08/2016 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 28 de Março do corrente ano,  logo  após o término da 
Sessão Ordinária, já convocada pela Circular nº 08/2016, designando para a Ordem do Dia a 
seguinte matéria:- 

 
 

1. PROJETO DE LEI Nº 170/2014 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras providências 
(JÓQUEI CLUBE DE AVARÉ) (c/SUBSTITUTIVO) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 170/2014 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. 
 
 

                                                                            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 

 
 

 



















































































































































































































 

 

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 
1 

Processo nº 230/2014. 

Projeto de Lei nº 170/2014. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

Assunto: “Autoriza concessão de direito real de uso de 

bem imóvel, e dá outras providências” (Jóquei Clube de 

Avaré).  

 

 

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

 

 

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

para concessão de direito real de uso de bem imóvel para o Jóquei Clube de Avaré. 

 

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

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

 

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

documento: 

 

1) Cópia da Matricula do Imóvel – (matricula 79.469) 

 

Indispensável a cópia da matricula, já que a matricula que consta do processo (fls. 96), não 

corresponde a área a ser concedida.  

 

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

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

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

propositura.   

É o parecer, sub censura. 

Avaré (SP), 29 de Fevereiro de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
ADV. - OAB/SP 146.191 
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Processo nº 230/2016. 

Projeto de Lei nº 170/2016. 

Autor: PREFEITO MUNCIPAL. 

 
 
 

"Aja antes de falar e, portanto, fale de 
acordo com os seus atos.” 

Confúcio 

 
 

Assunto: “AUTORIZA CONCESSÃO DE DIREITO 
REAL DE USO DE BEM IMÓVEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.   

 
P A R E C E R  

 

Trata-se de projeto de Lei de autoria do chefe do Poder Executivo 
local, visando à autorização de concessão de direito real de uso de bem imóvel ao 
JÓQUEI CLUBE DE AVARÉ. 

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

Federal, que reza:  
“Art. 30 - Compete aos Municípios:  
 
I -legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
(...)”  
 

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

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

lhe diga respeito, ao seu peculiar interesse e ao bem estar 
de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre 
outras, as seguintes atribuições: 
 
I- legislar sobre assuntos de interesse local; 
(...) 
VIII - dispor sobre a administração, utilização e alienação de 
seus bens; 
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(...).” 
 

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

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

(...) omissis” (g.n) 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição Estadual, 
senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 

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

 
Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade significa 

emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos serviços 
públicos, à estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou normas 
edilícias locais, às ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela 
esfera respectiva. 

 
O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado 
de Direito. Estado de Direito é aquele que se submete ao 
próprio direito que criou, razão pela qual não deve ser 
motivo surpresa constituir-se o princípio da legalidade um 
dos sustentáculos fundamentais do estado de Direito. 
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 (...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, 

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

desfruta de liberdade, escrava que é da ordem jurídica.” (In 

Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5) 

Preliminarmente, deverão atualizar-se as CERTIDÕES NEGATIVAS 
VENCIDAS – providência que poderá ser adota pela Comissão de Constituição e Justiça 
e Redação, que caso entenda necessário, poderá solicitar ao autor do projeto o envio 
das certidões atualizadas. 

 
Noutro passo, averbe-se que uma atuação razoável e baseada no 

princípio da legalidade donde se requer da administração a observância às minuciosas 
formalidades prévias à celebração de contratos.  

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

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

 
A sua outorga a particulares está condicionada a estrita observância 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
Destarte, diante das ponderações acima expostas, não vislumbramos 

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

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Quanto à redação do projeto de lei não sugerimos correções ao 

projeto de lei. 
 

Posto isso, s.m.j., sem embargo da inocuidade da propositura, cremos 
que o Projeto de Lei em epígrafe, com as devidas alterações, não se encontra 
maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual opina 
esta assessoria jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à 
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apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 
formalidades legais e regimentais. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré (SP), 16 de Março de 2016. 

 

 
LEROY AMARILHA FREITAS 

Adv. OAB/SP – 146.191 












