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     CIRCULAR N º 03/2016 - DG                                          Avaré, 18 de Fevereiro de 2.016. 

 
 

LEMBRETE 
 

Estará presente o Pe. Luís Gustavo Faxina, pároco da Matriz de São Pedro Apostolo de 
Avaré, para prestar esclarecimentos a respeito da Campanha da Fraternidade de 2016, 
atendendo ao requerimento 156/2016, de autoria do Ver. Marcelo José Ortega, aprovado 
por unanimidade.  

 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
22/02/2016 - 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 22 de 
Fevereiro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
 
1. 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/Benedito/Bruna) 
 
 

 

   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 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;. 



 

 

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 

 

2 

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 








