
 
 

 

 

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 

 
Avenida  Gilberto Filgueiras, 1631 – Alto da Colina – Avaré/SP – CEP 18706-240 
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Tel. (14) 3711 3070 – 0800 77 10 999 

 

  CIRCULAR N º 39/2016 - DG                                            Avaré, 26 de Outubro de 2.016. 
 

LEMBRETE 
 

Entrega de Diploma de Reconhecimento aos integrantes do Grupo Avareense de Teatro Pó 
Pá Tapá Taio, nos termos do Requerimento nº 1456/2016, de autoria da Vereadora Rosângela 
Paulucci e outros, aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária de 19/09/2016. 

 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
31/10/2016 - 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 31 
de Outubro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte 
matéria: 

 
1. PROJETO DE LEI Nº 97/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Altera a redação do Parágrafo Único do Art. 2º, da Lei Municipal nº 1696, de 25 
de junho de 2013 e dá outras providências (Vale Alimentação)  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 97/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões 

de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
(Prazo Expirado) 

 
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre extinção de cargos de provimento em comissão e dá outras 
providências (c/ SUBSTITUTIVO) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 100/2016 e dos Pareceres do 

Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e 
Adm. Pública 
 

3. PROJETO DE LEI Nº 110/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá 
providências (R$ 577.077,53 - Secretaria Municipal da Educação)  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 110/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das 

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

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

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

 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

 



























 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
D I V I S Ã O  J U R Í D I C A  

 

Av. Gilberto Filgueiras, n.º 1631 - CEP: 18706-240 – Alto da Colina - Avaré-SP  

Telefones: 0800-77-10-999/(14) 3711-3070  

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

1 

Processo n.º 144/2016. 
Projeto de Lei n.º 97/2016. 
Autor: PREFEITO MUNICIPAL 
  
 

Assunto: “Altera a redação do parágrafo único 
do artigo 2.º, da Lei Municipal n.º 1.696, de 25 
de junho de 2013 e dá outras providências” 
(VALE ALIMENTAÇÃO). 

 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 
 

Trata-se do Projeto de Lei de autoria do Prefeito Municipal, que visa a 

alteração da redação do Parágrafo único do artigo 2.º, da Lei Municipal n.º 1.696, de 25 

de junho de 2013, com a redação dada atualmente pela Lei n.º 1943, de 25 de Agosto 

de 2015. 

 

Com a alteração proposta objetiva-se a atualização monetária, em 

9,41% (nove vírgula quarenta e um por cento), do valor do VALE-ALIMENTAÇÃO dos 

servidores municipais, reajustando-o dos atuais R$152,00 (cento e cinquenta e dois 

reais) para R$162,30 (cento e sessenta e dois reais e trinta centavos mensais). 

 

Assim, a propositura não encontra óbice no ordenamento jurídico, 

devendo o mérito ser apreciado pelo plenário desta Casa. 

 

Com efeito, o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal dispõe que 

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 
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No mesmo sentido, o artigo 4º, inciso 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”. 

 
 

A iniciativa para a edição de leis como a da propositura em análise é 

exclusiva do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 40, inciso IV, da Lei 

Orgânica Municipal: 

 

Art. 40. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: 
 
IV - matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou conceda 
auxílios, prêmios e subvenções. 
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A doutrina revela ser induvidosa a competência privativa sob comento, 

conforme o ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES sobre o assunto: 

 

“O aumento de subsídio e de vencimentos padrão e vantagens dos servidores públicos 
depende de lei específica, observada a competência constitucional para a iniciativa 
privativa em cada caso (CF art. 37, X). Assim, para os do Executivo a iniciativa é 
exclusiva de seu Chefe (CF art. 61, § 1º, I,“a”). É uma restrição fundada na harmonia dos 
Poderes no reconhecimento de que só o Executivo está em condições de saber quando e 
em que limites pode majorar a retribuição de seus servidores”. (Hely Lopes Meireles. 
Direito Administrativo Brasileiro. 30ª Ed. p. 465/466). 

 
É certo, ainda, 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 1988, 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 restabelecer 

o poder monetário do valor do VALE-ALIMENTAÇÃO concedido aos servidores 

municipais aos quais se refere o artigo 1.º “caput”, da Lei 1.696, de 25 de junho de 

2013, com a redação dada atualmente pela Lei n.º 1943, de 25 de Agosto de 2015. 
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A propósito, o critério vem previsto no “caput”, do artigo 2.º, da 

referida lei n.º 1696/2013, que dispõe: 

 
“Art. 2.º - O valor do Vale-Alimentação de que trata esta lei será atualizado 
anualmente, sempre no mesmo mês em que entrar em vigor a presente Lei, de acordo 
com a variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC, da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas – FIPE, ou outro que vier a substitui-lo”. 

 
 

Como a lei alterada prevê que o valor ora reajustado (R$152,00) 

passaria a viger a partir de 1.º, de Setembro de 2016, a propositura sob análise atende 

ao critério de atualização anual previsto no “caput”, do artigo 2.º, acima transcrito, 

prevendo que o novo valor será pago aos servidores a partir do dia 1.º DE SETEMBRO 

DE 2016. 

 

Registre-se, ainda, que a lei referida, em seu artigo 2.º, elegeu o IPC 

(Índice de Preços ao Consumidor). 

 

Nem mesmo eventual atingimento dos limites de despesas com pessoal 

previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 169, da 

CF/88 c.c. artigo 22, Parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000) constitui óbice à 

revisão geral anual, que é obrigatória, conforme expressamente excepcionado no inciso 

I, do Parágrafo único, do artigo 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 

Do mesmo modo, a medida objeto do projeto de lei não encontra 

vedação na lei eleitoral, especialmente a que alude o artigo 73, incisos VIII e $ 10.º, da 

Lei Federal n.º 9504/97, que dispõe: 
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Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 
pleitos eleitorais: 
(...) 
 
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo 
ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º 
desta Lei e até a posse dos eleitos. 
 
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de 
bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos 
de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais 
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos 
em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua 
execução financeira e administrativa. 
 
 

Como se infere do dispositivo, a vedação incide apenas quando se tratar 

de revisão que exceda o índice oficial adotado (no caso do projeto de lei, o IPC), de 

modo que a simples reposição do valor da moeda atende ao comando legal. 

 

Neste sentido, o E. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo respondeu à 

consulta formulada pela Câmara Municipal de Vereadores de Campinas, cujo voto 

resultou na seguinte ementa: 

 
“CONSULTA. EXEGESE DO ART. 73, INCISO VIII, DA LEI DAS ELEIÇÕES. O REAJUSTE 
DOS SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO QUE VISE APENAS À 
RECOMPOSIÇÃO DA PERDA DO PODER AQUISITIVO GERADO PELA INFLAÇÃO 
NÃO ENCONTRA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. CONSULTA CONHECIDA E 
RESPONDIDA. (TRE-SP, Consulta n.º 115-33.2016.6.26.0000, rel. Juiz ANDRÉ 
LEMOS JORGE, publicada no DJE edição do dia 04.08.2016) 

 
 
Na fundamentação do voto, o E. Relator esclarece que: 
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“Do ponto de vista jurídico-eleitoral, não há óbice legal, portanto, para que haja, 
a qualquer tempo, um aumento da remuneração dos funcionários públicos em 
consequência da inflação. O que a lei proíbe é que, no período compreendido 
entre 180 dias que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, seja criado um 
aumento real do salário do funcionalismo”. 
 
(...) 
 
“Para que o preceito insculpido no art. 73, VIII, da Lei n.º 9504/97 esteja em 
conformidade com a Constituição Federal, inarredável a conclusão de que é 
legítima e lícita a iniciativa legislativa que vise, exclusivamente, à revisão 
salarial, cujo índice não ultrapasse a perda resultante da inflação do período 
entre a data-base do ano anterior ao eleitoral e a data-base do ano eleitoral” 
 
(GRIFOS ORIGINAIS) 

 
 
 
Apesar de a consulta referida tratar de remuneração do servidor, a 

mesma regra deve ser aplicada para a revisão do valor do vale-alimentação, sobretudo 

quando há potencialidade de lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei Eleitoral: a 

igualdade de forças no pleito eleitoral, que já foi realizada neste município, sem que o 

atual Prefeito tivesse se candidatado à reeleição.  

 

Com efeito, o “caput”, do artigo 73, da Lei 9504/97 traz o princípio 

básico sobre o qual se apoiam as vedações capituladas pelo dispositivo, qual seja: “... 

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 

pleitos eleitorais”. 

 

E, como dito, a revisão proposta não tem potencial de lesão ao princípio 

da igualdade de oportunidades no pleito eleitoral. 
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Do mesmo modo, afastado o caráter eleitoreiro do projeto de lei, o ato 

também não tipifica o abuso do poder político ou econômico previsto na Lei das 

Inelegibilidades (Lei Complementar 64/90), conforme já decidiu o C. Tribunal Superior 

Eleitoral: 

 

“As condutas vedadas (Lei das Eleições, art. 73) constituem-se em espécie do 
gênero abuso de autoridade. Afastado este, considerados os mesmos fatos, 
resultam afastadas aquelas. O fato considerado como conduta vedada (Lei das 
Eleições, art. 73) pode ser apreciado como abuso do poder de autoridade para 
gerar a inelegibilidade do art. 22 da Lei Complementar no 64/90. O abuso do 
poder de autoridade é condenável por afetar a legitimidade e normalidade dos 
pleitos e, também, por violar o princípio da isonomia entre os concorrentes, 
amplamente assegurado na Constituição da República.”  
(ARO nº 718, Acórdão de 24/05/2005, relator Ministro Luiz Carlos Madeira). 

  

Desta forma, por se tratar de mera reposição da perda inflacionária, 

cujo índice de correção deverá incidir a partir do mês de Setembro/2016, a propositura 

atende aos ditames legais, constituindo a sua deflagração ato discricionário do Chefe 

do Poder Executivo, de acordo com a conveniência e oportunidade do ente federativo.  

 

Consta, ainda, do projeto o ANEXO I, contendo a (i) estimativa do impacto 

orçamentário, apontando a evolução da despesa no presente exercício, e nos dois 

subsequentes e (ii) declaração do ordenador de despesa informando a adequação 

orçamentária, resultando cumprida a exigência contida no artigo 16, da Lei 

Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 

Desta forma, não vislumbramos no vertente Projeto de Lei qualquer 

mácula capaz de inquiná-lo a ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
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SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

Quanto à redação, o projeto de lei não exige correções ou 

emendas.  

 

Posto isso, s.m.j., o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra 

maculado pelos vícios da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual OPINA 

esta Divisão Jurídica FAVORAVELMENTE à sua 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, 26 de Outubro de 2.016. 

 
 
 
 
LEROY AMARILHA FREITAS   ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA   ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo n.º 150/2016 

Projeto de Lei Complementar n.º 100/2016 (SUBSTITUTIVO) 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre a extinção de cargos de provimento 

em comissão 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 (substitutivo) de autoria 

do Prefeito Municipal, que visa a extinção de cargos de provimento em comissão e dá 

outras providências. 

 

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 ). 

 

De acordo com a justificativa que o acompanha, a propositura visa, com 

a extinção dos cargos em comissão nela referidos “....redesenhar a estrutura 

administrativa e essa supressão de cargos deixará mais enxuto, mais efetivo e 

menos dispendioso o custeio público...”. 

 

É claro, portanto, o intento do projeto: otimizar o funcionamento da 

máquina pública através da extinção de cargos não ocupados trazendo, ainda, a 



 

 

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. Gilberto Filgueiras, 1631 - CEP: 18706-240 – Alto da Colina - Avaré-SP  

Telefones: 0800-77-10-999/(14) 3711-3070  

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

3 

justificativa que: “...identificamos que alguns cargos de provimento em comissão, 

de livre nomeação e exoneração não condiz com a realidade e a necessidade 

atual, smj, de mantê-los ativos...”. 

 

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 EXTINÇÃO 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; 

 

(...)” 

   

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. 

 

Sob esta perspectiva, não haverá impacto orçamentário-financeiro, como 

consequência do aumento da despesa com pessoal que ocorre quando há a criação de 

novos cargos, revelando-se desnecessário que o presente projeto de lei venha instruído 

com os documentos a que aludem os artigos 16 e 17, da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(Lei Complementar n.º 100/2001). 
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Vale, ainda, ressaltar que o objeto da propositura (extinção de cargos) 

não afeta os limites de gastos com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade 

Fiscal citada, regulados pelos artigos 19, 20 e 22, da referida norma, em consonância 

com o que dispõe o artigo 169, da Constituição Federal.  

 

Do mesmo modo, ainda que o corrente ano seja de eleições municipais, 

à extinção dos cargos proposta não incidem as vedações da Lei Eleitoral (artigo 

9504/97). Com efeito, o artigo 73, inciso V, da citada lei, estabelece que: 

 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 

nos pleitos eleitorais:  

 

(...) 
 

 

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa 

causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou 

impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou 

exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o 

antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, 

ressalvados: 
 

 

A vedação ressalva, na alínea “a”, do inciso V “...a nomeação ou 

exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de 

confiança”. 

  

É certo que o projeto não cuida de exoneração, mas de extinção de 

cargos.  

 

Assim, por se tratarem de cargos não ocupados, entende esta Divisão 

Jurídica, SMJ, que a vedação também não deve incidir para o caso de serem estes 

mesmos cargos extintos, tal como prevê a propositura. 
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Desta forma, por se tratar de mera extinção de cargos, a propositura 

atende aos ditames legais, constituindo a sua deflagração ato discricionário do Chefe 

do Poder Executivo, de acordo com a conveniência e oportunidade do ente 

federativo, em especial quando a hipótese tratar de reduzir as despesas com pessoal, 

em prestígio ao princípio da eficiência estampado no artigo 37, .  

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

 

Quanto à redação, o projeto de lei complementar não exige 

correções ou emendas.  

 

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

não se encontra maculado pelos vícios da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo 

pelo qual OPINA esta Divisão Jurídica FAVORAVELMENTE à sua 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, 25 de Outubro de 2.016. 

 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                       LEROY AMARILHA FREITAS ASSESSOR                            

ASSESSOR JURÍDICO         CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 164/2016. 

Projeto de Lei n.º 110/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre a abertura de Crédito 

Adicional Especial que especifica e dá outras 

providências (R$577.077,53 - Secr. Municipal 

da Educação)”. 

 

 

 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

 

 
 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do Chefe do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 

e dá outras providências (R$577.077,53 - Secr. Municipal da Educação).  

 

Segundo os documentos que o instruem, o projeto tem como 

objetivo autorizar o Departamento de Contabilidade do Município abrir Crédito 

Adicional Especial nos valores acima discriminados para atendimento de despesas 

oriundas do repasse de Recursos Financeiros - Federal – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, na conformidade da funcional programática e 

modalidade de aplicação detalhada nos termos do artigo 1.º, da propositura. 

 

Os repasses dos recursos federais serão destinados ao Programa de 

Alimentação Escolar (merenda escolar) e serão distribuídos entre as escolas de ensino 

fundamental, ensino médio, creches e pré-escolas, conforme informação constante do 

projeto, emanada do Departamento de Convênios da Prefeitura de Avaré. 
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O superávit informado é estimado em R$577.077,53 (quinhentos 

e setenta e sete mil setenta e sete reais e cinquenta e três centavos), cuja 

autorização para abertura do referido crédito é objeto do presente projeto de lei. 

 

Diante desse quadro, verifica-se que não há óbice à tramitação do 

projeto, devendo o seu mérito ser submetido à apreciação em plenário. 

 

De fato, o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal diz 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 competência para legislar 

sobre assuntos de interesse local. 

 

Cumpre, ainda, 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.” 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição Estadual, 

conforme o que dispõe o 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”. 
 

 

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 e, por fim, para coibir abusos e desmandos é que a 

Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto os princípios de administração, no 

que foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 



 

 

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. Gilberto Filgueiras, n.º 1631 - CEP: 18706-240 – Alto da Colina - Avaré-SP  

Telefones: 0800-77-10-999/(14) 3711-3070  

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

3 

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 ). 

 

 
 

Em atendimento a estes princípios, a Constituição Federal de 1988 

prevê expressamente a necessidade de autorização do Poder Legislativo para a 

abertura de créditos especiais e suplementares, de iniciativa do Poder Executivo, 

conforme o disposto no artigo 167, inciso V: 

 

Art. 167. São vedados: 
 

(...) 
 

V – a abertura de crédito especial e suplementar sem prévia autorização legislativa e 

sem indicação dos recursos correspondentes; 

 
 

Cumprindo o mandamento constitucional, a Lei Orgânica Municipal, 

em seu artigo 27, inciso III, atribui à esta Casa de Leis a competência para autorizar a 

abertura de créditos especiais: 

 

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: (redação dada pela Emenda 

à Lei Orgânica nº 72/2008) 

 

(...) 

 

III - votar o orçamento anual e o plurianual de investimentos, bem como autorizar a 

abertura de créditos suplementares e especiais; 

 



 

 

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. Gilberto Filgueiras, n.º 1631 - CEP: 18706-240 – Alto da Colina - Avaré-SP  

Telefones: 0800-77-10-999/(14) 3711-3070  

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

4 

Assim, sob o aspecto da iniciativa e competência, o projeto em 

análise harmoniza-se aos ditames legais, havendo a justificativa para (i) a autorização 

legislativa e a (ii) indicação dos recursos que amparam a abertura do crédito especial. 

Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre o projeto ora analisado.  

 

A redação do texto constitucional citado foi reproduzida no artigo 

156, inciso V, da Lei Orgânica Municipal. 

 

Quanto às normas de direito financeiros aplicáveis à espécie, dispõe o 

inciso II, do art. 41, da Lei n.º 4.320/64, que os créditos especiais são destinados a 

despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 

 

Necessário destacar, ainda, que a abertura de créditos suplementares 

e especiais depende da existência de recursos disponíveis para acorrer à despesa e, 

por isso, o artigo 43 da já citada Lei n.º 4.320/64 exige que tal abertura seja precedida 

de exposição e justificativa, o que foi atendido pelo projeto. 

 

A existência do crédito para possibilitar a execução da despesa, aliás, 

é um pressuposto previsto na Lei Orgânica do Município de Avaré, que prevê em seu 

artigo 143 que: 

 

“Art. 143. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista 

recurso disponível e crédito votado pela Câmara, salvo a que correr por 

conta de crédito extraordinário”. 

 

 

Sob esta perspectiva, o art. 42 da Lei n.º 4.320/64 determina que os 

créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto 

executivo. 
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Aliás, necessário conferir os comentários feitos por J. Teixeira 

Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis1 sobre o art. 42 da Lei n.º4.320/64, abaixo 

transcrito: 

 

“Os créditos especiais, por se referirem a programas novos, serão sempre 

autorizados previamente por lei e abertos por decreto do Executivo. 
 

 

Registre-se, entretanto, que se faz necessária uma distinção: 

 

 

“- a autorização é dada em lei; 

 

- a abertura dos créditos adicionais, especiais e suplementares, por decreto do 

Executivo. 

 

São, pois, dois atos distintos”.  

 

 

Percebe-se, assim, que são promovidos dois atos distintos para que o 

crédito orçamentário adicional seja aberto.  

 

Primeiro, é indispensável que o Legislativo manifeste sua autorização 

na lei de iniciativa do Executivo; e, segundo, a abertura do crédito será concretizada 

com a expedição de decreto, que deve estar acompanhado de justificativa, com a 

indicação do recurso disponível para acorrer à nova despesa. 

 

A necessidade de abertura do crédito adicional especial decorre da 

sua não previsão na Lei Orçamentária Anual. Os créditos adicionais são classificados 

em: Crédito Suplementar, Crédito Especial e Crédito Extraordinário.  

 

Nesse sentido, segundo se observa o Projeto em análise, o crédito é 

fruto SUPERÁVIT FINANCEIRO decorrente de recursos federais (repasse financeiro do 

                                                 
11 A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107 
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) destinados à SECRETARIA 

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, para o atendimento das despesas relativas ao 

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), conforme se depreende da 

leitura dos artigos 1.º, da propositura e da justificativa que a acompanha. 

 

Assim, SMJ, esta divisão jurídica entende que o presente Projeto de 

Lei não se encontra maculado pelos vícios da ilegalidade e inconstitucionalidade.    

 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

 

 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não há correções ao texto da 

propositura.  

 

Posto isso, S.M.J., opina esta Divisão Jurídica FAVORAVELMENTE 

pela REGULAR TRAMITAÇÃO do projeto de lei em epígrafe, que deverá 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), 25 de Outubro de 2016. 

 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE      LEROY AMARILHA FREITAS 

ASSESSOR JURÍDICO  CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 








