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  CIRCULAR N º 43/2016 - DG                                           Avaré, 24 de novembro de 2.016. 

 
 

LEMBRETES 
 

Entrega do Título de “BOMBEIRO DO ANO” ao Cb PM 975302-8 - Clodoaldo de Souza, nos termos 
do Decreto Legislativo 325/2016 
 
Entrega de Diploma de “Honra ao Mérito” aos atletas da Equipe Miquinho Jiu-Jitsu e Academia 
Fidelis Sport,  nos termos dos Requerimentos nºs 653, 656, 1695, 1696 e 1697/2016, todos de 
autoria do Vereador Roberto Araújo e outros, aprovados por unanimidade. 
 
 

 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
28/11/2016 - 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 28 de 
Novembro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
1. PROJETO DE LEI Nº 103/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre regularização de obras e dá prazo para sua concessão 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 103/2016 e dos Pareceres do Jurídico; da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. (PARECER CONTRÁRIO) (prazo expirado)(Vistas Verª 

Rosângela) 

 
2. PROJETO DE LEI Nº 112/2016 - Discussão Única  

Autoria: Ver. Eduardo David Cortez 
Assunto: Dispõe sobre alteração de denominação de logradouro público que especifica e 
adota outras providências correlatas (de Pça. André Jurado p/ Pça Cláudio Henrique 
Rodrigues Alves) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 112/2016 e dos Pareceres do Jurídico; da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação (c/emendas) 
 

3. PROJETO DE LEI Nº 76/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Revoga as Leis Municipais nº 226, de 07 de março de 2002 e 882, de 07 de 
novembro de 2006 e dá outras providências (doação p/ Associação Paulista de Medicina) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 76/2016 e dos Pareceres do Jurídico; da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. (c/emendas) 
 

4. PROJETO DE LEI Nº 101/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Avaré para 
o exercício de 2017 (orçamento) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 101/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
(c/emendas já deliberadas) (Vistas Ver. Clivatti) 

OBS: Os anexos do Processo encontram-se à disposição na Secretaria e em nosso portal: 
http://consulta.siscam.com.br/camaraavare/Documentos/Documento/126925    

  

http://consulta.siscam.com.br/camaraavare/Documentos/Documento/126925
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5. PROJETO DE LEI Nº 106/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a permutar área de terras e dá outras providências - 
Ulisses Castilho de Almeida e outro. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 106/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública. (prazo expirado) (Vistas Ver. Roberto) 

 
6. PROJETO DE LEI Nº 118/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar que especifica e dá providências 
(R$ 29.162,00 - Secretaria Municipal de Serviços) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 118/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor 
 

7. PROJETO DE LEI Nº 119/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre alteração no Art. 1º da Lei nº 1.737, de 1º de dezembro de 1987 e dá 
outras providências (SEARA) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 119/2016 e dos Pareceres do Jurídico; da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação  
 

8. PROJETO DE LEI Nº 122/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar que especifica e dá providências 
(R$ 169.400,00 - Secretaria Municipal da Saúde-SAMU) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 122/2016 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 
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Processo n.º 154/2016  

Projeto de Lei n.º 103/2016 

Autor: Prefeito Municipal  

 

Assunto: “Dispõe sobre a regularização de obras e dá prazo 

para sua concessão”. 

 

P A R E C E R   J U R Í D I C O  

   

O projeto de Lei em epigrafe tem como escopo dispor sobre a 

regularização de obras em desacordo com o Plano Diretor do Município (Lei Complementar n.º 

213/16), com estabelecimento de prazo para sua concessão. 

  

A propositura é de iniciativa do Excelentíssimo Prefeito Municipal 

(Poder Executivo) a quem compete “...aprovar projetos de edificação e planos de arruamento 

e zoneamento urbano ou para fins urbanos; e planos de loteamentos, estes, após parecer 

favorável da Câmara Municipal...”, segundo a redação do artigo 61, inciso XXIII, da Lei 

Orgânica Municipal. 

 

Neste sentido, é o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça de São 

Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 990.10.255924-6: 

 

(...) 
 
“Aplicado esse raciocínio ao caso em exame, temos que a tarefa de adaptar a legislação 
sobre o uso e ocupação do solo urbano ao plano físico é privativa do Prefeito, que, no 
exercício dessa atividade, de natureza tipicamente administrativa, não pode sofrer 
nenhum tipo de interferência indevida do Legislativo local. 
Bem a propósito, ao examinar essa questão, o Plenário desse Egrégio Tribunal de 
Justiça, em antigo aresto relatado pelo eminente jurista Oswaldo Aranha Bandeira de 
Mello, concluiu que: 
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“... constituem matéria legislativa as regras imperativas, gerais e abstratas que 
diferenciam as construções de habitações das de comércio e indústria, e, ainda, 
distinguem as habitações, as casas comerciais e industriais, em diversos tipos, e, a final, 
prescrevem restrições ao direito de construir, conforme a zona residencial, comercial ou 
industrial e de forma mais ou  menos rígida, segundo critérios exclusivos ou de 
predominância. E mais, constituem matéria legislativa as regras imperativas gerais e 
abstratas que determinam recuos, estabelecem alturas de prédios, normas sobre 
fachadas e gradis. Enfim, as que estabelecem as regras imperativas gerais e abstratas 
de zoneamento. Já a especificação de uma via pública, no seu todo ou em parte, se 
estrita ou prevalentemente residencial é obra administrativa, atividade concreta e 
específica de caráter casuístico, em função do desenvolvimento local, das exigências dos 
bairros, das manifestações dos próprios logradouros públicos, em consonância com a 
fisionomia que assume no seu evolver, suscetível de se modificar por exigências 
urbanísticas do Município, interesse dos munícipes, só possível de ser bem sentidos pelo 
Executivo, no seu quotidiano contacto com a vida da cidade, atuando em matéria da 
sua alçada administrativa, particularizando a lei” (TJSP, Pleno, RT 289/456). 
 
No mesmo sentido é a lição de  Hely:  
 
 “a lei estabelecerá as diretrizes, os critérios, os usos admissíveis, tolerados e vedados 
nas zonas previstas; o decreto individualizará as zonas e especificará os usos 
concretamente para cada local. O zoneamento, no seu aspecto programático e 
normativo, é objeto de lei, mas na sua fase executiva - em cumprimento da lei - é objeto 
de decreto” (Cf. ob. cit., pág. 553/554). 
 
Resumindo o ponto até aqui analisado: o conteúdo da lei impugnada é próprio de ato 
administrativo, de responsabilidade do Prefeito e, portanto, de sua exclusiva 
iniciativa.   A atividade do Legislativo invade a seara a este reservada e incide em 
inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 5º, caput, da Constituição do Estado de São 
Paulo”. 
 
(...) 

 

A matéria objeto do projeto de lei, por sua vez, é de competência do 

Município, nos termos do artigo 4.º, incisos I, XI, XII e XIII: 

 

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: 
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I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
(...) 
 
XI - elaborar o seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; 
 
XII - estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento 
urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu 
território, observada a lei federal; 
 
XIII - planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em sua zona 
urbana; 
 
 

Apesar disso, a propositura encontra óbice na Lei Eleitoral (Lei n.º 

9.504/97), sendo a disposição objeto da alteração constitui vedação expressa, capitulada no 

inciso VIII, § 10.º, do artigo 73: 

 
“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: 
 
§ 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”. 

 

De consignar, igualmente, que a matéria objeto da propositura não se 

enquadra em nenhuma das exceções previstas no artigo 73, da Lei 9504/97, de modo que resta 

identificado no projeto o caráter de “benefício”, mediante a concessão de prazo para a 

regularização de obras em desacordo com o Plano Diretor. 

 

Neste sentido, o PARECER IBAM n.º 0963/2008, fundamentado no § 

10.º, do artigo 73, da Lei 9504/97: 
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“PU – Política Urbana. Código de Obras e Código Tributário. Alterações no Código de 
Obras e no Código Tributário que permitam legalização de construções irregulares e 
criem hipótese de não incidência concedem benefícios e ferem a Legislação Eleitoral. 
 
(...) 
 
“No, entanto, o Projeto não merece prosperar porque viola a Lei Eleitoral, que proíbe a 
concessão de benefícios no ano eleitoral. Tal norma está contida no § 10.º do artigo 73, 
da Lei 9504/97...”. 
 

(...) 
 

“Com efeito, a legislação que permite a regularização de construções irregulares e cria 
nova hipótese de não incidência de IPTU está concedendo benefícios, o que é vedado 
pela norma transcrita. Assim, o projeto de lei fere a Legislação Eleitoral e não deve ser 
aprovado”.  

 

De fato, a lei eleitoral, neste caso, é taxativa, vedando a conduta do 

agente público para iniciativas desde jaez em todo o ano eleitoral, independentemente de o 

autor da propositura ter se candidatado ou não a cargo público no pleito ocorrido no presente 

ano de 2016.;. 

 
A norma em comento visa preservar, antes de tudo, a probidade 

administrativa, de forma a impedir abusos. Neste sentido: 

 
“(...) As condutas vedadas – na esteira do entendimento sedimentado pela doutrina e 
jurisprudência – constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e surgiram como 
antídoto à reeleição (...)” - (ZÍLIO. Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. São Paulo: Verbo Jurídico, 
2008, pag. 458-459).  
 

 
A questão, no entanto, encontra óbice tão somente na lei eleitoral, que 

PROÍBE a concessão de benefícios no ano eleitoral (de 01.01.2016 a 31.12.2016) e não só no 

período eleitoral, de modo que a lei incide mesmo após as eleições.  

 

E o projeto de lei cuida, sem sombra de dúvida, de concessão de 

benefício, constando esse caráter expressamente do texto proposto (artigo 10.º): 
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“Art. 10. Para atingir plenamente os objetivos desta Lei a Secretaria Municipal de Obras 
e Habitação em conjunto com a Secretaria de Comunicação promoverá intensa 

divulgação dos benefícios da mesma à população através de todos os 

órgãos de imprensa, de engajamento dos profissionais de engenharia e arquitetura, de 
esclarecimentos às imobiliárias e corretores de imóveis e outros meios que se 
mostrarem interessantes e pertinentes”. 

 

Isto implica em dizer que há absoluta inviabilidade jurídica para a 

tramitação do presente projeto de lei e que, SMJ, recomenda-se a sua rejeição.  

 

É importante, contudo, esclarecer que a propositura difere totalmente 

daquela que instituiu o REFIS para parcelamento de dívidas fiscais dos contribuintes perante à 

Prefeitura Municipal, cuja iniciativa, ao contrário desta, não fere a legislação eleitoral. 

 

Isto porque, conforme consignado no parecer elaborado por esta 

Divisão Jurídica na apreciação do projeto de lei do REFIS, trata-se de programa ordinariamente 

implementado ano a ano no município. 

 

Também é importante registrar que não se trata de programa novo, 

inaugurado somente neste ano de 2016, de eleições municipais.  

 

De fato, o mesmo programa (REFIS) foi instituído nos anos anteriores, 

como por exemplo: 2009 (Lei Complementar n.º 87/2010); 2010 (Lei Complementar n.º 

130/2010); 2013 (Lei Complementar n.º 187/2013); 2014 (Lei Complementar n.º 202/2014) e 

2015 (Lei Complementar n.º 208/2013), com o mesmo objetivo. 

 

Sob este mesmo fundamento, ao afastar a caracterização de conduta 

vedada prevista no § 10.º, do artigo 73, da Lei Eleitoral, o C. Tribunal Superior Eleitoral 

assentou que: 
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“Diante da moldura fática do acórdão quanto ao afastamento da captação ilícita e ao 
enquadramento da conduta na ressalva do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997, não 
merece reparo o acórdão regional, porquanto é possível depreender-se do assentado 
pelo TRE que já se encontrava em execução orçamentária de anos anteriores a política 
de incentivo à instalação de indústrias por meio de doações de terrenos e pagamento de 
aluguéis, bem como haver lei que autorizava a distribuição de bens, tratando-se de 
política de incentivo usual no município desde 2007. No que tange à alegada realização 
de serviços particulares em contrariedade à lei, o TRE destacou a inexistência de provas. 
Conclusão em sentido diverso encontra óbice na vedação de nova incursão no conjunto 
fático-probatório delineado nos autos”. 
(TSE, RESPE – 79734, rel. Min. GILMAR FERREIRA MENDES, j. 01/10/2015). 
 

 

Sob esta perspectiva, diferentemente do projeto de lei do REFIS, a 

propositura sob análise fere a Lei Eleitoral, nos termos da fundamentação supra. 

 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
 

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

 
Posto isso, s.m.j., OPINA esta Divisão Jurídica DESFAVORAVELMENTE à 

TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI, nos termos dos fundamentos acima esposados, 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 2016. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE   LEROY AMARILHA FREITAS 
         ASSESSOR JURÍDICO             CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo nº 169/2016. 
Projeto de Lei nº 112/2016. 
Autor: Vereador Eduardo David Cortez. 
 

 

Assunto: “Dispõe sobre alteração da 
denominação de logradouro público e adota 
outras providências correlatas (Pça. André 
Jurado p/ Pça Claudio Henrique Rodrigues 
Alves)” . 
 

 

P A R E C E R 
 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria que dispõe sobre redenominação 
de logradouro público no município, mas especificadamente dentro do Bairro Terras 
de São José, cuja propositura visa alterar o logradouro denominado “praça pública 
André Jurado” – para –   praça pública Claudio Henrique Rodrigues Alves”. 

 
Nesse sentido, cumpre destacar o art. 4º, I, da Lei Orgânica da Estância 

Turística de Avaré, que dentre outras, atribui ao Município competência para legislar 
sobre assuntos de interesse local. 

 
Não longe se vê a Constituição do Estado de São Paulo, que reza em 

seu artigo 111 o seguinte: 
 

“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 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. 
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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 (...).  

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 ). 

 

A Carta Magna, ao elevar o Município à condição de ente político (art. 
1º e 18), lhe outorgou competência para legislar sobre interesse local, bem como 
promover o adequado ordenamento urbano e uso do solo local (art. 30, inc. I e VIII). 
Como decorrência desse arcabouço de atribuições constitucionais, cabe a 
Municipalidade dispor também sobre a denominação de logradouros e praças 
públicas. 

 
O artigo 27, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município de Avaré (SP), 

ainda dispõe: 
 “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: 

 (…) 

XVI - autorizar a alteração da denominação de próprios, vias 

e logradouros públicos, até o limite de 10 (dez) proposituras por 

ano a cada vereador;  

(…)” 

Tal denominação é feita, em regra, através de nome próprio, de 
pessoa já falecida, sempre que homenagear alguém de importância para a 
Municipalidade, a qual possui relevância tamanha que passa a ter seu nome usado 
como identificação de rua, parque, praça ou qualquer outro logradouro público. 
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O vertente Projeto tem como escopo denominar a área discriminada 

em seu artigo 1º destinada a redenominar o logradouro público, cuja documentação 
juntada atesta haver o mesmo nome designado para duas ruas/logradouros, ou seja, 
existe duplicidade de nomes de ruas. (doc. 4) 

 
Por ilustração ao tema do projeto em analise, é conveniente ressaltar 

as inconveniências das denominações de próprios público, que, a despeito de fazer 
justa homenagem, causa constantes transtornos aos órgãos públicos, que necessitam 
atualizar seus cadastros, aos correios, e mesmo aos munícipes, por terem de alterar 
documentos, cadastros, talonários fiscais etc.  

 
Para resguardar todos os inconvenientes que uma alteração de 

denominação ou mesmo a própria denominação pode causar, foi necessária a 
elaboração de norma municipal para disciplinar esses expedientes, estamos falando da 
lei municipal nº 1.290 de 03 de dezembro de 2009, a que se adota para análise do 
projeto. 

 
Pois bem, é fato que a alteração pretendida não se encontra nas 

condições estabelecidas no artigo 3º da referida norma, qual seja: 
 

“(...) 

a) quando se tratar de denominações homônimas; 

 

b) quando, não sendo homônimas, apresentem similaridade, 

ortográfica, fonética ou fator de outra natureza que gere 

ambiguidade de identificação; 

 

c) quando o próprio público ou a via tiverem nome que não de 

pessoa e se objetive homenagear alguma personalidade.” 

 
Logo o tratamento a essa propositura deve se ater ao que dispõe a 

regra do artigo 4º combinado com as exigências do artigo 1º, incisos II a VI, importante 
transcrever o que diz referido artigo: 
 

“Artigo 4° - A alteração de denominação de vias e logradouros 

que não se enquadre nas alineas mínimo, "a", "b" e "c" do 

artigo anterior deverá contar com a anuência, no de 2/3 (dois 

terços) dos proprietários dos imóveis, sem prejuízo do disposto 

no seu "caput".” 
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Nesse passo, consigna-se que se encontra no processado, informação 
do cadastro da prefeitura; atestado de óbito; biografia; fotografia, desnecessário, 
contudo, da anuência do que trata a lei nº 1.290/09, em razão da duplicidade de 
nomes, enquadrando-se na hipótese da alínea “a” da referida norma.  

 
 Contudo, sempre necessário reafirmar, que para minimizar os citados 

inconvenientes, após a tramitação do processo legislativo, caso aprovado a 
propositura, deverá se atender o comando no artigo 5º da norma supracitada, a fim de 
que cientes do fato, tomem as providências adequadas a fim de evitar transtornos. 

 
Assim, S.M.J., cremos que o presente Projeto de Lei não se encontra 

maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
                          

 
 Quanto à redação do projeto de lei, sugerimos as seguintes correções: 
 
 

  Emenda modificativa ao art.1º 

 
art. 1º. A praça pública André Jurado, localizada no bairro Terras de São José, nominada 
através da Lei Municipal nº 401 de 20 de maio de 1999, passa a denominar-se Praça 
Claudio Henrique Rodrigues Alves. 
 

  Emenda supressiva ao art. 2º 
 
  Emenda modificativa ao art. 3º 
 
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 Renumerando-se os artigos de acordo com as modificações. 

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

encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual 
opinamos pela regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação 
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do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades 
legais e regimentais. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré (SP), 22 de novembro de 2016. 

 
 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 
Procuradora Jurídica 
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Processo n.º 118/2016 

Projeto de Lei n.º 76/2016 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

Assunto: “Revoga as Leis Municipais n.º 226, de 07 de 

março de 2002 e 882, de 07 de novembro 2006 e dá outras 

providências (doação p/ Associação Paulista de Medicina)”. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Cuida-se de projeto de Lei, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, que “Revoga as Leis Municipais n.º 226, de 07 de março de 2002 e 

882, de 07 de novembro 2006 e dá outras providências (doação p/ Associação Paulista de 

Medicina)”. 

 

Cumpre consignar que se trata de projeto de lei originado de 

requerimento apresentado pela Associação Paulista de Medicina Regional Avaré, 

assinado pelos Drs. Marco Aurélio Silva César e Emílio José Pinto Neto.  

 

A propositura não reúne condições de tramitar, exsurgindo a 

necessidade da vinda de outros documentos. 

 

Em primeiro lugar, consigna-se que não há referência ao Dr. Marco 

Aurélio Silva César nos documentos de constituição e representação da Associação 

Paulista de Medicina.  
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Quanto ao Presidente, Dr. Emílio José Pinto Neto, o mandato do 

mesmo está, s.m.j., extinto desde 21.11.2010. 

 

Isto porque a assembleia de eleição da diretoria foi realizada no dia 

21.11.2008 e, nos termos do artigo 36, do Estatuto votado e aprovado na ocasião, o 

mandato teria vigência de dois (2) anos. Eis o que prescreve o citado dispositivo 

estatutário: 

 

“Artigo 36. A Diretoria será eleita pelo voto direto e secreto de todos os associados, 

com direito a voto, juntamente com os dirigentes da Associação Paulista de 

Medicina, e tomará posse no decorrer do mês de outubro, exercendo o mandato 

pelo prazo de 2 (dois) anos, coincidente com o da Associação Paulista de Medicina” 

 

Registre-se, por oportuno, que a assembleia foi realizada mediante 

autorização judicial, conforme cópia da certidão de objeto e pé do processo que 

tramitou perante a Vara da Corregedoria da Comarca de Avaré.  

 

O procedimento é exigido quando uma entidade, tal como a 

Associação Paulista de Medicina, deixa de realizar as assembleias de eleição de 

diretoria nos prazos fixados no estatuto.  

 

Escoado o prazo de vigência da diretoria, a entidade torna-se 

desprovida de representação legal (administração), exigindo autorização judicial, 

mediante procedimento de jurisdição voluntária a ser aforada perante a Vara da 

Corregedoria desta Comarca, para nomeação de administrador provisório com 

poderes específicos para a convocação de nova assembleia e eleição de nova 

diretoria e, assim, conferir legitimidade aos atos da Associação, que se encontra 

acéfala neste momento (sem representante com mandato regular em vigência). 

 

A necessidade de tal procedimento está prevista no artigo 49, do 

Código Civil, que reza: 
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Art. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a 

requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador 

provisório. 

 

A questão é pacífica na jurisprudência a respeito da questão: 

 

APELAÇÃO – Ação de Alvará Judicial –  Pretensão ao registro da última ata de 

assembleia sem a apresentação das anteriores –  Sentença de improcedência –  

Impossibilidade da averbação pretendida, sob pena de se infringir o princípio da 

continuidade registral –  Necessária a nomeação de administrador provisório, nos 

termos do art. 49 do CC –  Recurso desprovido. 

(TJSP, APELAÇÃO Nº 3000585-59.2013.8.26.0288, rel. Des. JOSÉ APARÍCIO COELHO 

PRADO NETO, 9.ª Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2016. 

 

 

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA Entidade religiosa Averbação de ata de 

assembleia geral extraordinária. Ausência de apresentação de atas de assembleias 

anteriores, relativas aos últimos 40 anos. Falta de continuidade ou, pelo menos, 

compatibilidade. Necessidade da nomeação de administrador provisório (artigo 49 

do Código Civil), o que só pode se dar na via jurisdicional. Existência de precedentes 

desta Corregedoria Geral da Justiça - Averbação que deve ser indeferida - Recurso 

provido para tal finalidade. (Parecer 365/2007-E - Processo CG. 11.901/2007 (antigo 

CG. 536/2007) 

 

 

 

Além disso, a despeito do descumprimento do encargo previsto na lei 

municipal n.º 226/2002 o que conduziria, em tese, à reversão dos imóveis doados ao 

patrimônio do município, isso não ocorreu porque, conforme informado pelos 

“representantes” da Associação, o Município não adotou nenhuma providência para 

retomar a posse dos imóveis. 

 

Exige-se, assim, o termo de renúncia expressa dos bens, o que 

somente será possível com a assinatura dos representantes legais da Associação 

Paulista de Medicina, com mandato em vigor, o que inexiste no presente momento, 

pelas razões já explicitadas. 
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Finalmente, a Associação informa a existência de débitos de IPTU e de 

eventual cobrança indevida.  

 

Assim, considerando-se as disposições contidas no artigo 4.º, da Lei 

226/2002 e no artigo1.º, da Lei 882/2006, a Municipalidade deverá esclarecer se há 

execuções ajuizadas ou débitos pendentes sobre os imóveis objetos da doação.  

 

Com efeito, dada a natureza “propter rem” do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), eventual reversão da doação sem o equacionamento da 

questão relativa aos impostos eventualmente devidos, os débitos existentes passariam 

a ser de responsabilidade do município, onerando sobremaneira o município, já 

prejudicado em razão do longo tempo sem a posse dos imóveis. 

 

Vale dizer, a lei revogada não trouxe benefício algum ao município. 

 

Assim, opina esta divisão jurídica pela devolução da propositura ao 

Autor, recomendando que seja promovida a readequação do projeto, no seguinte 

sentido: 

 

a) regularização da representação da Associação Paulista de 

Medicina, devendo o projeto vir acompanhado da ata de eleição da atual 

diretoria, com mandato em vigor; 

 

b) A Prefeitura deverá apresentar as informações relativas ao 

montante do débito de IPTU eventualmente em aberto, esclarecendo se há 

cobrança administrativa ou judicial dos mesmos;  
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Após as providências sugeridas, que seja reenviado o projeto a esta 

Divisão Jurídica para análise cognitiva do Mérito. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 17 de Agosto de 2016. 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE   LEROY AMARILHA FREITAS 

ASSESSOR JURÍDICO     CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 



















































































 

 

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, 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 

Processo n.º 118/2016 

Projeto de Lei n.º 76/2016 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Assunto: “Revoga as Leis Municipais n.º 226, de 07 de 

março de 2002 e 882, de 07 de novembro 2006 e dá outras 

providências (doação p/ Associação Paulista de Medicina)”. 

 

 

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

Cuida-se de projeto de Lei, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, que “Revoga as Leis Municipais n.º 226, de 07 de março de 2002 e 

882, de 07 de novembro 2006 e dá outras providências (doação p/ Associação Paulista de 

Medicina)”. 

 

Cumpre consignar que se trata de projeto de lei originado de 

requerimento apresentado pela Associação Paulista de Medicina Regional Avaré, 

assinado pelos Drs. Marco Aurélio Silva César e Emílio José Pinto Neto.  

 

Em resposta ao parecer preliminar anteriormente emitido, a 

Associação Paulista de Medicina apresentou a Ata da Assembleia Geral Ordinária 

realizada em 05 de Outubro de 2015, devidamente registrada sob o n.º 4946, 

perante o Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Avaré comprovando, assim, a 

regularidade da representação da associação, resultando satisfeita a exigência 

contida no parecer preliminar referido (item “a, fls. 63 do projeto). 

 

Com relação ao item “b”, a Prefeitura Municipal, através do Setor de 

Tributação informou a existência de débitos em aberto, nos imóveis cadastrados em 

nome da Associação Paulista de Medicina. 
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Segundo consta do ofício recebido por esta Casa, os débitos estão 

inscritos em dívida ativa e cobrados judicialmente, apresentando o relatório os 

números dos referidos processos judiciais, que tramitam perante a Vara do Anexo 

Fiscal desta Comarca de Avaré. 

 

O montante atualizado da dívida perfaz a quantia de R$307.132,60 

(trezentos e sete mil cento e trinta e dois reais e sessenta centavos). 

 

Considerando-se que a condução dos feitos executivos é de 

responsabilidade da Procuradoria do Município, será necessária a manifestação do DD 

Órgão com relação à aplicação (ou não) das previsões contidas no artigo 4.º, da Lei 

Municipal n.º 226/2002 e artigo 1.º, da Lei Municipal n.º 882/2006, que tratam da 

isenção do IPTU sobre os imóveis objetos da doação à Associação Paulista de 

Medicina informando, ainda, a existência (ou não) de eventual procedimento 

administrativo visando o reconhecimento da isenção prevista pelas normas citadas ou 

se não é o caso de aplicação, de modo a prosseguir na cobrança dos créditos 

existentes a este título. 

 

Isto porque, conforme apontado no parecer anteriormente 

confeccionado, dada a natureza “propter rem” do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), eventual reversão da doação sem o equacionamento da questão 

relativa aos impostos devidos, SMJ, implicaria em automática transmissão dos 

débitos existentes ao Município, onerando-o sobremaneira, já prejudicado em razão 

do longo tempo sem a posse dos imóveis. 

 

Neste sentido, a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de 

Justiça: 
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Os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) 

decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato 

imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual 

consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles 

que sucederem ao titular do imóvel. 

 

Conseqüentemente, a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o 

imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis 

anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na 

hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, 

I, do CTN, verbis:  

 

"Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a 

taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de 

melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste 

do título a prova de sua quitação. 

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre 

sobre o respectivo preço. 

 

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:  

 

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou 

remidos; (Vide Decreto Lei nº 28, de 1966) (...)" 

 

O promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem como seu 

proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no 

Registro de Imóveis), consoante entendimento exarado pela Primeira Seção do STJ, 

quando do julgamento dos Recursos Especiais 1.110.551/SP e 1.111.202/SP 

(submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC), são contribuintes responsáveis pelo 

pagamento do IPTU (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 

10.06.2009, DJe 18.06.2009). 
 

(REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 

18/12/2009) 

 

Assim, opina esta divisão jurídica pela devolução da propositura ao 

Autor, recomendando que seja OFICIADA A DD PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO para manifestação a respeito dos impostos devidos e que são objetos de 

ações de execuções fiscais ajuizadas, sem que haja qualquer informação oficial a 

respeito de eventual suspensão ou cancelamento dos débitos respectivos, frente ao 

que dispõem as leis municipais que tratam da isenção referida. 
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Após as providências sugeridas, que seja reenviado o projeto a esta 

Divisão Jurídica para análise cognitiva do Mérito. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 20 de Setembro de 2016. 

 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE   LEROY AMARILHA FREITAS 

ASSESSOR JURÍDICO     CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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P A R E C E R  

 

Processo nº 118/2016 

Projeto de Lei nº 076/2016 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

"Viva o hoje, 

pois o ontem já se foi 
e o amanhã talvez não venha.” 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

 

Ref. “Revoga as Leis Municipais 

nº 226 de 07 de março de 2002, e 

nº 882 de 07 de Novembro de 

2006, e dá outras providências. 

 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Chefe 

do Poder Executivo local, que Revoga as Leis Municipais nº 

226 de 07 de março de 2002, e nº 882 de 07 de Novembro de 

2006, leis estas que autorizavam a doar área de terras à 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA – REGIONAL DE AVARÉ (SP), 

bem como, prorrogavam o prazo de vigência das obrigações. 

 

Nesse sentido, sempre necessário registrar que 

compete aos Municípios, nos termos do art. 30, I, da 

Constituição da República, legislar sobre assunto de 

interesse local. 

 

Nesse passo, consigna-se ainda  que a doação é 

a transferência de um bem do patrimônio do doador para o 

de terceiro (donatário), que o aceita. 

 

O Código Civil, em seu artigo 538, considera 

doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, 
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transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de 

outra pessoa.  

 

A transferência de bem público ao particular é 

viável desde que precedida de autorização, satisfeita 

destinação do bem, a prévia avaliação e o interesse 

público. No caso de doação com encargo, o donatário deverá 

utilizar o bem consoante às condições estabelecidas pelo 

poder público doador. 

 

Noutro norte, no que tange a doação a 

Administração pode como ensina Hely Lopes Meirelles, fazer 

doações de bens móveis ou imóveis desafetados do uso 

público. 

 

Contudo, para tanto, deverá respeitar aos 

ditames legais, notadamente, in casu, o disposto no art. 

17, da Lei nº 8.666/93: 

 

“Art. 17 - A alienação de bens da Administração 
Pública, subordinada à existência de interesse 
público devidamente justificado, será precedida de 
avaliação e obedecerá às seguintes normas:  
 
I - quando imóveis, dependerá de autorização 
legislativa para órgãos da administração direta e 
entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, 
inclusive as entidades paraestatais, dependerá de 
avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:  
 
b) doação, (…)”. 

 

Confira-se, a propósito, a lição de Hely Lopes 

Meirelles: 

 

“A Administração pode fazer doações de bens 
móveis ou imóveis desafetados do uso público, e 
comumente o faz para incentivar construções e 
atividades particulares de interesse coletivo. Essas 
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doações podem ser com ou sem encargos e em 
qualquer caso dependem de lei autorizadora, que 
estabeleça as condições para sua efetivação, de 
prévia avaliação do bem a ser doado e de licitação.” 

 
Registra-se, ainda, a alienação com encargos, 

pois expressamente permitida pelo § 4º, do já citado art. 

17, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

Todavia, ainda aqui, a licitação é dispensável, pois é 

cediço que há no caso relevante interesse público - a 

construção de uma faculdade de tecnologia - devidamente 

justificado no encaminhamento do projeto em análise.  

 

Confira-se: 

 

“Art. 17 – omissis 
 
§ 4º - A doação com encargo será licitada e de seu 
instrumento constarão, obrigatoriamente os 
encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de 
reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo 
dispensada a licitação no caso de interesse público 
devidamente justificado.” (g.n.) 

 

Conveniente anotar que o art. 117 da Lei 

Orgânica Municipal prevê a obrigatoriedade da cláusula de 

retrocessão. 

 

“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 
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de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob 
pena de nulidade do ato; (…)” 

 

Como pode se perceber a disposição retrocessão 

foi deve ser utilizada no texto da Lei, como expõe o art. 

17, §1º da Lei de Licitações e Administrativos. 

 

“Art. 17 - A alienação de bens da Administração Pública, 
subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de avaliação e 
obedecerá às seguintes normas: (…) 
 
  § 1º - Os imóveis doados com base na alínea "b" do 
inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram 
a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa 
jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo 
beneficiário. (…)” 

 

Feitas tais considerações, vê se claramente os 

requisitos para doação, bem como, as obrigações dos 

beneficiários destes expedientes. 

 

Ao se analisar o projeto de Lei verifica-se que 

a municipalidade fez doação de área à ASSOCIAÇÃO PAULISTA 

DE MEDICINA – REGIONAL DE AVARÉ (SP), donde se destaca 

obrigações e direitos. 

 

Extrai-se do processo, que a entidade acima 

citada de forma clara e expressa declarou seu desinteresse 

pela área doada, para tanto, formalizou pedido de 

desistência do imóvel, fato este que motivou a feitura da 

presente propositura. 

 

A revogação e a supressão de um ato 

administrativo legitimo e eficaz, realizado pela 

Administração. Em principio, todo ato administrativo é 

revogável, mas por motivos óbvios de interesse na 

estabilidade das relações jurídicas, e de respeito aos 

direitos adquiridos por particulares afetados pelas 
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atividades do Poder Público impõe certos limites e 

restrições a essa faculdade da administração. 

 

   Os atos administrativos especiais ou 

individuais são também revogáveis, desde que seus efeitos 

se revelem inconvenientes ou contrários ao interesse 

público. 

 

Assim sendo, tendo em vista a concordância 

expressa do donatária com a restituição do bem (posse) à 

administração publica, afigura-se como o caminho célere e 

de se minimizar custos a Administração para retomar o bem. 

 

Cumpre consignar que a atividade legislativa 

municipal submete-se aos princípios da Constituição 

Federal com estrita obediência à Lei Orgânica dos 

Municípios, à qual cabe o importante papel de definir as 

matérias de competência legislativas da Câmara, uma vez 

que a Constituição Federal não exaure, pois usa a 

expressão interesse local como catalisador dos assuntos de 

competência municipal. 

 

A primordial e essencial competência 

legislativa do município é a possibilidade de auto-

organizar-se por meio da edição de sua Lei Orgânica do 

Município e assim caracterizando um dos aspectos de maior 

relevância da autonomia municipal. 

    

As competências legislativas do município 

caracterizam-se pelo Princípio da Predominância do 

interesse local, consubstanciando-se em: competência 

genérica em virtude da predominância do interesse local 

(CF, art. 30,I). 

 

Apesar de difícil conceituação, interesse local 

refere-se aos interesses que disserem respeito mais 

diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo 

que acabem gerando reflexos no interesse regional 

(Estados) ou geral (União).   
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Por fim, cumpre apenas destacar que referido 

imóvel possui débitos fiscais, inclusive com ajuizamento 

de ações de execução fiscais, conforme se verifica pela 

documentação carreada ao presente processo.  

 

Nesse sentido, faz-se necessário constar 

expressamente no corpo do projeto de lei, que a revogação 

destas leis não importará em renúncia de crédito.  

  

A materialidade do projeto em análise se 

encontra em conformidade com a legislação vigente. 

 

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 a seguinte correção: 

 

Seja alterada a redação do artigo 2º, e 

posteriormente acrescido o artigo 3º, com as seguintes 

redações: 

 

“Art. 2º - A revogação das leis de que trata o artigo 1º, não configura isenção 
ou remissão de quaisquer créditos fiscais ou tributários por parte do 
Município em relação ao imóvel anteriormente doado.  
 
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.”   

 

Pelo exposto, s.m.j., cremos que o Projeto de 

Lei em epígrafe, com as devidas alterações não se 

encontrará maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou 

ilegalidade, e, opina esta Divisão Jurídica pela regular 

tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à 

apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, 
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respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e 

regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 23 de Novembro de 2016. 

 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
ADV. - OAB/SP 146.191 
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Processo nº 151/2016 

Projeto de Lei nº 101/2016  

Autor: Prefeito Municipal 

 

Assunto: Estima a receita e fixa a despesa 

do município para o exercício financeiro 

de 2017. 

 

P A R E C E R  

 

 

Trata-se de Projeto de Lei Ordinária, de autoria da Chefe do 

Poder Executivo local, que estima a receita e fixa a despesa do município 

para o exercício financeiro de 2017 (LOA). 

 

Compete ao Poder Executivo do Município, nos termos do art. 

165, III da Constituição da República, estabelecer, mediante lei, as diretrizes 

orçamentárias. 

 

Nesse sentido, cumpre registrar que o executivo municipal tende 

a cumprir as disposições da Carta Magna com a apresentação de projeto 

de lei que trata das diretrizes e metas para o exercício financeiro de 2017.  

 

Apresentam diversos documentos anexos ao projeto de lei, ao 

qual ressalta-se, todavia, que não visualizamos a comprovação da 

realização de audiência pública junto ao executivo municipal. 
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Nesse passo, necessária a realização da audiência pública a fim 

de possibilitar o debate sobre a presente propositura. 

 

Desta forma, após a realização da providência sugerida, que 

seja o processo encaminhado a esta Divisão Jurídica para apreciação do 

mérito da propositura. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré, 04 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

   LETICIA F. S. P. DE LIMA 
        Procuradora Jurídica 
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Processo n.º 151/2016 
Projeto de Lei n.º 101/2016 
Autor: Prefeito Municipal 
  
 

Assunto: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 
DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2017 (ORÇAMENTO). 
 

 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 
 
 

Trata-se do Projeto de Lei Ordinária, de autoria do Chefe do Poder Executivo 
local, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016 
(LOA). 

 
Cumpre consignar que compete ao Poder Executivo do Município, nos termos 

do artigo 165, inciso III, da Constituição da República estabelecer, mediante lei, as 
diretrizes orçamentárias. 

 
Nesse sentido, necessário registrar ainda que o executivo municipal tende a 

cumprir as disposições da Carta Magna com a apresentação de projeto de lei que trata das 
diretrizes e metas para o exercício financeiro de 2016.  

 
Apresentam diversos documentos anexos ao projeto de lei, ao qual ressalta-se, 

todavia, que não visualizamos a comprovação das exigências da Lei Complementar n.º 
11/01 (regulamenta o § 2.º do artigo 147 da Lei Orgânica do Município de Avaré, que 
dispõe sobre o Programa do Orçamento Participativo), uma vez que o orçamento em 
questão não contempla o chamado orçamento participativo, situação que há muito vendo 
sendo apontado pelo Tribunal de Contas do Estado, cuja providência vem sendo 
descumprida de forma reiterada pelo Poder Executivo. 

 
Quanto a esta circunstância, visando contribuir com o Poder Executivo, a 

Câmara Municipal criou, em sua página eletrônica oficial, um canal aberto à população para 
o envio de sugestões ao orçamento municipal, porém, esta providência não foi suficiente 
para levar a administração municipal a incluir na Lei Orçamentária o programa do orçamento 
participativo. 

 
Nesse passo, necessário traçar breve comentário do que efetivamente deva 

versar a lei de diretrizes orçamentárias. 
 
No primeiro momento o orçamento público é um fato puramente econômico 

ou financeiro, ao contrário do segundo momento (após a criação e a incidência da Lei 
Orçamentária) quando se torna um fato jurídico. 

 



 

 
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, 1631 – Centro – CEP 18706-240 - Avaré – SP 

Tel. (14) 3711-3070 - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 

Sob seu aspecto político o Orçamento demonstra como serão destinadas as 
verbas e quais os objetivos sociais a serem alcançados com essa distribuição. 

 
O aspecto jurídico do Orçamento caracteriza-se pelo fato de observar os 

preceitos constitucionais e legais. A nossa atual Constituição destina um título específico para 
a Tributação e o Orçamento.  

No capítulo II, Seção II, do referido título, encontramos os artigos que tratam 
dos orçamentos, sendo que nos artigos 165 a 169 estão prescritas as regras que 
regulamentam os orçamentos. 

 
O artigo 165 enumera três leis, todas de iniciativa do poder Executivo:  
 
I - o plano plurianual;  
II - as diretrizes orçamentárias; e  
III - os orçamentos anuais. 
 
Cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias:  
 

a) estabelecer as metas e as prioridades da administração pública, incluindo 
as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente;  
b) orientar a elaboração da lei orçamentária anual;  
c) dispor sobre as alterações na legislação tributária; e  
d) estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento. 

 
A lei orçamentária é, na verdade, o conjunto de três categorias de orçamentos. 

Compreende, na primeira categoria, o orçamento fiscal dos Poderes da União, dos seus 
fundos, dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, incluindo o orçamento das 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.  

 
Na segunda categoria, estão os orçamentos de investimentos das empresas 

em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 
voto.  

 
Por último, dentro da terceira categoria, está o orçamento da seguridade 

social, abrangendo todas as entidades e órgãos vinculados à União, quer sejam da 
administração direta ou indireta; bem como o dos seus respectivos fundos e fundações. 

 
Entretanto, para viabilizar a produção dos efeitos dos dispositivos 

orçamentários, a constituição prevê a criação de uma lei complementar. Cabendo à essa lei 
complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a 
organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária 
anual; bem como, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração 
direta e indireta e, ainda, estabelecer as condições para a instituição e o funcionamento de 
fundos. 

 
E de conhecimento dos senhores vereadores que o artigo 24 da Carta 

Magna, no seu inciso I, estabelece competir concorrentemente à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar sobre matéria de direito financeiro.  
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Devem, portanto, todos os demais entes da federação (Estados, Distrito 

Federal e Municípios) elaborarem respectivamente o seu plano plurianual, a sua lei de 
diretrizes orçamentárias e a sua lei orçamentária anual, para que possam continuar 
sobrevivendo.  

 
Neste contexto, a lei orçamentária é de fundamental importância para a vida 

do Estado, pois, sem ela ele não poderá atingir suas finalidades e atribuições.  
 
Existem alguns princípios que norteiam a elaboração do orçamento público, 

devendo ser ressaltados os seguintes: 
 
O princípio do equilíbrio consiste no equilíbrio entre as receitas e as 

despesas.  
O princípio da universalidade, segundo o qual todas as receitas e despesas 

devem estar previstas na lei orçamentária.  
 
O princípio da anualidade significa que para cada ano haja um orçamento.  
O princípio da exclusividade pelo qual o texto da lei orçamentária não pode 

conter outra determinação que não especificamente a previsão da receita e a fixação das 
despesas.  

 
O princípio da unidade, onde todos os gastos e receitas devem ser 

apresentados em um único documento.  
 
O da não afetação proíbe a vinculação direta das verbas públicas.  
 
E por último, e não menos importante, o princípio da programação, ou seja, 

o orçamento deve ter conteúdo e forma de programação. 
 
É importante ressaltar, finalmente, o caráter de essencialidade da lei 

orçamentária para que o estado possa continuar perseguindo as suas finalidades. O Estado, 
pois, como personificação da ordem jurídica, tem toda sua existência regulada pelo Direito, e, 
como não podia deixar de ser, toda sua atividade financeira, e aqui se inclui a elaboração da 
lei orçamentária, como vimos nestas breves linhas, também se encontra regulada por normas 
jurídicas. 

 
Nesse norte, verificamos no corpo do projeto a disposição contida no artigo 

42 da Lei n.º 4.320/64, que os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e 
abertos por decreto do Executivo. 

 
No mesmo sentido, o disposto no artigo 167, inciso V da Constituição da 

República, estabelecendo expressa vedação à abertura de crédito suplementar e especial 
sem prévia autorização legislativa. 

 
É certo que o art. 7.º, inciso I da Lei n.º 4.320/64 autoriza, na própria Lei do 

Orçamento, mediante prévia autorização legislativa, a abertura de créditos suplementares até 
determinado limite. 
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No Projeto de Lei descrito, tal previsão vem expressa no artigo 4.º, inciso I, 
no limite de 6% da despesa total, que implica em dizer que o Executivo fica autorizado a 
alterar o Orçamento, nos termos do art. 43, § 1.º, III da Lei nº 4.320/64, ou seja, os resultantes 
de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei. 

 
Nesse passo verificamos que o presente projeto de lei corrobora com as 

diretrizes da lei orgânica e da Constituição Federal, bem como atende as finalidades 
prioritárias da Lei de Diretrizes Orçamentária, além de atender aos princípios norteadores 
dispostos neste parecer.  

 
Logo, a propositura se encontra tecnicamente viável sob o aspecto jurídico, 

para a análise por parte dos nobres vereadores recomendando-se, no entanto, que as 
Comissões Permanentes busquem junto a Divisão de Contabilidade maiores esclarecimentos 
sob os aspectos contábeis. 

 
Registre-se, finalmente, que foi realizada audiência pública no dia 19.10 p.p., 

a respeito da lei orçamentária sob análise, a fim de que a população em geral pudesse 
conhecer em detalhes as despesas e as receitas previstas pelo Poder Executivo Municipal 
para o exercício de 2016. 

 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
                            

 
Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, sugerimos a seguinte correção: 
 

Supressão de um art. 7º, uma vez que há duplicidade do referido artigo. 

 
 
 
Posto isso, s.m.j., efetuada a referida supressão, cremos que o Projeto de Lei 

que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016 
(LOA) não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo 
pelo qual opinamos pela 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, 17 de Novembro de 2016. 
 
 
 
LETICIA F. S. P. DE LIMA 
   Procuradora Jurídica 
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Processo nº 157/2016. 

 

Projeto de Lei nº 106/2016. 

 

Autor: Prefeito Municipal 

 

Assunto: “Autoriza o Executivo Municipal a 

permutar área de terras e dá outras providências 

(Ulisses Castilho de Almeida e outro)”. 

 

 

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

 

 

O presente Projeto de Lei, de autoria do Prefeito Municipal, visa autorizar o Executivo 

Municipal a permutar área de terras. 

 

Conforme mensagem de encaminhamento e também pelo ofício (fls. 07) subscrito pelo 

gerente executivo do INSS em Bauru, referida permuta se faz necessária para posterior doação da área 

para o INSS. 

 

Cumpre consignar que analisando o presente projeto vislumbramos uma divergência da 

área que consta na matrícula do imóvel 59.626 e da que está descrita no projeto de lei em seu art. 1º, 

sendo que na mencionada matrícula a área perfaz um total de 2.155,00m2. 

 

 Assim, requer-se esclarecimento a respeito desta divergência a ser endereçado ao 

Departamento de Cadastro da Prefeitura, e caso ela se confirme, entendemos que o projeto deva ser 

instruído com o compromisso de regularização futura, providência que não acarretará atraso no regular 
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trâmite do projeto, nem prejudicará o interesse público visado qual seja a doação da área de terras para 

futura instalação da nova sede do INSS. 

 

Neste diapasão, esta Divisão Jurídica entende por ora ser a melhor solução oficiar ao 

Prefeito para esclarecer a respeito da citada divergência e caso ela se confirme que o processo seja 

instruído com o compromisso de regularização futura. Sendo certo que, após a vinda do solicitado, 

pugna esta Divisão por nova vista para ulterior manifestação. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 03 de novembro de 2016. 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 
PROCURADORA JURÍDICA 
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Processo nº 157 /2016 
Projeto de Lei nº 106/2016 
Autor: PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 

Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a 
permutar área de terras e dá outras providências 
(Ulisses Castilho de Almeida e outro). 

 

 
P A R E C E R  

 
 

Trata-se do Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo, 

que visa à permuta de área de terras entre a Prefeitura Municipal e Ulisses Castilho 

de Almeida e outro. 

A permuta é espécie do gênero alienação, isto é, transferência de 

domínio de determinado bem móvel ou imóvel. 

Conforme a lição de Hely Lopes Meirelles, citado por Gasparini1, 

todos os bens públicos podem ser alienados desde que a administração pública 

satisfaça certas condições prévias para a sua transferência ao domínio privado. 

Assim, a transferência dominial será legítima desde que observados 

alguns requisitos, tais como (1) interesse público devidamente justificado; (2) 

avaliação; (3) autorização legislativa; (4) desafetação, quando for o caso; (5) 

licitação, quando for o caso; e (6) escritura pública, além de requisitos específicos 

que a lei possa instituir. 

Com efeito, a justificativa do interesse público, ainda que singela, 

vem estampada no ofício de encaminhamento exarado pela autoridade executiva 

local, nos seguintes termos: 

                                                 
1 GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 9ª ed., Saraiva : São Paulo, 2.004, p.760. 



Permuta de área Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 

DIVISÃO JURÍDICA 

 

2/4 

“Visa a presente propositura obter a providencial 
autorização legislativa para autorizar o Executivo Municipal 
a permutar área de 539,66m2 com Ulisses Castilho de 
Almeida e outro para posterior doação ao INSS, para o 
qual solicitamos apreciação em regime de urgência.” 

 

Do mesmo modo, integra o Projeto supra epigrafado a avaliação dos 

bens cuja permuta se pretende. 

Nesse pormenor, impende-se destacar que a avaliação constatou que 

o bem a ser incorporado ao patrimônio público tem o mesmo valor àquele a ser 

destinado ao particular. 

Ademais, o imóvel municipal tem a mesma área da propriedade 

particular. 

A autorização legislativa advirá da regularidade formal do Projeto, 

bem como e sobretudo, pelo beneplácito do Plenário, órgão soberano desta Casa de 

Leis. 

Com relação à desafetação, conforme ensina Márcio Fernando Elias 

Rosa, “exceção para os dominicais, todos os bens públicos (de uso comum ou de uso 

especial) são adquiridos ou incorporados ao patrimônio público para uma destinação 

específica. A essa destinação específica é que podemos chamar de afetação. A 

retirada dessa destinação, com a inclusão do bem dentre o dominicais (que 

compõem o patrimônio disponível), corresponde à desafetação”.2 

Verifica-se da análise da documentação juntada aos autos, que a 

área cuja permuta se pretende não pertence a categoria de bem de uso comum do 

povo ou bem de uso especial. 

 A legislação pertinente só legitima a transferência patrimonial dos 

bens dominicais. Não são, no dizer de Gasparini, “suficientes para validar o trespasse 

do domínio, se o bem pertencer as categorias dos de uso comum do povo e especial. 

Aliás, na verdade só se pode transferir o domínio de bens imóveis pertencentes ao 

                                                 
2 in “Direito Administrativo” , 7ª ed., Saraiva : São Paulo, 2.005, p. 157/158. 
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Poder Público quando dominicais. Os bens de uso comum do povo ou os de uso 

especial são inalienáveis enquanto guardarem estas destinações. ”3 

Nesse sentido, também, a lição de Hely Lopes Meirelles4:  

“O que a lei civil quer dizer é que os bens públicos são 
inalienáveis enquanto destinados ao uso comum do povo 
ou a fins administrativos especiais, isto é, enquanto 
tiverem afetação pública, ou seja, destinação pública 
específica. Exemplificando: uma praça ou um edifício 
público não pode ser alienado enquanto tiver essa 
destinação, mas qualquer deles poderá ser vendido, 
doado ou permutado desde o momento em que seja, por 
lei, desafetado da destinação originária e trepassado para 
a categoria de bem dominial, isto é, do patrimônio 
disponível da Administração” 

Assim, como a área descrita no projeto não está afeta a uma 

destinação pública, ela pertence ao patrimônio disponível da administração, sendo 

passível de permuta pública. 

A permuta aqui cogitada de imóvel de particular, cujas 

características, localização e situação fática condiciona a escolha, por imóvel de 

domínio do município, deve ser precedida de autorização legislativa e respectivas 

avaliações, dispensando-se a licitação nos exatos termos do inciso X, do artigo 24, 

combinado com o inciso I, alínea "c", do artigo 17, ambos da Lei 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

Assim, presentes os requisitos legais (interesse público devidamente 

justificado; avaliação; e autorização legislativa), verifica-se que a permuta é possível. 

Ainda é importante citar que, conforme dispõe o art. 71 do Código 

Tributário do Município, o contribuinte que estiver em débito com o Município não 

poderá celebrar contrato ou termo de qualquer natureza. 

“Art. 71 – Os contribuintes que estiverem em 
débito de tributos e multas não poderão receber quaisquer 
quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, 

                                                 
3 Op. cit. p. 762. 
4 Apud D. Gasparini, op.cit. p. 762. 
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participar de concorrência, coleta ou tomada de preços 
celebrar contrato ou termos de qualquer natureza, ou 
transacionar a qualquer título com a administração do 
Município.” 

 

Desta forma, desde que juntado aos autos a certidão negativa de 

débito tributário do proprietário da área de terras que se pretende permutar, o 

projeto de lei em epígrafe não possui vícios que o impede de prosperar. 

Diante do exposto, s.m.j., opina essa Divisão Jurídica pela 

tramitação do Projeto de Lei em epígrafe, desde que juntada ao processo certidão 

negativa de débito tributário, para o fim de atender ao disposto no art. 71 do Código 

Tributário Municipal, uma vez que referido Projeto de Lei 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 (SP), 07 de novembro de 2.016. 

 

Leticia F. S. P. de Lima 
  Procuradora Jurídica 
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Processo nº 176/2.016. 
Projeto de Lei nº 118/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 
 

Assunto: “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar que especifica e dá outras providências 
(R$29.162,00 – Secr. Municipal de Serviços”.  

 
 

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, que dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional suplementar para suplementar o orçamento vigente, no 

importe de R$29.162,00 (vinte e nove mil centos e sessenta e dois reais), valor este que será 

remanejado para o pagamento de despesas de reparos de veículos da frota municipal.  

 

Nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal 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. 

 
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”. 

 

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. 
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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.(...) 
 
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). 

 

Quanto à iniciativa, é a mesma do Chefe do Executivo, conforme 

previsão no artigo 40, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.  

 
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 suplementar. Neste sentido, 

necessário tecer algumas considerações sobre o projeto ora analisado.  

 

É certo que o inciso V, do art. 167 da Constituição da República VEDA , 

a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e indicação 

dos recursos correspondentes. O artigo 156, inciso V, da Lei Orgânica Municipal reproduz a 

vedação prevista na Constituição Federal. 

 

Assim, em prestígio ao comando constitucional, o artigo 27, inciso III, da 

Lei Orgânica Municipal atribui à Câmara Municipal a competência para autorizar a abertura de 

créditos suplementares. 
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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. 

 
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. 

Sob esta perspectiva, o artigo 42 da Lei nº 4.320/64 dispõe que os créditos suplementares e 

especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

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

Jr. e Heraldo da Costa Reis1 sobre o citado artigo 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. 
 

Lembramos, 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 Legislativo manifeste sua autorização na 

lei da iniciativa do Executivo; e, segundo, a abertura do crédito será concretizada com a 

expedição de decreto que deve ser acompanhado de justificativa, com a indicação do recurso 

disponível para acorrer à nova despesa. 

 
A abertura do crédito adicional suplementar decorre da insuficiência de 

recursos, suplementando os créditos do orçamento vigente, e instrumento de ajuste 

                                                 
1
 1 A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107 
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orçamentário de autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na 

lei orçamentária (artigo 40, da Lei Federal 4320/64). 

 
Têm, ainda, por finalidade realizar ajustes ocorridos na mudança de 

rumo das políticas públicas, variações de preço de mercado dos bens e serviços a serem 

adquiridos pelo governo, ou ainda, situações emergenciais inesperadas e imprevisíveis. São 

classificados em: Crédito Suplementar, Crédito Especial e Crédito Extraordinário. 

 

No projeto em analise, o crédito cuja abertura se pretende será 

destinado a suplementar o orçamento existente e é utilizado quando os créditos orçamentários 

são, ou se tornam insuficientes.  

 
Mas, repita-se, sua abertura depende da existência de recursos 

disponíveis acorrerem à despesa e, por isso, o artigo 43 da já citada Lei nº 4.320/64 exige que 

tal abertura seja precedida de exposição e justificativa. 

 

O Executivo se socorrerá do excesso de arrecadação para proceder a 

abertura do credito suplementar, alinhando para isso sua necessidade ao disposto no § 3.º do 

artigo 43, da Lei nº 4.320/64 que se assim se apresenta: 

 
“ (...) 
 

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo 
das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, 
considerando-se, ainda, a tendência do exercício.” 

 

 
Nunca é demais relembrar que a abertura do crédito pretendido, 

acompanhada da respectiva justificativa, só será possível caso existam recursos financeiros 

disponíveis e não comprometidos para fazer face à despesa nova, considerando-se como tais: 

(i) o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (ii) os recursos 

provenientes de excesso de arrecadação; (iii) os resultantes de anulação parcial ou total de 
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dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e (v) o produto de 

operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo 

realizá-las (artigo 43, caput, e incisos I a III, da Lei n.º4.320/64). 

 

Nesse passo, vê-se que as despesas a serem efetuadas com a abertura 

de crédito suplementar serão cobertas pelos recursos citados no artigo 2.º, do vertente Projeto 

de Lei, ou seja, pela anulação dos recursos locados e existentes, discriminados no citado 

dispositivo da propositura, que serão remanejados para atender ao crédito a ser aberto, 

visando o pagamento das despesas com reparos dos veículos da frota municipal. 

  

Destarte, diante das ponderações acima expostas, não se vislumbra 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 há qualquer reparo a ser feito. 

 

Diante do exposto, S.M.J., o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra 

maculado pelo vício 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 Casa Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 

formalidades legais e regimentais. 

 
É o parecer, “sub censura”. 

 
Avaré (SP), 22 de Novembro de 2016. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE    LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO      CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo nº 177/2016 

Projeto de Lei nº 119/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Ref.: “Dispõe sobre alteração no Art. 1º da 

Lei nº 1737, de 1º de dezembro de 1987, e dá 

outras providências”. 

 

 

P A R E C E R  

 

 
Nos termos do artigo 30, incisos I, da Constituição Federal, 

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

O art. 4º, em seu inciso I, da Lei Orgânica do Município de 

Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência para legislar sobre 

assunto 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 

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”. 
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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 ). 

 

 Neste sentido, o projeto de Lei em exame tem por objetivo 

alterar a redação do art. 1º da Lei nº 1737, de 1º de dezembro de 1987, para 

ceder em comodato pelo período de 60 anos a área descrita na minuta 

contratual.  

  

Nesse passo, cabe trazer ainda o que diz o artigo 60 da Lei 

Orgânica Municipal, senão vejamos: 

 

Art. 61. Ao Prefeito, compete entre outras atribuições: 

(...) 

XXVII – providenciar sobre a administração dos bens 

do Município e sua alienação, na forma da lei 

 

 

Portanto, quando a iniciativa da proposição esta resguarda a 

legitimidade trazida na Lei Orgânica do Município. 

 

Nesse sentido, cremos que o presente Projeto de Lei, não se 

encontra maculado pelo vício da ilegalidade e inconstitucionalidade. 
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SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, não sugerimos 

alterações. 

 

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

opinamos pela regular tramitação do presente Projeto de Lei, 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, 22 de novembro de 2016. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

PROCURADORA JURÍDICA 
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Processo nº 180/2.016. 
Projeto de Lei nº 122/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 
 

Assunto: “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar que especifica e dá outras providências 
(R$169.400,00 – Secr. Municipal da Saúde”.  

 
 

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, que dispõe sobre 

a abertura de crédito adicional suplementar para suplementar o orçamento vigente, no 

importe de R$169.400,00 (cento e sessenta e nove mil e quatrocentos reais), valor este que será 

remanejado para pagamento do fornecedor das refeições ao SAMU.  

 

Nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal 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. 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”. 

 
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. 
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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.(...) 
 

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). 

 

Quanto à iniciativa, é a mesma do Chefe do Executivo, conforme previsão no 

artigo 40, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.  

 
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 suplementar. Neste sentido, 

necessário tecer algumas considerações sobre o projeto ora analisado.  

 
É certo que o inciso V, do art. 167 da Constituição da República VEDA , a 

abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e indicação dos 

recursos correspondentes. O artigo 156, inciso V, da Lei Orgânica Municipal reproduz a 

vedação prevista na Constituição Federal. 

 
Assim, em prestígio ao comando constitucional, o artigo 27, inciso III, da Lei 

Orgânica Municipal atribui à Câmara Municipal a competência para autorizar a abertura de 

créditos suplementares. 
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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. 

 
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. Sob esta 

perspectiva, o artigo 42 da Lei nº 4.320/64 dispõe que os créditos suplementares e especiais 

serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

 
Aliás, necessário conferir os comentários feitos por J. Teixeira Machado Jr. e 

Heraldo da Costa Reis1 sobre o citado artigo 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. 
 
Lembramos, 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 Legislativo manifeste sua autorização na lei da 

iniciativa do Executivo; e, segundo, a abertura do crédito será concretizada com a expedição de 

decreto que deve ser acompanhado de justificativa, com a indicação do recurso disponível para 

acorrer à nova despesa. 

 
A abertura do crédito adicional suplementar decorre da insuficiência de 

recursos, suplementando os créditos do orçamento vigente, e instrumento de ajuste 

                                                 
1
 1 A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107 
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orçamentário de autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na 

lei orçamentária. 

 

Têm, ainda, por finalidade realizar ajustes ocorridos na mudança de rumo das 

políticas públicas, variações de preço de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos pelo 

governo, ou ainda, situações emergenciais inesperadas e imprevisíveis. São classificados em: 

Crédito Suplementar, Crédito Especial e Crédito Extraordinário. 

 

No projeto em analise, o crédito cuja abertura se pretende será destinado a 

suplementar o orçamento existente e é utilizado quando os créditos orçamentários são, ou se 

tornam insuficientes.  

 

Mas, repita-se, sua abertura depende da existência de recursos disponíveis 

acorrerem à despesa e, por isso, o artigo 43 da já citada Lei nº 4.320/64 exige que tal abertura 

seja precedida de exposição e justificativa. 

 

O Executivo se socorrerá do excesso de arrecadação para proceder a abertura 

do credito suplementar, alinhando para isso sua necessidade ao disposto no § 3.º do artigo 43, 

da Lei nº 4.320/64 que se assim se apresenta: 

 
“(...) 
 

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo 
das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, 
considerando-se, ainda, a tendência do exercício.” 

 

 
Nunca é demais relembrar que a abertura do crédito pretendido, 

acompanhada da respectiva justificativa, só será possível caso existam recursos financeiros 

disponíveis e não comprometidos para fazer face à despesa nova, considerando-se como tais: 

(i) o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (ii) os recursos 
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provenientes de excesso de arrecadação; (iii) os resultantes de anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e (v) o produto de 

operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo 

realizá-las (artigo 43, caput, e incisos I a III, da Lei n.º4.320/64). 

 

Nesse passo, vê-se que as despesas a serem efetuadas com a abertura de 

crédito suplementar serão cobertas pelos recursos citados no artigo 2.º, do vertente Projeto de 

Lei, ou seja, pela anulação dos recursos locados e existentes, discriminados no citado 

dispositivo da propositura, que serão remanejados para atender ao crédito a ser aberto. 

 

Destarte, diante das ponderações acima expostas, não se vislumbra 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 há qualquer reparo a ser feito. 

 
Diante do exposto, S.M.J., o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra 

maculado pelo vício 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 Casa Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 

formalidades legais e regimentais. 

 
É o parecer, “sub censura”. 

 
Avaré (SP), 22 de Novembro de 2016. 

 
 

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








