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CIRCULAR N º 33/2015-DG                                                  Avaré, 06 de outubro de 2.015 
                                                                           
 

 
Senhor (a) Vereador (a):   
 
 

   Convoca 01 (Uma) Sessão Extraordinária para o dia 08/10/2015, 
quinta feira – às 08h30min e designa a matéria para a Ordem do Dia 

 
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 

Vereador Denílson Rocha Ziroldo, convocou a Câmara de Vereadores para 01 Sessão  
Extraordinária  a ser realizada no dia 08 de outubro do corrente ano, quinta feira,   às 
08h30min designando para a Ordem do Dia a seguinte matéria:- 

 
 

1. PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA N.º 03/2015 – 2º Turno – Maioria qualificada 2/3 

Autoria: Maioria dos Vereadores 
Assunto: Dispõe sobre revogação do parágrafo primeiro do artigo 10 da Lei Orgânica 
da Estância Turística de Avaré e adota outras providências 
Anexo:- Cópias da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 03/2015 e dos Pareceres do 
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  
 
 

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 106/2015 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre alterações, bem como altera dispositivos na Lei Complementar 
nº 38, de 12 de junho de 2003 e dá outras providências. (Código de Obras)  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 106/2015 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e 
Adm. Pública. (PRAZO EXPIRADO) 
 
 
 

                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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Proposta de Emenda nº 003/2015 
 Processo nº 155/2015 
 Autor: Um Terço dos Vereadores da Casa 
 

 

 

"De tanto ver triunfarem as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a 
injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a 
desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto". (RUY BARBOSA) 

 

 
Assunto: “Dispõe sobre a revogação do parágrafo 
primeiro do artigo 10 da Lei Orgânica da Estância 

Turística de Avaré e dá outras providências.  

 
 

P A R E C E R   
 

Nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, compete ao 
Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 
No mesmo sentido, o art. 4º, I, da Lei Orgânica do Município de Avaré, 

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

 
A emenda poderá ocorrer mediante proposta de, no mínimo, um terço 

dos membros da Câmara Municipal, conforme o artigo 36 da Lei Orgânica: 
 
“Art. 36 - A lei Orgânica Municipal poderá ser emendada 
mediante proposta: 
 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara 
Municipal; 
(...)” 

 
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 
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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. 

 
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 ) 

 

E de se notar que o “caput” do artigo 29 da CF menciona “O 

Município reger-se-á por lei orgânica...”, qualquer outro ato normativo que não tenha 
esse mesmo rigor em sua solenidade, resolução ou decreto legislativo, jamais poderá se prestar 
a tal finalidade, o mesmo se podendo dizer de lei ordinária ou lei complementar. 

 

Por fim, conforme leciona Alexandre de Morais, ao dispor sobre a 

Constituição Federal, a supremacia das normas constitucionais no ordenamento 
jurídico e a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos 
editados pelo poder público competente exigem que, na função hermenêutica 
de interpretação do ordenamento jurídico, seja sempre concedida preferência 
ao sentido da norma que seja adequada à Constituição Federal. Assim sendo, 
no caso de normas com várias significações possíveis, deverá ser encontrada a 
significação que apresente conformidade com as normas constitucionais, 
evitando sua declaração de inconstitucionalidade e a consequente retirada do 
ordenamento jurídico.1 

 

                                                 
1
  Alexandre de Morais, in, Direito Constitucional, 10ª edição, Atlas:São Paulo, 2001, p. 43. 
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Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre o 
projeto ora analisado.  

 
Sabe-se que a alteração pretendida permeia o fato de que as sessões 

camarárias previstas para cada Sessão Legislativa Ordinária, onde suas datas recaiam em 
sábados, domingos e feridos, seriam transferidas para o primeiro dia útil. Com a propositura, não 
haveria sessão naquela semana.   

 
Nesse sentido, se extrai da justificativa da propositura que “... que os 

trabalhos do Legislativo transcorrem normalmente quando a Sessão Ordinária recai 

em feriado, não há necessidade de se transferir para o próximo dia útil, pois toda a 

matéria fica para a próxima sessão”. 

 
Tem se ainda da justificativa que não há “qualquer embaraço ou 

prejuízo aos trabalhos Legislativos, até porque qualquer matéria com o crivo de 

urgência tem prazo de tramitação de 45 (quarenta e cinco) dias ... assim, a 

transferência da matéria de uma sessão para outra em nada prejudicaria os prazos 

regimentais”. 
 
Por fim, sustenta a justificativa, que caso haja a necessidade de fazer 

uma sessão para apreciação de matéria extremamente urgente, tem a possibilidade de se 

convocar uma sessão extraordinária. 

 

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
 
Quanto à redação da Proposta de Emenda a Lei Orgânica, não 

sugerimos correções. 
 
Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Emenda à Lei 

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

 
É o parecer, sub censura. 
 
Avaré (SP), 02 de Setembro 2015. 

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. - OAB/SP 146.191 
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P A R E C E R  

 
 
Processo n.º 145/2015 
Projeto de Lei Complementar n.º 106/2015 
Autor: Prefeito Municipal 
  
 

 

Assunto: “Dispõe sobre alterações, bem como altera 
dispositivos da Lei Complementar nº 38, de 12 de junho de 
2003, e dá outras providências (Código de Obras).” 

 
 
Trata-se do Projeto de Lei de autoria do Prefeito Municipal, que busca alterar 

e acrescentar dispositivos ao Código de Obras do Município.  Nesse sentido, cumpre buscar 

abrigo no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, que atribui ao município a 

competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo lado, surge 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. 

 

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”. 

 
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. 
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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 

aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, uma vez que, a lei em vigor necessita de 

alterações, segundo a ótica do autor da propositura. 

 
Sob esta perspectiva, o autor do projeto traz inovação no sentido de 

exigir profissional habilitado, também nos casos de demolição de edificações, o que 

certamente possibilitará melhor observância das normas de engenharia visando a segurança 

de todos os envolvidos na atividade. 

 

O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura considera a 

atividade de “demolição de edificação” como uma obra de engenharia, exigindo a 

expedição de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), nos termos dos artigos 1 e 2.º-

A, da Lei 6496/77, pelo profissional responsável. 

 
A propositura, sob este aspecto, implica na adequação da legislação 

municipal à norma federal que exige a atuação de responsável técnico em obras de 

edificações (engenheiro, arquiteto, técnico em edificações etc), nas quais estão inseridas as 

demolições. 

 
Necessário consignar que o Código de Obras é o instrumento que 

permite à Administração Municipal exercer o controle e a fiscalização do espaço edificado e 

seu entorno, garantindo a segurança e a salubridade das edificações.  

 

Com esse propósito, o projeto de lei prevê a alteração do artigo 151 

e a inclusão dos artigos 151-A e 151-B ao Código de Obras, a fim de imprimir maior 

agilidade na atuação fiscalizatória em obras que se encontrem em desacordo com as 

normas permitindo, inclusive, o embargo cautelar do empreendimento, garantindo ao 
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infrator o exercício do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, 

assegurados pela Constituição Federal (artigo 5.º, incisos LIV e LV). 

 

Através deste instrumento as Prefeituras buscam assegurar melhor 

qualidade de vida para seus habitantes - As diretrizes para construção, presentes no Código 

de Obras e Edificações, complementam-se e devem estar integradas com outros 

instrumentos urbanísticos -, que por sua vez devem ser elaborados ou revisados para o 

efetivo controle da atividade edilícia no Município. 

 

Nesse sentido, as alterações propostas visam principalmente alterar a 

parte de fiscalização das obras, sejam de construção, reforma e demolição, cujo mérito de 

aprovação ou não, cabe ao plenário na sua soberania. 

 

Destarte, 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 nenhuma correção.  

 

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

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

opina esta assessoria jurídica pela 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, 28 de Setembro de 2015. 

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








