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 CIRCULAR N º 38/2017- DG                                                    Avaré, 09 de novembro de 2.017. 

 

 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
13/11/2017 - Segunda Feira – às 19h00min. 
 
 

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 13 de 
novembro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 

 

1. PROJETO DE LEI Nº 102/2017 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Cesar Augusto Luciano Franco Morelli 
Assunto: Dispõe sobre a instalação de lixeiras residenciais externas e dá outras providências 

(c/ SUBSTITUTIVO) 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 102/2017 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 

de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública. (c/emendas) 

 

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 104/2017 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Cria a Secretaria de Negócios Jurídicos - SNJ - Organiza a Procuradoria Geral do 

Município, seu Regime Jurídico, altera a Lei Complementar 96, de 12 de maio de 2009 e dá 

outras providências. (c/SUBSTITUTIVO - Cria a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 

altera a Lei Complementar 96, de 12 de maio de 2009, Lei Complementar 126, de 02 de junho 

de 2010 e dá outras providências.)  

Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 104/2017 e dos Pareceres do Jurídico e 

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

Consumidor; e de Serviços, Obras e Adm. Pública (c/emendas) 

 

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 nº 152/2017 
 
Projeto de Lei nº 102/2017 
 
Autor: Vereador Cesar Augusto Luciano Franco Morelli 
 
 
 
 
 
 
 

Assunto: “Dispõe sobre a instalação de 
lixeiras residenciais externas e dá 
outras providências”. 
  

 
 
 
 
 

P A R E C E R  
 
 

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a instalação 

de lixeiras residenciais externas. 

 

O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, estabelece 

que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo sentido, o artigo 4º, 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 que traz a Carta 

Republicana vigente, em especial o disposto no caput do artigo 37, que reza:  
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“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 1988, por vez primeira na 

história fez constar do seu texto exatamente os princípios de administração, no 

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

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 

  

"Este princípio entronca-se com a própria noção de 

Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se 

submete ao próprio direito que criou, razão pela qual 
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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, necessário tecer algumas considerações 

sobre o projeto ora analisado. 

 

No tocante à iniciativa do projeto de lei, SMJ, o tema é de 

iniciativa comum, ou seja, tanto o Legislativo quanto o Executivo podem dar 

início ao processo legislativo, apresentando o projeto de lei, haja vista que a 

norma editada não regular matéria estritamente administrativa afeta ao Poder 

Executivo, delimitada pelos artigos 24, § 2º, 47, incisos XII e XVIII, 166 e 174 

da Constituição Estadual. 

 

A questão inerente à criação de despesa merece pequena 

digressão de modo que não se alegue vicio de iniciativa. 

 

A independência dos Poderes não é absoluta a ponto de 

tornar inviável o governo; daí a previsão de harmonia. Decidiu o Supremo 

Tribunal Federal na ADI-MC n. 2.072/RS, que o Poder Legislativo pode editar 

leis que criem despesas, pois, caso contrário, não poderá ele legislar sobre a 

maioria das matérias. Regras restritivas dos Poderes devem ser interpretadas 

também restritivamente. O art. 63 da Constituição Federal veda o aumento de 



 

 

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 –  Avaré – SP – CEP 18706-240 – Tel. (14) 3711-3070  

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
4 

despesas apenas em projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da 

República, permitindo-o, porém, nos projetos de iniciativa concorrente. 1 

 

Em regra, qualquer lei, de iniciativa parlamentar, criará, 

ainda que por via reflexa, algum efeito patrimonial para o Executivo. Se, em 

razão disso, o Legislativo não puder propor e aprovar qualquer iniciativa com 

essa consequência, sua atividade estará profundamente comprometida e 

perigosamente apequenada. 

 

No caso em baila, o projeto visa a instalação de lixeiras 

residenciais externas, que deverão ser realizadas por conta do proprietário do 

imóvel, sendo que em caso de descumprimento da determinação o município 

efetuará o serviço, no entanto o proprietário será cobrado pela municipalidade 

e deverá efetuar o ressarcimento. 

 

Portanto, a criação de despesa é temporária, 

considerando que em caso de descumprimento o proprietário deverá realizar, 

posteriormente, o pagamento do serviço prestado pelo município. Ademais, 

temos que a propositura do presente projeto de lei, não se inclina à 

inconstitucionalidade, em razão dos motivos acima expostos, mormente pela 

matéria não estar inserida no rol do artigo 61 da Constituição Federal  

 

No mérito, o projeto objetiva a preservação do meio 

ambiente e a limpeza da cidade. 

  

                                                 
1 TJ – SC - Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2009.063965-7, de Balneário Camboriú 

Relator Designado: Des. Luiz Cézar Medeiros 
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Destarte, SMJ, não se vislumbra no vertente Projeto de 

Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. 

 

 

SUGESTÃO TÉCNICA LEGISLATIVA:  

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, não sugerimos 

correções. 

 

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 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. 

 

Avaré (SP), 06 de novembro de 2017. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA                           JOSE ANT. GOMES IGNACIO JR. 
Procuradora Jurídica                                  Chefe Divisão Jurídica 
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Processo nº 158/2017. 
Projeto de Lei Complementar nº 104/2017. 
Autor: Prefeito Municipal  
 
 
 
 

Assunto: “Cria a Secretaria de 
Negócios Jurídicos- SNJ- Organiza a 
Procuradoria Geral do Município, seu 
Regime Jurídico, altera a Lei 
Complementar 96, de 12 de maio de 
2009 e dá outras providencias”. 

 
 
 
 

P A R E C E R  
 
 
 

Trata-se de Projeto de Lei que cria a Secretaria de 

Negócios Jurídicos (SNJ). 

 

O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, estabelece 

que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo sentido, o artigo 4º, 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:  
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“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 1988, por vez primeira na 

história fez constar do seu texto exatamente os princípios de administração, no 

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

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de 

Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se 

submete ao próprio direito que criou, razão pela qual 
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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, necessário tecer algumas considerações 

sobre o projeto ora analisado, que cuida de criar a Secretaria de Negócios 

Jurídicos. 

 

No tocante à iniciativa, pode-se afirmar que o tema é de 

exclusividade do Executivo, delimitada pelo artigo 24, § 2º, da Constituição 

Estadual, ratificado pelo artigo 133, § 1º do Regimento Interno desta Casa. 

 

Outrossim, consta na Lei Orgânica do Município, em seu 

artigo 40, inciso II a competência exclusiva do Prefeito para a propositura de 

leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias 

e órgãos da administração pública.  

 

Quanto ao aspecto formal e a constitucionalidade do 

projeto, SMJ, os mesmos não se mostram divorciados da Carta Magna.  

 

Ademais, a Lei de Diretrizes Orçamentarias dispõe sobre 

a possibilidade de projetos visando a criação e a extinção de empregos 

públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira, conforme o 

presente.   
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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 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. 

 

Avaré (SP), 05 de outubro de 2017. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA                       JOSE ANT. GOMES IGNACIO JR 
   Procuradora Jurídica                                    Chefe 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 –  Avaré – SP – CEP 18706-240 – Tel. (14) 3711-3070  

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
1 

Processo nº 158/2017. 
Projeto de Lei Complementar nº 104/2017 (Substitutivo) 
Autor: Prefeito Municipal  
 
 
 
 

Assunto: “Cria a Secretaria Municipal 
de Assuntos Jurídicos, altera a Lei 
Complementar 96, de 12 de maio de 
2009, Lei Complementar 126, de 02 de 
junho de 2010 e dá outras 
providencias”. 

 
 
 
 

P A R E C E R  
 
 
 

Trata-se de Projeto de Lei que cria a Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos, altera a Lei Complementar 96, de 12 de maio de 2009 e 

Lei Complementar 126, de 02 de junho de 2010. 

 

O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, estabelece 

que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo sentido, o artigo 4º, 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:  
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“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 1988, por vez primeira na 

história fez constar do seu texto exatamente os princípios de administração, no 

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

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de 

Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se 

submete ao próprio direito que criou, razão pela qual 
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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, necessário tecer algumas considerações 

sobre o projeto ora analisado, que cuida de criar a Secretaria de Negócios 

Jurídicos. 

 

No tocante à iniciativa, pode-se afirmar que o tema é de 

exclusividade do Executivo, delimitada pelo artigo 24, § 2º, da Constituição 

Estadual, ratificado pelo artigo 133, § 1º do Regimento Interno desta Casa. 

 

Outrossim, consta na Lei Orgânica do Município, em seu 

artigo 40, inciso II a competência exclusiva do Prefeito para a propositura de 

leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias 

e órgãos da administração pública.  

 

O projeto, ainda, altera os artigos 1º e 3º da Lei 

Complementar nº 96/2009. 

 

Quanto ao aspecto formal e a constitucionalidade do 

projeto, SMJ, os mesmos não se mostram divorciados da Carta Magna.  
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Ademais, a Lei de Diretrizes Orçamentarias dispõe sobre 

a possibilidade de projetos visando a criação e a extinção de empregos 

públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira, conforme o 

presente.   

 

Por fim, conforme documentos juntados ao projeto 

inaugural e sua reiteração no oficio de encaminhamento da presente 

propositura, tal ação governamental não acarretará aumento de despesas, 

tendo adequação orçamentária financeira com a Lei Orçamentaria Anual e 

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias.  

 

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 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. 

Avaré (SP), 17 de outubro de 2017. 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA                       JOSE ANT. GOMES IGNACIO JR 
   Procuradora Jurídica                                    Chefe Divisão Jurídica 

 
 






















