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  CIRCULAR N º 34/2016 - DG                                        Avaré, 22 de setembro de 2.016. 
 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 

 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
26/09/2016 - 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 26 
de Setembro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte 
matéria: 

 
1. PROJETO DE LEI Nº 12/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Altera o Art, 8º, da Lei nº 1.751, de 03 de dezembro de 2013 e dá outras 

providências (doação Walfrig) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 12/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação. 
 

2. PROJETO DE LEI Nº 60/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso, do Fundo Municipal 

do Idoso e dá providências (c/ SUBSTITUTIVO).  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 60/2016 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. (c/ emenda)  

 

3. PROJETO DE LEI Nº 84/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre o Arquivo Público Municipal, revoga a Lei Municipal nº 1.582, de 
05 de julho de 2012, que criou o Arquivo Público Municipal, e dá outras providências.  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 84/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões 

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

4. PROJETO DE LEI Nº 89/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recursos financeiros 
destinados a realização da XXXIV FAMPOP - Feira Avareense de Música Popular  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 89/2016 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 24/2016. 
Projeto de Lei n.º 12/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 

 
 

Assunto: “Altera o Art. 8.º, da Lei n.º 1.751, de 03 de 
dezembro de 2013 e dá outras providências”. 
 

 

 

 
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 Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, dispõe sobre alteração do artigo 8.º, da Lei n.º 1.751, de 03 de dezembro de 

2013 e dá outras providências, que consiste na prorrogação, em sessenta meses, do prazo 

de carência para o término das obras e início de funcionamento da empresa WALFRIG 

EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES.  

 

Cumpre consignar preliminarmente que o referido projeto deve trazer 

certos documentos indispensáveis à análise.  

 

Neste particular, a propositura não veio instruída de algumas peças 

documentais essenciais ao exame da sua viabilidade jurídica, em especial da documentação 

comprobatória da justificativa apresentada para a solicitação de elastério do prazo. 

 

Com efeito, o artigo 6.º, da Lei Municipal n.º 436/1996 dispõe que: 

 

“Artigo 6.º. Todos os prazos fixados nesta lei poderão ser alterados a pedido 
fundamentado do beneficiário, ficando a critério do Executivo e do Legislativo deferir ou 
não tal pedido”. 
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O requerimento apresentado pelos sócios da empresa beneficiária, 

trazendo os motivos que justificam o pedido de prorrogação do prazo para o término das 

obras e início do funcionamento do frigorífico não veio acompanhado da documentação que 

comprove as exigências formuladas pelo órgão regulador da atividade da empresa (SIF – 

SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL).  

 

Isto porque os atos administrativos devem ser motivados. É o que 

determina o artigo 111, da Constituição do Estado de São Paulo: 

 
Artigo 111 – A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. 

 

Neste sentido leciona o mestre HELY LOPES MEIRELLES - (Direito 

Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 19ª ed. págs. 82/83), litteris: 

 

“A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na 

Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o 

que a lei autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”, para o administrador público 

significa “deve fazer assim”. 

 

O jurista CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, em seu aclamado Curso de 

Direito Administrativo, 5ª Ed., Ed. Malheiros, São Paulo: 1994, p. 52, em brilhante análise dos preceitos 

da legalidade traz as seguintes considerações, in litteris: 

 

“O princípio da legalidade, no Brasil, significa que a Administração nada pode fazer senão o que a 

lei determina. Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a 

Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autorize. Donde, administrar é prover aos 

interesses públicos, assim caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade dos meios e formas 

nela estabelecidos ou particularizados segundo suas disposições. Segue-se que a atividade 

administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos que, na formação escalonada 

do direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já se contém abstratamente nas leis.” 
 

 

 

A motivação, alçada à categoria de princípio, é obrigatória ao exame da 

legalidade, da finalidade e da moralidade administrativa, exigidos na prática dos seus atos, 

pelo artigo 37, da Constituição Federal, sobretudo para a concessão do prazo suplementar 

solicitado pela empresa beneficiária. 



 

 

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

 

Av. Pref. Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – CEP 18705-050 - Avaré – SP 

Tel. (14) 3711-3073 - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
3 

Neste cenário, a autorização legislativa buscada deve estar amparada 

em elementos objetivos que propiciem a análise do pedido de prorrogação do prazo para 

término das obras e início de funcionamento da empresa beneficiária. 

 

No caso, a empresa beneficiária deverá instruir o requerimento 

apresentados com os seguintes documentos: 

 

a) relatório de vistoria a ser realizado pelo setor de engenharia da Prefeitura 
Municipal, atestando o estágio atual das obras do empreendimento; 
 
b) relatório de exigências apresentado pelo SIF – SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL, 
que justifique o elastério do prazo contido no artigo 8.º, da  Lei Municipal n.º 
1751/2013; 

 
 
Diante do exposto, S.M.J., cremos que a melhor solução para o 

momento seja a Comissão competente solicitar a referida documentação ao autor do projeto, 

sendo certo, que após a vinda do solicitado, requer-se a vinda da proposição a esta Divisão 

para nova manifestação. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 14 de Março de 2016. 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO     CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo nº 024/2016. 

Projeto de Lei nº 012/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

 

Assunto: “Altera o artigo 8º da 

Lei nº 1.751, de 03 dezembro de 

2013, e dá outras providências”.  

 

 

 

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

 

 

 

Cuida-se do projeto de Lei de autoria do Chefe do 

Executivo municipal, buscando autorização para alteração do 

artigo 8º da Lei nº 1.751, de 03 dezembro de 2013, 

especificadamente quanto a prorrogação de prazo para conclusão 

da obra objeto de doação por parte do executivo municipal. 

 

 Cumpre consignar que esta Divisão Jurídica em 

estudo ao referido projeto, já se manifestou anteriormente de 

forma preliminar solicitando documentos, sendo referida 

solicitação atendida parcialmente, e nesse sentido, com muita 

acuidade se convence que há necessidade da vinda de outros 

documentos a ensejar a tramitação da propositura. 

 

Considerando que o projeto de lei contempla a doação 

de imóvel com encargos, e tendo em vista a justificativa/razões 

(fls. 03) da donatária para solicitar dilação do prazo da 

conclusão da obra - (EXIGÊNCIAS DO SIF), necessária a vinda ao 

processo dessa documentação, sem o que fica prejudicada o 

pedido de dilação de prazo. 

 

Igualmente, necessária à vinda do TERMO DE DOAÇÃO DO 

IMÓVEL – (art. 4º, inciso II da lei nº 1.751, de 03 dezembro de 

2013).  
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Nesse sentido, se faz necessário providências por 

parte do autor do projeto o encaminhamento dos seguintes 

documentos: 

 

1) EXIGÊNCIAS DO SIF (pedido do órgão a empresa 

donatária) - Reformas na construção já executada – 

mudando algumas alas já construídas e refazer as 

suas estruturas adequando ao pedido do órgão – 

(sic) 

 

2) TERMO DE DOAÇÃO DO IMÓVEL – (art. 4º, inciso II da 
lei nº 1.751, de 03 dezembro de 2013).  

  

 

Assim, requer-se a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação seja oficiado ao autor do projeto para que encaminhe a 

documentação acima mencionada, caso não seja atendida tal 

providência, opina SMJ, esta Divisão Jurídica pela não 

tramitação do projeto de Lei, face o aparecimento de possível 

ilegalidade na propositura.   

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 15 de Agosto de 2016. 

 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
ADV. - OAB/SP 146.191 
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Processo nº  024/2016. 

Projeto de Lei nº 012/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

  

 

 
"Aquele que perde dinheiro, perde muito; aquele que 

perde um amigo, perde muito mais. Aquele que perde 

a fé, perde tudo.".  

(Eleanor Roosevelt) 

 

 

 

Assunto: “Altera o artigo 8º, da Lei nº 

1.751, de 03 de dezembro de 2013 e dá 

outras providências”. 

 

 

P A R E C E R  

 

 

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

pretende alterar o prazo de conclusão da obra a que se refere à Lei  1.751, de 03 de 

dezembro de 2013, lei esta que doou área de terras a empresa Walfrig Exportação, 

Importação, Industria e Comércio de Carnes Ltda.  

 

Nesse sentido, cumpre buscar o artigo 30, incisos I, da Constituição 

Federal, que cinge em seu corpo 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 Bandeirante, 

senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de 

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 

É certo que para delimitar um campo de ação necessariamente 

máximo ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na 

sua gestão dos negócios públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e 

desmandos, é que a Constituição de l988, por vez primeira na história fez constar 

do seu texto exatamente os princípios de administração, no que foi imitada e até 

mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado de 

Direito. Estado de Direito é aquele que se submete ao próprio 

direito que criou, razão pela qual não deve ser motivo 

surpresa constituir-se o princípio da legalidade um dos 

sustentáculos fundamentais do estado de Direito.(...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, 

mas há de buscá-los na lei, assim como, em regra, não 

desfruta de liberdade, escrava que é da ordem jurídica." - (In 

Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 

24/5 ). 

 

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro intuito de prorrogar o 

prazo de conclusão da construção de um frigorifico, conforme menciona o artigo 8º 

da norma municipal. 
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Necessário antes de adentrar o mérito do projeto, trazer o caminho que 

percorreu a citada lei.  

 

O nascedouro do referido projeto se deu em razão de pedido 

formulado pela empesa Walfrig Exportação, Importação, Indústria e Comércio de 

Carnes Ltda, considerando que até o momento não atingiu os objetivos do SIF – 

Serviços de Inspeção Federal, conforme se vê pela documentação que essa 

assessoria solicitou junto ao autor do projeto.  

 

Consta ainda do processo a cópia da escritura de doação, donde se 

destaca que o prazo final para o funcionamento da empresa seria 28 de fevereiro 

de 2017, considerando a data lavratura do instrumento publico e o prazo de 36 

(trinta e seis) meses para o inicio das atividades. 

 

A empresa juntou a documentação solicitada para justificar a 

prorrogação, cabendo ao plenário a análise do mérito para conceder ou não a 

prorrogação do prazo, conforme deseja o autor do projeto.   

 

Desta forma, não vislumbramos no vertente Projeto de Lei qualquer 

mácula capaz de inquiná-lo a ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos nenhuma correção.  

 

Posto isso, s.m.j., sem embargo da inocuidade da propositura, cremos 

que 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, sub censura. 

 

Avaré, 19 de Setembro de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP 146.191 
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Processo n.º 94/2016 

Projeto de Lei n.º 60/2016 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
Assunto: “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do 
Idoso, do Fundo Municipal do Idoso e dá outras 
providências”. 
 
   

 
 

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

 

 

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

Prefeito Municipal, que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso, do 

Fundo Municipal do Idoso e dá outras providências”. 

 

Cumpre consignar nesse sentir que se trata de projeto de lei de 

enorme relevância para o município, na medida em que o Conselho deverá ter ampla 

participação popular na formulação de projetos e políticas visando a garantia dos 

direitos dos Idosos. 

 

No entanto, o projeto de lei carece de adequação, na medida em que 

o Conselho Municipal do Idoso já existe no âmbito do município de Avaré, CRIADO 

ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N.º 33/1997 (cópia anexa), que deve ser objeto de 

modificação. 

 

Além disso, a propositura que “cria novamente” o conselho também 

traz a criação do Fundo Municipal do Idoso, de modo que a adequação do projeto 

deve guardar observância às regras da Lei Complementar n.º 95/1998. 
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Assim, opina esta divisão jurídica pela devolução da propositura ao 

Autor, recomendando que seja promovida a readequação do projeto, que deverá tratar 

da reestruturação e reorganização do Conselho, na medida em que a propositura traz 

disposições mais abrangentes em relação à Lei Municipal n.º 33/1997, que deverá ser 

alterada, já ela é que trata da sua criação. 

 

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), 23 de Junho de 2016. 

 
 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo nº 094/2016. 
Projeto de Lei nº 060/2016. 
Autor: Prefeito Municipal. 

 
 

 

“Não posso lhe dar a fórmula do sucesso, mas a do fracasso é querer 
agradar a todo mundo.”  

John Kennedy 

 
 

Assunto: “Dispõe sobre Conselho do Idoso, a 
criação do Fundo Municipal do Idoso e revoga a lei 
municipal nº 33 de 11 de março de 1997, e dá 
providências”. 

 

 
P A R E C E R  

 
 
Trata-se de projeto de lei que tem como escopo dispor sobre Conselho do 

Idoso, a criação do Fundo Municipal do Idoso e revoga a lei municipal nº 33 de 11 de 
março de 1997, que auxiliará a administração pública nos caminhos das politicas públicas 
ligadas a assistência social do município. 

 
Não longe surge o artigo 30, incisos I, da Constituição Federal, 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:  
 

“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:  
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“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. 

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 é necessário tecer algumas considerações sobre o projeto 
ora analisado. 

 
Conselho Municipal do Idoso será um órgão consultivo e deliberativo do 

Executivo Municipal, a valorização do diálogo é uma característica do Conselho, que 
aposta na parceria entre sociedade e Governo para definir conjuntamente a melhor 
estratégia de desenvolvimento social do idoso. 

 
Empresários, servidores públicos municipais, trabalhadores, acadêmicos, 

movimentos sociais, personalidades, entre outros representantes da diversa sociedade 
avareense, debatem políticas públicas e contribuem para formação de consensos em 
temas fundamentais para o município, referencias essas que farão se representar na 
composição do conselho.  

 
Nesse sentido, de se registrar que as normas relativas à estrutura 

administrativa municipal reputam-se assunto de exclusiva competência legislativa do 
Município, por força da autonomia político-administrativa que lhe foi outorgada pela 
Constituição da República, nos termos dos seus artigos. 1º, 18, 29 e 30. 
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Cabe ao Município, pois, a organização interna, incluindo-se, aí, a criação 
de órgãos ou entidades públicas, ou sociedades paraestatais. Para tanto, impõe-se 
observar os comandos constitucionais dirigidos à Administração Pública e ao processo 
legislativo, bem como os preceitos das leis de caráter nacional ou complementar. 

 
Os Conselhos Municipais compõem a categoria de órgãos colegiados de 

assessoramento, integrantes da estrutura organizacional da Administração local, cujo 
objetivo específico é estudar, incentivar e apresentar sugestões e conclusões a respeito 
dos assuntos que lhes são afetos. Não têm personalidade jurídica, não legislam, nem 
julgam, porquanto se reputam organismo de consulta, voltados para a discussão das 
políticas públicas locais. 

 
Seu papel fundamental consiste em colaborar para a formulação de 

políticas, auxiliando a autoridade local nas tomadas de decisões, fiscalizando ou mesmo 
gerindo determinadas áreas de atuação municipal cujo interesse ou importância tornem 
necessário certo direcionamento e certa especialização. 

 
Sobre a natureza dos Conselhos, assim define LAÍS DE ALMEIDA MOURÃO 

em Boletim de Direito Municipal. Nº 1.1995, p. 34: 

“Ora, sendo organizações cuja finalidade é a realização de função ou 

encargos especiais, os Conselhos Municipais constituem um 

prolongamento do próprio Poder Executivo, com o objetivo de 

estudar, incentivar e apresentar sugestões e conclusões a respeito dos 

assuntos que lhes são afetos. E, como consectário dessa atividade, a 

finalização na execução das políticas públicas. Não possuem 

personalidade jurídica. Não legislam, não deliberam, não 

administram, nem julgam. São organismo de consulta, em cujo âmbito 

discutem-se as políticas públicas locais. Portanto, têm a natureza de 

Conselhos Consultivos.” (grifou-se) 

Os Conselhos pertencem, pois, à estrutura organizacional da 
Administração Municipal. Logo, é certo que qualquer Conselho Municipal deve ser criado 
por lei de iniciativa reservada ao Poder Executivo, consoante o disposto no artigo 61, § 1º, 
II, “e” da Constituição da República, comando esse aplicável aos Municípios, por se tratar 
de princípio informador do processo legislativo. 

 
No sentido ora exposto, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo pela inconstitucionalidade de propositura parlamentar que vise criar 
Conselho Municipal. Confira-se: 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal nº 2.429 de 

06/05/2010, do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, de iniciativa 
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parlamentar e promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal 

após ser derribado o veto da alcaidessa, que “Dispõe sobre a criação 

do CONSELHO MUNICIPAL DO CARNAVAL” – órgão de 

inegável feição pública com funções executivas, inclusive por dever 

ser composto por representantes de diversas Secretarias Municipais, 

da Câmara Municipal, do Conselho Tutelar, da Polícia Militar, do 

Sindicato Rural, da Associação Comercial e do Ministério Público – 

imposição de atribuições a órgãos da Administração Pública – 

invasão da esfera específica da atuação do Poder Executivo, no que 

respeita à organização, direção, comando e controle dos serviços 

públicos inadmissibilidade – vício de iniciativa – não indicação, 

ademais, dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos 

encargos criados – violação dos artigos 5º, 24, § 2º, nº 2, 25, 47, II, 

XI, XIV, 111 e 144 da Constituição Estadual – Ação Procedente”. 
(TJSP – Órgão Especial. ADI nº 0224483-67.2010.8.26.0000. Julg. Em 

03/114/2010. Rela. Desa. PALMA BISSON). 

Em suma, é possível criar o referido conselho, desde que mediante lei de 
iniciativa do Chefe do Executivo. 

 
Também, alude-se que a instituição de Fundo Municipal dependerá 

sempre de lei local, que tanto poderá ser uma lei específica quanto a própria lei 
instituidora do Conselho Municipal específico. 

 
Criado o Fundo Municipal com vinculação ao Conselho Municipal 

específico, cumpre destacar que esta vinculação não está a significar que o Conselho será 
o responsável por sua contabilização e escrituração. Significa, isto sim, que nenhum 
recurso poderá ter destinação e aplicação sem que tenham sido deliberada politicamente 
(e tecnicamente) pelo Conselho, cuja expressão monetária dar-se-á através de Plano de 
Aplicação. 

 
É certo afirmar que a gestão do Fundo deve operacionalizar-se em dois 

momentos distintos: o primeiro, no qual o Conselho, através de seus membros, discute e 
delibera acerca da destinação dos recursos do Fundo, ou seja, define quais as prioridades 
a serem atendidas. No segundo momento, o Conselho vai definir qual o montante de 
recursos a ser destinado a cada prioridade anteriormente definida. A junção desses dois 
momentos vai constituir o Plano de Aplicação do Conselho, imprescindível, como se 
percebe, para que possa ocorrer a liberação dos recursos existentes no Fundo Municipal. 

 
Sempre necessário registrar que acerca da utilização dos recursos 

vinculados aos Fundos Especiais, assim determina o parágrafo único do artigo 8º, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal: 
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“Art. 8º. Até trinta dias após a publicação  dos  orçamentos,  

nos  termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e 

observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder 

Executivo estabelecerá a programação financeira e o 

cronograma de execução mensal de desembolso. 

 

Parágrafo único - Os recursos legalmente vinculados a 

finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 

atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício 

diverso daquele em que ocorrer o ingresso”. 

 
Ainda para registro, cumpre consignar que as características básicas dos 

Fundos Especiais estão assim definidas em recente doutrina: 
 

1 – Conceituação de fundo especial: Na dinâmica da 

Administração Pública, alguns programas de trabalho 

apresentam-se munidos de importância vital e, por isso 

mesmo, necessitam de um fluxo contínuo de recursos 

financeiros que lhes garantam desenvolvimento integral e 

ininterrupto. Nesse sentido, a Administração, através de lei, 

vincula, associa, ‘amarra’ determinadas receitas públicas a 

atividades tidas como especiais. Enquanto que para outro setor 

da atividade pública não importa a origem dos recursos que 

lhe financiam as ações (impostos próprios, impostos 

transferidos, aluguel do patrimônio físico, entre outros), o 

fundo dispõe de receitas definidas, marcadas, carimbadas; 

aconteça o que acontecer, tais rendas ser-lhe-ão repassadas, 

sob pena de descumprimento de lei. 

 
Por fim, cumpre registrar que o projeto não indica, disponibiliza, vincula 

qual dotação orçamentária do município será responsável por constituir fonte de recursos. 
Assim, lembra-se que dotação orçamentária não é receita, não informa onde esta a fonte 
de recursos do fundo, é preciso definir a origem dos recursos.  

 
Nesse sentido, cabe consignar que a divisão jurídica após consulta a 

contabilidade do executivo, não há previsão do fundo para o orçamento vigente, 
constando apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício vindouro. 

 
Assim, SMJ, cremos que no presente Projeto de Lei não se encontra 

maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
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   Quanto à redação do PROJETO DE LEI, sugerimos a alteração na 
redação da ementa.  

 

Da ementa: - Passa a ter a seguinte redação: 
 

“Dispõe sobre Conselho do Idoso e a criação do Fundo 

Municipal do Idoso, e dá providências”. 

 

Posto isso, s.m.j., sem embargo da inocuidade da propositura, cremos que 
o Projeto de Lei 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), 19 de Setembro de 2016. 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP - 146.191 
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Processo nº 129/2016 

Projeto de Lei nº 84/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Assunto: Dispõe sobre o Arquivo Público 

Municipal, revoga a Lei Municipal nº 1582, 

de 05 de julho de 2012, que criou o Arquivo 

Público Municipal, e dá outras 

providências 

 

 

P A R E C E R  
 

 

 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Prefeito 

Municipal que dispõe sobre o Arquivo Público Municipal, revoga a 

Lei Municipal nº 1582, de 05 de julho de 2012, que criou o Arquivo 

Público Municipal, para atender orientação do Tribunal de Contas e 

do Arquivo Público do Estado, visando a adequação e 

complementação da lei já existente às normas e procedimentos do 

arquivo público. 

 

 

O arquivo público municipal, importante fonte de 

informação, é peça-chave para a melhoria da boa governança do 

Estado e para o atendimento das demandas relacionadas à 

cidadania, como, por exemplo, informações sobre os atos 

governamentais, andamento e solução de questões administrativas, 

econômicas e jurídicas, bem como informações sobre saúde, 

educação, meio ambiente, raízes históricas do município, festas e 

costumes regionais. 
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O arquivo público municipal é um órgão 

especificamente dedicado e responsável pelo conjunto de 

documentos produzidos, recebidos e acumulados por órgãos 

públicos municipais no exercício de suas atividades, ou seja, pelos 

poderes Executivo e Legislativo, representados, respectivamente, 

pela prefeitura e pela câmara dos vereadores, em decorrência de 

suas funções administrativas e legislativas. O arquivo público 

municipal tem por finalidade implementar, avaliar e monitorar 

políticas públicas de gestão de documentos e informações, 

envolvendo importante conjunto de programas de gestão, 

tratamento técnico, transferência, recolhimento, preservação, 

disponibilização e divulgação de documentos e informações 

produzidos, recebidos e acumulados pelo poder público municipal, 

em qualquer suporte ou formato. 

 

Nesse sentido, o arquivo público municipal destaca-se 

como um órgão indispensável para o planejamento, controle, 

transparência, eficácia e efetividade da administração municipal, 

assegurando o cumprimento da Constituição Federal de 1988. 

 

A Constituição Federal (art. 216) e a Lei Federal de 

Arquivos (Lei n.º 8.159/91, art. 1.º) atribuem ao poder público, em 

todos os  níveis,  a  gestão,  guarda  e  preservação  dos documentos 

de arquivo como instrumentos de apoio à administração, à cultura e 

ao desenvolvimento científico. 

 

A lei federal mencionada acima delega aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios a responsabilidade de regulamentar a 

gestão e o acesso aos documentos públicos através de dispositivos 

legais complementares (art. 21). A efetivação do previsto nessa lei, 

através da atuação dos prefeitos e Câmaras Municipais, criando os 

arquivos públicos e definindo critérios para a gestão  documental 
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faz-se  indispensável  para  que  as  administrações  municipais  

possam alcançar índices de eficiência e qualidade compatíveis com 

as demandas das sociedades modernas. 

 

Os arquivos, durante muito tempo, foram considerados 

meros depósitos de papéis velhos, de interesse apenas para eruditos 

e pesquisadores profissionais. A própria administração pública 

reproduzia esse estereótipo ao denominá-los de “arquivos mortos”. 

A complexidade das ações governamentais, a crescente produção de 

documentos nos mais variados suportes e o avanço das tecnologias 

da informação, apontam para uma necessidade urgente de políticas 

públicas em âmbito municipal voltadas para a gestão de 

documentos, requisitos para a racionalidade, eficiência e 

transparência administrativas. 

 
 

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 
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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. 

 

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 



 

 

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 –Alto da Colina – Avaré – SP – CEP 18706-240 –

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
5 

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 acima mencionado, o vertente projeto tem 

claro intuito de aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, 

uma vez que a lei em vigor necessita ser alterada por conta de 

orientação do Tribunal de Contas e do Arquivo Público do Estado 

de São Paulo. 

 

     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 alterações. 

 

Posto isso, S.M.J., opinamos pela regular tramitação 

do presente Projeto de Lei, eis que não se encontra maculado pelo 
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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, 20 de setembro de 2016. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

PROCURADORA JURÍDICA 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 

ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo n.º 136/2016 

Projeto de Lei n.º 089/2016 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Autoriza o Executivo Municipal a 

efetuar adiantamento de recursos 

financeiros destinados à 

realização da XXXIV – FAMPOP – 

Feira Avareense da Música 

Popular. 

 

 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

 

Trata-se do Projeto de Lei de autoria do 

Prefeito Municipal, que busca autorização para fazer 

adiantamento de recursos financeiros no valor de R$ 

17.000,00 (Dezessete mil reais) para realização da 

XXXIV FAMPOP – FEIRA AVAREENSE DA MÚSICA POPULAR. 

  

A matéria em discussão tem fundamento e base 

nos artigos 68 e 69 da Lei n.º 4.320/64, que dispõem: 

 

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável 

aos casos de despesas expressamente definidos 

em lei e consiste na entrega de numerário a 

servidor, sempre precedida de empenho na 

dotação própria para o fim de realizar 

despesas, que não possam subordinar-se ao 

processo normal de aplicação. 

 

Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor 

em alcance nem a responsável por dois 

adiantamentos. 
 

A matéria se insere dente as de interesse 

local de competência do Município, nos termos do que 

dispõe o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, 
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compete ao Município 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, em seu artigo 111, reproduzido 

no artigo 79, da Lei Orgânica Municipal:  

 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: 

 

“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”. 

 

 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

AVARÉ: 

 

Art. 79. A administração pública direta e 

indireta, de qualquer dos Poderes do 

Município, obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência, razoabilidade, 

finalidade, motivação e interesse público e 

também, ao seguinte: 
 

Para delimitar um campo de ação 

necessariamente máximo ao agente público, para 
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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 
). 

 

Os princípios que norteiam os atos da 

administração, sobretudo o da legalidade acima 

mencionado, também servem de mecanismo de limitação da 

atuação estatal, conforme ensina a doutrina sobre o 

tema: 

“A administração deve atuar segundo a lei e 

nunca contra ou além da lei. Por esse motivo, 

os atos ilegais poderão ser invalidados de 

ofício, em verdadeiro exercício de autotutela 

administrativa, u pelo Judiciário. 

 

Confinar a atuação governamental aos 

parâmetros da lei, editada pelos representantes 

do povo, é trazer segurança e estabilidade, 

evitando-se, ainda, qualquer tipo de 

favoritismo por parte do administrador.  

Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de 
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Mello, “o princípio da legalidade é o antídoto 

natural do poder monocrático ou oligárquico, 

pois, tem como raiz a ideia de soberania 

popular, de exaltação da cidadania”. (LENZA, 

Pedro. DIREITO CONSTITUCIONAL 

ESQUEMATIZADO, 16.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, 

p. 1274) 

 
 

Neste sentido, necessário tecer algumas 

considerações sobre o projeto ora analisado.  

 

O regime de aditamento é perfeitamente 

permitido pela Lei que trata das normas gerais sobre 

as finanças públicas exigindo, porém, que a lei local 

discipline os casos em que deva se dar, bem como os 

limites pecuniários. A despesa pública pode ser 

executada de duas maneiras (Lei Estadual n.º 10.320, 

de 16/12/68, artigo 6º, incisos I e II):  

 

 através de regime ordinário ou comum 

(processo comum, obedecendo-se os prazos 

estabelecidos em lei) ou; 

 

 através de regime de adiantamento. 

 

 

É necessário consignar que o regime de 

adiantamento é aplicável aos (i) casos de despesas 

expressamente definidos em lei, que (ii) não possam 

subordinar-se ao processo ordinário ou comum.  

 

Consiste na entrega de numerário (de um 

determinado valor) para servidor, sempre precedida de 

empenho na dotação própria. (Lei Estadual n.º 10.320, 

de 16/12/68, artigo 6º, inciso II; Lei Federal n.º 

4.320, de 17/03/64, artigo 68). 

 

Cumpre consignar ainda, que todo pagamento 

será à vista, não sendo permitidos pagamentos 

anteriores ao empenho (liberação do adiantamento), 

pagamentos com cartões de crédito ou a prazo, 
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pagamentos parcelados etc, uma vez que o numerário 

solicitado estará disponível para o responsável. 

 

A administração municipal deve submeter o 

procedimento relativo à execução das despesas às 

regras contidas na Lei Municipal n.º 1283/2009, que 

trata especificamente do regime de adiantamento. 

 

A prestação de contas será feita perante a 

Seção de Finanças, mediante processo originário, 

contendo: Nota de Empenho, Ordem de Pagamento ou 

Cheque, Comprovantes de Despesas e um Balancete.  

 

A moralidade administrativa deve ser 

preservada, princípio constitucional que norteia a 

Administração Pública, pois, em virtude do valor 

buscado deverá se observar às Metas fiscais a luz da 

Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000. 

 

Assim, SMJ, cremos que o presente Projeto de 

Lei não se encontra maculado pelo vício da ilegalidade 

e inconstitucionalidade. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, não 

sugerimos alterações. 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e 

regimentais, opinamos pela regular tramitação do 

presente Projeto de Lei, cabendo ao E. Plenário 

apreciar o seu mérito. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 19 de Setembro de 2.016. 

 

 

Leroy Amarilha Freitas 
OAB/SP - 146.191 










