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   CIRCULAR N º 02/2016 - DG                                          Avaré, 11 de Fevereiro de 2.016 
 
 
 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
15/02/2016 - 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 15 
de Fevereiro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte 
matéria: 

 

 
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 12/2015 - Discussão Única – maioria qualificada (2/3) 

Autoria: Ver. Roberto Araujo 
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadã Avareense a Senhora MARIA 
HELENA MONTEOLIVA VEIGA e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2015 e dos Pareceres do Jurídico; 

e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. (c/ emenda) (vistas Ver. Ernesto) 

 
2. PROJETO DE LEI N.º 45/2015 - Discussão Única  

Autoria: Verª Rosângela Paulucci Paixão Pereira  
Assunto: Institui a Política de Adoção de Monumentos 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 45/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública. 
(vistas Verª Rosângela/Barreto/Benedito) 
 

3. PROJETO DE LEI N.º 137/2015 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Júlio César Theodoro 
Assunto: Dispõe sobre baixa de pontuação na CNH aos doadores de sangue na 
Estância Turística de Avaré e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 137/2015 e dos Pareceres do Jurídico e da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (PARECER CONTRÁRIO) 
 

4. PROJETO DE LEI N.º 150/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras 
providências (p/ empresa E.J.CASTILHO & CIA LTDA - EPP). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 150/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor; de Serviços, Obras e Adm. Pública. (c/emendas) 
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5. PROJETO DE LEI N.º 151/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras 
providências (p/ empresa JONAS ALVES ISRAEL - ME). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 151/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor; de Serviços, Obras e Adm. Pública. (c/emendas) 
 
 

6.    PROCESSO Nº 169/2015 – Discussão Única - Anuência Prévia 
Autoria:- Prefeito Municipal 
Assunto: Memorial descritivo e justificativo do parcelamento de solo e projeto 
urbanístico do LOTEAMENTO VICENZO GARDEN VILLAGE. 
Anexo: Cópias do Ofício nº 162/2015-CM, do Sr. Prefeito e dos Pareceres do Jurídico e 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Serviços, Obras e Adm. Pública. - 
Observação: Os mapas encontram-se à disposição na Secretaria da Câmara. 

 
 
 
OBSERVAÇÃO: O Processo, abaixo relacionado, deixou de constar da presente Circular, 
aguardando realização de Audiência Pública solicitada: 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 05/2015 - Discussão Única – Maioria Absoluta  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre revisão do Plano Diretor da Estância Turística de Avaré e adota outras 
providências. (c/ SUBSTITUTIVO) 

 
                               

   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 200/2015. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2.015. 

Autor: Vereador Roberto Araujo 
 

 

 
 

"O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certezas”. 
(Bertrand Russell.) 

 
 
 

 

Assunto: “Dispõe sobre a outorga de Título de 

Cidadão Avareense a Sra. Maria Helena Monteolivia 

Veiga e dá outras providências.” 
 

 

P A R E C E R 

 

O vertente Projeto de Decreto Legislativo pretende outorgar o título 

de Cidadão (ã) Avareense a senhora Sra. Maria Helena Monteolivia Veiga, pelos 
relevantes serviços prestados à comunidade avareense. 

 
Nesse sentido, termos o art. 28 da Lei Orgânica Municipal, que 

traz: 
 

“Art. 28 – Compete privativamente a Câmara Municipal exercer as 

seguintes atribuições, dentre outras:  

  

 (...)   

 

 X- conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 

homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes 

serviços ao Município ou nele se destacada pela atuação exemplar na vida 

pública e particular , mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, 

no mínimo, dois terços de seus membros; (g.n.) 

 

O art. 137, parágrafo 1º, alínea “d” do Regime Interno da Câmara 
Municipal de Avaré, reza que: 
 

“Art.137 – Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de competência 

privativa da câmara, que excede os limites de sua economia interna, não sujeita 

á sanção do Prefeito e cuja promulgação compete ao Presidente da Câmara. 
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§ 1º - Constitui matéria de projeto de decreto legislativo: 

 

  (...)  

 

d) a concessão de título de Cidadão Benemérito, Cidadão Avareense e 

Medalha de Mérito, a pessoa que, reconhecidamente, tenham prestado 

serviços ao Município, desde que seja o Decreto Legislativo aprovado 

pelo voto de, no mínimo 2/3 (dois terços) se seus membros; (alínea “a” e 

“d”, do parágrafo 1º, do artigo 137, com redação alterada pela 

Resolução 261/2003) (...)”. (g.n.) 

 
 

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”.  

 

 

Utilizando o princípio da impessoalidade e da moralidade não 

podemos deixar de atentar que este projeto deve ter sua finalidade cumprida, 
trata-se de homenagear cidadãos que se destacam e tenham atuação exemplar 
no seio da sociedade, em seus vários seguimentos e que de uma forma ou 

outra engrandece e auxilia o desenvolvimento da cidade. 
 
Desta forma, este tipo de expediente não pode ter caráter político, 

são claros os requisitos que tratam da escolha do homenageado.  
 

No entanto, necessário observar o esculpido no artigo 2º do 
referido projeto traz que fica a Presidência da Câmara autorizada a utilizar 
dos recursos previstos no Orçamento vigente do Legislativo para atender 

as despesas com a solenidade, partirão dos recursos previstos no 
Orçamento vigente do Legislativo, nesse passo, deverá se observar às metas 

previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Metas fiscais à luz da Lei de 
Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. 

 

Noutro passo, é necessário apontar, que o vertente Projeto de 
Decreto Legislativo está ainda a atender o que dispõe o art. 139 do Regimento 
Interno, senão vejamos: 

 

“DOS PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 
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ARTIGO 139 – São requisitos dos projetos:  

(…) 

VI – justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito 

que fundamentam a adoção da medida proposta.” 

 

Por fim, verifica-se a presença da biografia/curriculum da 
homenageada, elemento essencial para acompanhar a propositura, sem a qual 
não há como ocorrer a concessão do titulo. 

 
Assim, S.M.J., cremos que o presente Projeto de Decreto Legislativo 

não se encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
 

 SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
 
Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, considerando a 

divergência quanto a dotação orçamentaria informada, sugerimos a seguinte 

correção. 
 

=> Alterar a redação do ARTIGO 2º - com a seguinte redação: 

Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto Legislativo correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 01.0102-01122.7005.2258-3.3.90.39-23-15. 

 

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

regular tramitação da presente Proposição, 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, 18 de Novembro de 2015. 

 
 

 
ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE                      LEROY AMARILHA FREITAS 

Adv. OAB/SP –181.765                                                  Adv. OAB/SP –146.191 
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Processo n.º 62/2015. 

Projeto de Lei n.º 45/2015. 

Autora: Ver.ª: ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA 

 
 
Assunto: “Institui a Política de Adoção de 
Monumentos”. 

 
 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 
 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria da N. Vereadora 

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA objetivando a instituição de “POLÍTICA DE 

ADOÇÃO DE MONUMENTOS”. 

 

Em síntese, traduz-se o objeto do projeto de lei em autorizar o 

Poder Executivo a firmar parcerias com a iniciativa privada e a comunidade em geral 

visando viabilizar a manutenção e a conservação de monumentos situados nos espaços 

públicos do município. 

 

No entanto, s.m.j., a propositura não reúne condições de 

prosperar em razão do vício de iniciativa, conforme os óbices a seguir invocados.  

 

Com efeito, é certo que compete à Câmara Municipal autorizar 

os convênios firmados pelo Município, nos termos do que dispõe o inciso XV, do 

artigo 27, da Lei Orgânica Municipal: 

 

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: 
 
(...) 
 
XV - autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos que resultem para o 
município encargos não previstos na lei orçamentária;. 
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É certo, ainda, que o art. 4.º, inciso I, da Lei Orgânica do 

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

sobre assuntos de interesse local. 

 

O mesmo artigo 4.º dispõe, em seu inciso XXVI que cabe ao 

município “...regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a afixação de 

cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de 

publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal...”. 

 

Por outro lado, a Constituição Federal atribui ao município a 

competência para promover a proteção de patrimônio histórico-cultural local, 

conforme estabelece o seu artigo 30, inciso IX: 

 
 

Art. 30. Compete aos municípios: 
 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

 

 

Apesar disso e sem embargo da relevância da preocupação do 

legislador em relação ao patrimônio histórico-cultural do município, a propositura 

ofende a cláusula pétrea de separação dos poderes, estabelecida no artigo 2.º, da 

Constituição Federal (reproduzida no artigo 5.º, da Constituição Estadual), uma vez 

que o projeto trata de matéria de competência privativa do Poder Executivo.  

 

Neste contexto, embora a Constituição Federal (artigo 23, 

inciso III) e a Lei Orgânica Municipal (artigo 5.º, inciso VI) atribuam competência 

concorrente entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a 

proteção de “...documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos”, é certo que a matéria constante do projeto de lei sob análise impõe 

(ou autoriza) ao Poder Executivo firmar parcerias ou convênios com particulares. 
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Trata-se, portanto (embora não cuide o projeto de gerar 

despesa ao Município), de ingerência do Poder Legislativo na gestão municipal, tendo 

em vista que cabe ao Poder Executivo, através do Prefeito Municipal adotar as 

providências necessárias para a conservação e proteção do patrimônio municipal 

(artigo 61, inciso XV, da Lei Orgânica Municipal). 

 

O mesmo artigo 61, em seu inciso VII, estabelece a 

competência do Prefeito Municipal (leia-se PODER EXECUTIVO) para autorizar a 

utilização de bens públicos por terceiros, estando assim redigido o texto da lei: 
 

 
Art. 61. Ao Prefeito compete, entre outras atribuições: 
 
(...) 
 
VII - permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros; 

 

 

A adoção somada à autorização para afixação de placa no 

monumento para divulgação de nome ou marca pertencente à pessoa física ou jurídica 

adotante se insere, certamente, no conceito de “uso” a que alude o dispositivo legal 

citado (artigo 61, inciso VII, da LOM). 

 

Registre-se, outrossim, que tramitou por esta Casa, projeto de 

lei semelhante ao da propositura sob análise, porém de INICIATIVA DO CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO, que resultou na lei Municipal n.º 1920/2015, através da qual 

“autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito de exploração 

publicitária em abrigos para usuários de ônibus, lixeiras e placas indicativas de 

rua”. 

 

Em última análise, a propositura sob exame também se traduz 

em autorizar a exploração publicitária como contrapartida à conservação do 

monumento, conforme conclusão que se extrai da redação do artigo 4.º, do projeto de 

lei, redundando inquestionável o vício de iniciativa de que se ressente e que constitui 

óbice intransponível à sua tramitação. 
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Finalmente, as conclusões ora expostas estão escudados no 

PARECER IBAM N.º 1611/2015 o qual adotamos integralmente e que traz, ainda, a 

seguinte fundamentação: 

 

““A matéria também se insere no rol do que se convencionou chamar de “Reserva 
da Administração”. Sobre o princípio constitucional da reserva da administração é 
pertinente a citação de trecho do seguinte acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal: 
 
“O princípio constitucional da reserva da administração impede a ingerência 
normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência 
administrativa do Poder Executivo. (...) Essa prática legislativa, quando efetivada, 
subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do 
poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa 
em atuação ultravires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-
jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas 
institucionais” (STF – Tribunal Pleno. ADI-MC n.º 2364-AL. DJ de 14/12/2001, p. 23. 
rel. Min. CELSO DE MELLO)””. 

  

 

Sob estas perspectivas, resulta induvidoso que a matéria tratada 

no projeto de lei sob análise não se insere dentre as de competência do Poder 

Legislativo, resultando na sua absoluta inviabilidade jurídica.  

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, nos 

termos da fundamentação supra, opinamos pela NÃO TRAMITAÇÃO do presente 

Projeto de Lei, por ser de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, tendo em vista 

tratar-se de norma de efeito concreto, que prevê atos de planejamento, direção, 

fiscalização, organização e execução. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 27 de Julho de 2015. 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE           LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO            CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 189/2015 

Projeto de Lei nº 137/2015. 

Autor: Ver. JÚLIO CÉSAR THEDORO 

 

Assunto: Dispõe sobre baixa de pontuação na CNH aos 
doadores de sangue na Estância Turística de Avaré e dá 
outras providências 

 
 

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

O projeto sob análise tem como objetivo assegurar aos doadores de 

sangue a baixa da pontuação da CNH dos que atingirem 20 pontos ou ultrapassarem 

esse número, desde que não tenha cometido infração gravíssima e que fizerem doação 

de sangue no mínimo uma vez por ano. 

 
O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal confere autorização 

para o Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 
O projeto de lei em exame, no entanto, trata de normas relativas ao 

trânsito, que estão consolidadas no Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n.º 

9503/1997), cuja modificação é possível apenas por iniciativa da União, nos termos do 

artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. 

 

Com efeito, o artigo 259, do Código de Trânsito Brasileiro 

estabelece a pontuação para cada tipo de infração, de acordo com a gravidade: 

 

Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números 
de pontos: 
I - gravíssima - sete pontos; 
II - grave - cinco pontos; 
III - média - quatro pontos; 
IV - leve - três pontos. 
§ 1º (VETADO) 
§ 2º (VETADO) 
§ 3o (VETADO).     
§ 4o  Ao condutor identificado no ato da infração será atribuída pontuação 
pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no § 3o do art. 
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257, excetuando-se aquelas praticadas por passageiros usuários do serviço 
de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância 
transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares 
intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa 
distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excetuadas 
as situações regulamentadas pelo Contran a teor do art. 65 da Lei 
no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 
Brasileiro.   (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)   (Vigência) 

 
 
O projeto de lei sob análise contraria essa disciplina, sem que haja no 

ordenamento jurídico pátrio autorização para essa alteração, o que configura nítida 

ingerência na competência exclusiva da União para legislar sobre normas gerais de 

trânsito, conforme o disposto no citado artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal: 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

 

(...) 

 

XI - trânsito e transporte; 

 

 

Não se trata, pois, de suplementar a legislação federal, pois, esta traz 

disciplina expressa a respeito da baixa da pontuação incidente sobre a Carteira 

Nacional de Habilitação, prevendo o § 1.º, do artigo 261, do Código de Trânsito 

Brasileiro que a suspensão do direito de dirigir dar-se-á quando o motorista atingir 20 

pontos no período de doze meses. 

 

Ou seja, a cada doze meses se inicia nova contagem da pontuação, 

sem que haja  qualquer lacuna que permita a legislação esparsa e hierarquicamente 

inferior trazer regramento contendo critérios distintos de baixa na pontuação da 

Carteira Nacional de Habilitação. 

 

A despeito da possibilidade contida no artigo 24, do Código de 

Trânsito Brasileiro, sobre a competência conferida aos municípios para suplementar a 

legislação federal, de acordo com a realidade local, a propositura, ao contrário, cria 

nova modalidade de baixa da pontuação. 
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Neste contexto, s.m.j., a propositura ofende o sistema constitucional 

de repartição dos poderes, na medida em que a matéria objeto do projeto de lei é de 

competência exclusiva da União, nos termos do já citado artigo 22, inciso XI, da 

Constituição Federal, não havendo espaço para uma interpretação que albergue a 

iniciativa constante da propositura, a despeito do disposto no artigo 24, do Código de 

Trânsito. 

 

Este também o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, 

manifestado em decisão contendo matéria semelhante: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –  LEI Nº 4.810, 29 DE JANEIRO 
DE 2015, DO MUNICÍPIO DE ITATIBA, QUE TRATA DA CLASSIFICAÇÃO DAS 
INFRAÇÕES DECORRENTES DO USO IRREGULAR DO ESPAÇO PÚBLICO PARA 
FINS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, COMO INFRAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS -  INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA 
LEGISLAR SOBRE NORMAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AFRONTA AOS 
ARTIGOS  5.º, 47, II, XIV e 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - 
PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL –  AÇÃO PROCEDENTE.    
(TJSP AÇÃO DIREITO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 2023205-
50.2015.8.26.0000, rel. Des. NEVES AMORIM, Órgão Especial, j. 17.06.2015) 

 

 

A similitude da matéria contida no projeto de lei sob análise com a 

que foi objeto do v. Acórdão citado é evidente, na medida em que ambos tratam de 

disciplinar de que forma incidem as penalidades previstas no Código de Trânsito 

Brasileiro, competência esta conferida expressamente à União pelo já citado artigo 22, 

inciso XI, da Constituição Federal. 

 

Ainda, em substrato às conclusões aqui expostas, o PARECER IBAM 

N.º 3172/2015 (o qual adotamos integralmente) traz o seguinte apontamento, no 

sentido de que nem mesmo o Poder Executivo Municipal tem competência para 

apresentar projeto de lei contendo a matéria do que é objeto de análise por esta Casa: 
 

(...)  
 

“O art. 24 do CTB estabelece, entretanto, competências dos órgãos e 
entidades executivas de trânsito dos Municípios. Logo, embora se inclua no 
âmbito da competência do município o ordenamento do tráfego e do 
trânsito, tais prerrogativas são de exclusiva competência administrativa de 
órgãos do Poder Executivo. 
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Por todo o exposto, conclui-se que não se encarta na competência 
legislativa municipal, ainda que de iniciativa do Poder Executivo, inovar nos 
critérios de baixa de pontuação na CNH, seja para beneficiar os doadores ou 
quaisquer outras categorias de pessoas, devendo-se observar o que dispõe a 
legislação regularmente editada pela União”. 
 
(...) 
 

 

No mesmo sentido, o PARECER NDJ referente à Consulta/4812/2015: 

 

“Destarte, neste aspecto, entendemos que a matéria prevista no projeto de 
lei não se insere na competência legislativa suplementar à legislação federal. 
Portanto, diante de todo o exposto, o presente projeto de lei padece de 
vício de inconstitucionalidade material, tendo em vista não estar prevista no 
rol do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, consubstanciado no art. 22, 
inc. XI, da Constituição Federal”. 

 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, opinamos 

pela não tramitação do presente Projeto de Lei, pelo vício da inconstitucionalidade 

material, uma vez que a matéria nele tratada é de competência exclusiva da União, 

consoante o disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 28 de Janeiro de 2016. 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
ASSESSOR JURÍDICO 



P A R E C E RP A R E C E RP A R E C E RP A R E C E R

Nº 3172/2015Nº 3172/2015Nº 3172/2015Nº 3172/20151111

CL – Competência Legislativa
Municipal. Projeto de lei que dispõe
sobre a baixa de pontos na CNH aos
doadores de sangue. Matéria de
competência legislativa privativa da
União. Não compete ao município
legislar a respeito. Considerações.

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

A Câmara consulente indaga acerca de projeto de lei, de autoria
parlamentar, que dispõe sobre a baixa de pontuação da CNH aos
doadores de sangue.

A consulta segue acompanhada do referido projeto de lei.

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

Inicialmente, para o escorreito deslinde da questão, vale tecer
algumas considerações acerca da competência legislativa para dispor
sobre trânsito.

Consoante dispõe o art. 22, XI da Constituição Federal, compete
à União, em caráter privativo, a competência para legislar sobre trânsito e
transporte, razão pela qual foi editada a Lei nº 9.503/97 (Código de
Trânsito Brasileiro), diploma que regulamentou a participação de cada um
dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, dentre os quais se
incluem os órgãos e entidades responsáveis por trânsito e tráfego em
âmbito local (art. 7º, incisos III, IV e VI). É pertinente, portanto, a lição de
Diogenes Gasparini:

"No que diz respeito à competência legislativa do
Município em matéria de trânsito, podemos afirmar, seguramente,
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não se tratar de matéria de interesse local, haja vista ter sido
reservada expressamente, e de forma privativa, à União,
consoante dispõe o art. 22, inc. XI, da Constituição da República
(...)"

É evidente, contudo, que existem determinados assuntos que,
embora perpassem questões relativas ao trânsito e tráfego, são de
interesse preponderantemente local. Seria desarrazoado que se
estabelecesse que a União tivesse que observar, em cada município, os
locais em que é proibido o estacionamento, onde deve ser mão e
contramão, a freqüência do fechamento dos semáforos, etc. Não se trata
de contradição em relação ao art. 22, mas de interpretação sistemática da
Constituição e observância do art. 30, I, que estabelece que os Municípios
podem legislar sobre assuntos de interesse local.

Nesse passo, as atribuições dos órgãos e entidades executivas
de trânsito dos Municípios foram enumeradas no art. 24 do CTB, o que
assenta na lei posição já emanada da doutrina. Leia-se ensinamento de
Hely Lopes Meirelles:

"O trânsito e o tráfego são daquelas matérias que
admitem a tríplice regulamentação - federal, estadual e municipal -,
conforme a natureza e âmbito do assunto a prover. A dificuldade
está em se fixar, com precisão, os limites da competência das três
entidades estatais que concorrem na sua ordenação. (...)

De um modo geral, pode-se dizer que cabe à União
legislar sobre os assuntos nacionais de trânsito e transporte, ao
Estado-membro compete regular e prover os aspectos regionais e
a circulação intermunicipal em seu território, e ao Município cabe a
ordenação do trânsito urbano, que é de seu interesse local (art. 30,
I e V da Constituição Federal). O art. 24 do CTB elenca as várias
competências municipais nos incisos I-XXI.

A circulação urbana e o tráfego local, abrangendo o
transporte coletivo em todo o território municipal, são atividades da
estrita competência do Município, para atendimento das
necessidades específicas de sua população, entre outras."

2



O art. 24 do CTB estabelece, entretanto, competências dos
órgãos e entidades executivas de trânsito dos Municípios. Logo, embora
se inclua no âmbito da competência do município o ordenamento do
tráfego e do trânsito, tais prerrogativas sãotais prerrogativas sãotais prerrogativas sãotais prerrogativas são de exclusiva competência de exclusiva competência de exclusiva competência de exclusiva competência
administrativa de órgãos do Poder Executivoadministrativa de órgãos do Poder Executivoadministrativa de órgãos do Poder Executivoadministrativa de órgãos do Poder Executivo.

Por todo exposto, conclui-se que não se encarta na competência
legislativa municipal, ainda que de iniciativa do Poder Executivo, inovar
nos critérios de baixa da pontuação na CNH, seja para beneficiar os
doadores ou quaisquer outras categorias de pessoas, devendo-se
observar o que dispõe a legislação regularmente editada pela União. 

É o parecer, s.m.j.

Diego Leonardo da Silva Santos
da Consultoria Jurídica

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2015.
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CONSULTA/4812/2015/AP

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE AVARÉ – SP            

At.:  Dr. Alexandre Hilário Silvestre  

Processo legislativo – Projeto de lei que dispõe sobre baixa de

pontuação na CNH aos doadores de sangue de Avaré  – Iniciativa

de vereador – Vício de constitucionalidade material e formal –

Competência privativa da União, nos termos do art. 22, inc. XI, da

Constituição Federal  – Posicionamento jurisprudencial.

CONSULTA:

Apresenta-se projeto de lei, de autoria parlamentar, cujo teor dispõe

sobre baixa de pontuação na CNH aos doadores de sangue de Avaré. 

ANÁLISE JURÍDICA: 

Diante do que nos foi proposto, temos a considerar que a

Constituição da República outorgou competência legislativa privativa à União para

legislar sobre trânsito e transporte, de modo que resta afastada a competência

legislativa dos Municípios para legislar sobre normas de trânsito, nos termos do art.

22, inc. XI, da Constituição Federal.

Por sua vez, as competências do Município estão perfeitamente

delineadas nos incisos do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro e, sendo assim, a

pretensão proposta pelo nobre edil não consta no rol da norma aludida, ficando

excluída, de fato, a competência dos Municípios para tratar da matéria em questão,



qual seja, baixar os pontos da carta de motorista em razão de realização de doação

de sangue pelo condutor apenado.

Com efeito, aos Municípios, a Constituição atribui competência

legislativa exclusiva em virtude da predominância do interesse local e suplementar à

legislação federal e estadual (cf. art. 30, incs. I e II), no caso, suplementação, por

exemplo, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Destarte, neste aspecto, entendemos que a matéria prevista no

projeto de lei não se insere na competência legislativa suplementar à legislação

federal. Portanto, diante de todo o exposto, o presente projeto de lei padece de vício

de constitucionalidade material, tendo em vista não estar prevista no rol do art. 24 do

Código de Trânsito Brasileiro, consubstanciado no art. 22, inc. XI, da Constituição

Federal.

Essas são as considerações a serem feitas a respeito da presente

consulta, sem embargo de outros entendimentos em sentido contrário, para com os

quais manifestamos, desde já, o nosso respeito.

São Paulo, 19 de novembro de 2015.

                                        Elaboração:
                                                                           

                                                            

                                          Aniello dos Reis Parziale 
                                            OAB/SP 259.960

  

     Aprovação da Diretoria NDJ

          

               

              Angelo Iadocico
                     Diretor  
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Processo nº 208/2015. 

Projeto de Lei nº 150/2015. 

Autor: PREFEITO MUNCIPAL. 

 
 
 

"Aja antes de falar e, portanto, fale de 
acordo com os seus atos.” 

Confúcio 

 
 

Assunto: “AUTORIZA CONCESSÃO DE DIREITO 
REAL DE USO DE BEM IMÓVEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.   

 
P A R E C E R  

 

Trata-se de projeto de Lei de autoria do chefe do Poder Executivo 
local, visando à autorização de concessão de direito real de uso de bem imóvel para a 
empresa E. J. CASTILHO & CIA LTDA - ME. 

 
Nesse sentido, temos o artigo 30, incisos I e III da Constituição 

Federal, que reza:  
“Art. 30 - Compete aos Municípios:  
 
I -legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
(...)”  
 

No mesmo sentido, o artigo 4º, I e VIII da Lei Orgânica do Município 
de Avaré, cita: 

“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: 
 
I- legislar sobre assuntos de interesse local; 
(...) 
VIII - dispor sobre a administração, utilização e alienação de 
seus bens; 
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(...).” 
 

Na continuidade da análise do referido projeto de Lei, cumpre 
relembrar o que traz a Carta Republicana vigente, em especial o disposto no caput do 
artigo 37, que reza: 

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) omissis” (g.n) 

 

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. 

 
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. 
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 (...) 

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) 

Preliminarmente, deverão atualizar-se as CERTIDÕES NEGATIVAS 
VENCIDAS – Providências que poderá ser adota pela Comissão de Constituição e Justiça 
e Redação. 

Noutro passo, averbe-se que uma atuação razoável e baseada no 
princípio da legalidade donde se requer da administração a observância às minuciosas 
formalidades prévias à celebração de contratos.  

 
A concessão do direito real de uso pode ocorrer nas hipóteses do 

artigo 7º do Decreto-Lei 271, para fins específicos de urbanização, industrialização, 
edificação, cultivo da terra, ou outra utilização de interesse social. 

 
A sua outorga a particulares está condicionada a estrita observância 

das normas da Lei de Licitações, nº 8.666/93, em especial do seu artigo 17, cuja 
redação foi alterada pela Lei nº 11.481/2007. 

 
Para tanto, é necessário seja justificado o interesse público, realizada 

avaliação prévia, tenha autorização legislativa, e seja realizada a licitação. Esta última 
pode ser dispensada nos casos alienação de imóveis construídos, incluindo a 
concessão do direito real de uso no âmbito de programas habitacionais ou de 
regularização fundiária de interesse social. 

 
A concessão do direito real de uso é um contrato pelo qual a 

Administração concede o uso do bem público para o particular, de forma gratuita ou 
onerosa, podendo ainda o Município estipular condições para o uso, que descumpridas 
levam à extinção do direito do particular. Diz-se que é um direito real porque o 
contrato (ou termo de concessão) é transcrito no Registro de Imóveis, gerando direito 
do concessionário sobre a coisa, contra terceiros e até mesmo contra a Administração, 
que apenas pode retomar o bem em conformidade com o estabelecido no termo de 
concessão e, em determinados casos, através de provimento jurisdicional. 

 
No projeto em analise deverá ser observado o artigo 117 da Lei 

Orgânica Municipal da Estância Turística de Avaré: 
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“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 de seu cumprimento e a 
cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato; (redação dada pela 
Emenda à Lei Orgânica nº 02/2008) 
 
b) permuta. 
 
II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos 
seguintes casos: 
 
a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse 
social; 
b) permuta; 
c) ações, que serão vendidas em Bolsa. 
 
§ 1º O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens 
imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante 
prévia autorização legislativa e concorrência. 
 
§ 2º A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso 
se destinar a concessionária de serviço público, a entidades 
assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, 
devidamente justificado. 
 
§ 3º A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas 
remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obra 
pública, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização 
legislativa. As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão 
alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não.” 
 

Não longe, se vê ainda o artigo 119, da mesma carta politica, donde 
destacamos o seguinte: 

 
“Art. 119 - O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser 
feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o 
caso, e o interesse público exigir. 
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§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso 
especial e dominicais dependerá de lei e concorrência, e far-se-á 
mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrência 
poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar a 
concessionário de serviço público, a entidades assistenciais, ou 
quando houver interesse público relevante, devidamente justificado. 
 
§ 2º A concessão administrativa de bens públicos de uso comum 
somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de 
assistência social, de saúde, de segurança pública, turística ou 
industrial, mediante autorização legislativa.  
 
§ 3º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será 
feita, a título precário, por ato unilateral do Prefeito, através de decreto. 
 
§ 4º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, 
será feito por portaria, para atividades ou usos específicos e 
transitórios, pelo prazo máximo de sessenta dias. 
 
§ 5º - A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, 
como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e 
campos de esporte, serão feitas na forma da lei e regulamentos 
respectivos.” 

 

Como se nota, surge como regra que concessão de uso de bem 
público ou concessão real de uso, deverá ser feita através de autorização legislativa e 
concorrência, dispensadas nos casos expressamente previstos na Lei Orgânica.  

 
Por fim, cumpre consignar que o enquadramento da empresa 

concessionária se alinha ao disposto no artigo 2º da lei municipal nº 517, de 13 de 
novembro de 2003, que assim se apresenta: 

 
“art. 2º - As doações e /ou cessões de área de terras do município, 
com finalidade de implantação de empresas e atividades afins, serão 
precedidas de contrato”.  

 

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 sugerimos as seguintes correções: 
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=> Alterar a redação do ARTIGO 9º - com a seguinte redação: 

Artigo 9º - Ocorrendo a extinção da empresa E. J. CASTILHO & CIA LTDA - ME, o 
bem retornará automaticamente ao patrimônio público, sem direito a 
indenizações por eventuais obras ali edificadas. 

 

=> ACRESCENTAR ARTIGO 10 - com a seguinte redação: 

Artigo 10 - As despesas com o registro cartorário junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis, decorrentes desta Lei, correrão por conta da Concessionária. 

 

=> ACRESCENTAR ARTIGO 11 - com a seguinte redação: 

Artigo 11 – O Termo de Concessão de Direito Real de Uso faz parte integrante 
desta Lei.  

 

=> ACRESCENTAR ARTIGO 12 - com a seguinte redação: 

Artigo 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Posto isso, s.m.j., sem embargo da inocuidade da propositura, cremos 
que o Projeto de Lei em epígrafe, com as devidas alterações, 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), 03 de Fevereiro de 2016. 

 

 
LEROY AMARILHA FREITAS 

Adv. OAB/SP – 146.191 
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Processo nº 209/2015. 

Projeto de Lei nº 151/2015. 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL. 

 
 
 

"Aja antes de falar e, portanto, fale de 
acordo com os seus atos.” 

Confúcio 

 
 

Assunto: “AUTORIZA CONCESSÃO DE 
DIREITO REAL DE USO DE BEM 
IMÓVEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.   

 
P A R E C E R  

 

Trata-se de projeto de Lei de autoria do chefe do Poder 
Executivo local, visando à autorização de concessão de direito real de uso de 
bem imóvel para a empresa JONAS ALVES ISRAEL - ME. 

 
Nesse sentido, temos o artigo 30, incisos I e III da Constituição 

Federal, que reza:  

“Art. 30 - Compete aos Municípios:  
 
I -legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
(...)”  
 

No mesmo sentido, o artigo 4º, I e VIII da Lei Orgânica do 
Município de Avaré, cita: 

“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: 
 
I- legislar sobre assuntos de interesse local; 
(...) 
VIII - dispor sobre a administração, utilização e alienação de 
seus bens; 
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(...).” 
 

Na continuidade da análise do referido projeto de Lei, cumpre 
relembrar o que traz a Carta Republicana vigente, em especial o disposto no 
caput do artigo 37, que reza: 

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) omissis” (g.n) 

 

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. 

 
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 
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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) 

Preliminarmente, deverão atualizar-se as CERTIDÕES 
NEGATIVAS VENCIDAS – Providências que poderá ser adota pela Comissão 
de Constituição e Justiça e Redação. 

 
Noutro passo, averbe-se que uma atuação razoável e baseada 

no princípio da legalidade donde se requer da administração a observância às 
minuciosas formalidades prévias à celebração de contratos.  

 
A concessão do direito real de uso pode ocorrer nas hipóteses 

do artigo 7º do Decreto-Lei 271, para fins específicos de urbanização, 
industrialização, edificação, cultivo da terra, ou outra utilização de interesse 
social. 

A sua outorga a particulares está condicionada a estrita 
observância das normas da Lei de Licitações, nº 8.666/93, em especial do seu 
artigo 17, cuja redação foi alterada pela Lei nº 11.481/2007. 

 
Para tanto, é necessário seja justificado o interesse público, 

realizada avaliação prévia, tenha autorização legislativa, e seja realizada a 
licitação. Esta última pode ser dispensada nos casos alienação de imóveis 
construídos, incluindo a concessão do direito real de uso no âmbito de 
programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social. 

 
A concessão do direito real de uso é um contrato pelo qual a 

Administração concede o uso do bem público para o particular, de forma 
gratuita ou onerosa, podendo ainda o Município estipular condições para o uso, 
que descumpridas levam à extinção do direito do particular. Diz-se que é um 
direito real porque o contrato (ou termo de concessão) é transcrito no Registro 
de Imóveis, gerando direito do concessionário sobre a coisa, contra terceiros e 
até mesmo contra a Administração, que apenas pode retomar o bem em 
conformidade com o estabelecido no termo de concessão e, em determinados 
casos, através de provimento jurisdicional. 



 

 

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

 

Av. Prefeito Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18700-000 – Tel. (14) 3732-

0929  jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
4 

 
No projeto em analise deverá ser observado o artigo 117 da Lei 

Orgânica Municipal da Estância Turística de Avaré: 
 

“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 de seu cumprimento e a 
cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato; (redação dada pela 
Emenda à Lei Orgânica nº 02/2008) 
 
b) permuta. 
 
II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos 
seguintes casos: 
 
a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse 
social; 
b) permuta; 
c) ações, que serão vendidas em Bolsa. 
 
§ 1º O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens 
imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante 
prévia autorização legislativa e concorrência. 
 
§ 2º A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso 
se destinar a concessionária de serviço público, a entidades 
assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, 
devidamente justificado. 
 
§ 3º A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas 
remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obra 
pública, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização 
legislativa. As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão 
alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não.” 
 

Não longe, se vê ainda o artigo 119, da mesma carta politica, 
donde destacamos o seguinte: 
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“Art. 119 - O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser 
feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o 
caso, e o interesse público exigir. 
 
§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso 
especial e dominicais dependerá de lei e concorrência, e far-se-á 
mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrência 
poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar a 
concessionário de serviço público, a entidades assistenciais, ou 
quando houver interesse público relevante, devidamente justificado. 
 
§ 2º A concessão administrativa de bens públicos de uso comum 
somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de 
assistência social, de saúde, de segurança pública, turística ou 
industrial, mediante autorização legislativa.  
 
§ 3º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será 
feita, a título precário, por ato unilateral do Prefeito, através de decreto. 
 
§ 4º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, 
será feito por portaria, para atividades ou usos específicos e 
transitórios, pelo prazo máximo de sessenta dias. 
 
§ 5º - A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, 
como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e 
campos de esporte, serão feitas na forma da lei e regulamentos 
respectivos.” 

 

Como se nota, surge como regra que concessão de uso de bem 
público ou concessão real de uso, deverá ser feita através de autorização 
legislativa e concorrência, dispensadas nos casos expressamente previstos na 
Lei Orgânica.  

 
Por fim, cumpre consignar que o enquadramento da empresa 

concessionária se alinha ao disposto no artigo 2º da lei municipal nº 517, de 13 
de novembro de 2003, que assim se apresenta: 

 
“art. 2º - As doações e /ou cessões de área de terras do município, 
com finalidade de implantação de empresas e atividades afins, serão 
precedidas de contrato”.  
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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 sugerimos as seguintes 

correções: 
 

=> Alterar a redação do ARTIGO 9º - com a seguinte redação: 

Artigo 9º - Ocorrendo a extinção da empresa JONAS ALVES ISRAEL - ME, o bem 
retornará automaticamente ao patrimônio público, sem direito a indenizações por 
eventuais obras ali edificadas. 

 

=> ACRESCENTAR ARTIGO 10 - com a seguinte redação: 

Artigo 10 - As despesas com o registro cartorário junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis, decorrentes desta Lei, correrão por conta da Concessionária. 

 

=> ACRESCENTAR ARTIGO 11 - com a seguinte redação: 

Artigo 11 – O Termo de Concessão de Direito Real de Uso faz parte integrante 
desta Lei.  

 

=> ACRESCENTAR ARTIGO 12 - com a seguinte redação: 

Artigo 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Posto isso, s.m.j., sem embargo da inocuidade da propositura, 
cremos que o Projeto de Lei em epígrafe, com as devidas alterações, 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), 03 de Fevereiro de 2016. 

 

 
LEROY AMARILHA FREITAS 

Adv. OAB/SP – 146.191 
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Processo nº. 169/2015 
Autor: Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

 
(Anuência Prévia – Memorial descritivo e justificativo 
do parcelamento do solo e projeto urbanístico do 
loteamento “VICENZO GARDEN VILLAGE”). 

 
 
 
 
 

PARECER JURÍDICO 
 
 
 
 

Cuida-se de projeto de loteamento encaminhado pelo Prefeito 

Municipal para anuência prévia por parte desse Legislativo. 

 

No caso em espécie trata-se de Projeto de Loteamento 

denominado “VICENZO GARDEN VILLAGE”, a implantar-se no Município de Avaré, ao 

longo da Avenida Manoel Teixeira Sampaio, S/N.º. 

 

Nos termos do artigo 4.º, incisos I, XII e XIII da Lei Orgânica da 

Estância Turística de Avaré, verifica-se que cabe ao Município, dentre outras atribuições: 

“legislar sobre assuntos de interesse local, estabelecer normas de loteamento e planejar o 

uso e a ocupação do solo em seu território, e, especialmente, em sua zona urbana, 

observadas a lei federal”. 

 

O inciso I, do artigo 2.º, da Lei Federal n.º 6766/79, por sua vez, 

traz a definição de loteamento: “Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em 

lotes destinados a edificação, com aberturas de novas vias de circulação de 

logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 

existentes”. 
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O dispositivo foi reproduzido no § 1.º, do artigo 1.º, da Lei 

Municipal n.º 1930, de 23 de Junho de 2015, que dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano no âmbito do município de Avaré. 

 

A mens legis foi de atribuir exclusivamente aos Municípios a 

aprovação do parcelamento do solo urbano, de acordo com os parâmetros fornecidos 

pelos Estados através de decreto, nos termos dos artigos 14 e 15 da Lei n. 6.766/79. 

 

No Estado de São Paulo, tem se que a competência foi atribuída 

ao GRAPROHAB pelo Decreto 33.499/91 para anuência e aprovação de loteamentos e 

desmembramentos urbanos, órgão este vinculado à Secretaria da Habitação do Estado. 

 

Há que se consignar ainda, que a Lei Municipal n.º 1930, de 23 

de Junho de 2015, Lei de Parcelamento do Solo Urbano no âmbito do município de 

Avaré (parágrafo único, do artigo 9.º), em consonância com o inciso XX do artigo 28 

da Lei Orgânica, prevê que para a anuência prévia é necessária Autorização Legislativa. 

 

A aprovação final do loteamento é de competência do Prefeito 

Municipal, precedida obrigatoriamente de parecer da Câmara Municipal, conforme 

determina o inciso XXIII, do artigo 61, da Lei Orgânica Municipal e, também da 

aprovação pelo GRAPROHAB. 

 

Nesse passo, registra-se que o presente processo, smj, preenche 

os requisitos preliminares à apreciação pelo Poder Legislativo, trazendo toda 

documentação necessária à anuência prévia, tais como: Certidão de matricula e ônus 

reais emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis;  Certidão Negativa de Tributos 

Municipais; Termo de Compromisso; Cronograma físico-financeiro contendo prazo 

para de implantação das obras de infraestrutura; Memorial Descritivo e o Projeto de 

urbanização, conforme determina o artigo 8.º, da Lei Municipal n.º 1930/2015. 

 

Importante destacar que consta no memorial descritivo a 

indicação de que as áreas públicas passarão ao domínio do município no ato da 

aprovação (artigo 8.º, inciso VII, alínea “c”, da mesma lei municipal). 
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O cumprimento integral da Lei Municipal n.º 1930/2015, bem 

como a Lei Federal nº. 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 pelos interessados é de 

exigência e determinação devidas ao Poder Executivo que caberá, como já dito, a emissão 

do ato de aprovação definitiva do empreendimento (inciso XXIII, do artigo 61, da Lei 

Orgânica do Município de Avaré, já citado). 

 

Assim sendo, OPINAMOS FAVORAVELMENTE À TRAMITAÇÃO 

DO VERTENTE PROCESSO DE ANUÊNCIA, não havendo óbice de natureza jurídica que 

impeça a sua análise por esta Casa de Leis. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré, 05 de Novembro de 2015. 

 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
ASSESSOR JURÍDICO 

 




















