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   CIRCULAR N º 10/2016 - DG                                                       Avaré, 31 de Março de 2.016. 

 
 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
04/04/2016 - 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 04 de 
Abril do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
 

1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 04/2016 - Discussão Única – Maioria Qualificada (2/3) 

Autoria: Mesa Diretora 
Assunto: Dispõe sobre concessão da Medalha Mulher Benemérita as pessoas que especifica 
e adota outras providências 
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
 
 

2. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 03/2016 - Discussão Única – Maioria Qualificada (2/3) 

Autoria: Ver. Júlio César Theodoro 
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao Senhor Mario Celso 
Hellmeister e dá outras providências 
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. (c/emenda) 
 
 

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Ver. Marcelo José Ortega e outro 
Assunto: Fica instituído, no âmbito da Estância Turística de Avaré, o Programa IPTU Verde e 
dá outras providências.  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 01/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor; e de Saúde, Prom. Social, Meio Ambiente e Dir. Humanos. 
 
 

4. PROJETO DE LEI Nº 19/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Revoga a Lei Municipal nº 766, de 27 de setembro de 2005 e dá outras 
providências (doação ITAIM MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO).  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 19/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. 
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5. PROJETO DE LEI Nº 20/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a celebração de TERMO ADITIVO ao convênio com a 
entidade que especifica, bem como autoriza a celebração de novo termo de convênio e adota 
outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 20/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
(c/emenda) 
 

6. PROJETO DE LEI Nº 26/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especifica e dá providências (R$ 
100.000,00 - Secr. Municipal de Esportes). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 26/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e 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 049/2016. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2016. 

Autor: MESA DIRETORA 

 

 

Ref. “DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DA 

MEDALHA “MULHER BENEMÉRITA” AS 

PESSOAS QUE ESPECÍFICA E ADOTA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

 

P A R E C E R JURÍDICO  

 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da 

Mesa Diretora que dispõe sobre concessão da Medalha “Mulher Benemérita” 

as pessoas que especifica, pelos relevantes serviços prestados à população 

avareense. 

 

Nos termos do artigo 28, da Lei Orgânica Municipal: 

 

“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 destacado pela atuação 

exemplar na vida pública e particular, mediante decreto legislativo, 

aprovado pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus membros; 

(....)”.  

 

O art. 137, § 1.º, alínea “d”, do Regime Interno da 

Câmara Municipal de Avaré, dispõe que: 

 

“Artigo 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).”  

 

O decreto legislativo, segundo a esclarecedora observação 

de Hely Lopes Meirelles, “não é lei nem ato simplesmente administrativo; é 

deliberação legislativa de natureza político-administrativa de efeitos 

externos e impositivos para seus destinatários. Não é lei porque lhe faltam 

a normatividade e generalidade da deliberação do legislativo sancionada 

pelo Executivo; não é ato simplesmente administrativo porque provém de 

uma apreciação política e soberana do plenário na aprovação da respectiva 

proposição. Daí porque só deve ser utilizado para consubstanciar as 

deliberações do plenário sobre assuntos de interesse geral do Município, 

mas dependentes do pronunciamento político do legislativo”. 

 

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.” 

 

 

Vale destacar que homenagens como a que se pretende 

prestar não ofendem aos princípios da impessoalidade e da moralidade, uma 

vez que são eleitos por critérios objetivos, como por exemplo, o curriculum vitae 

(ou perfil biográfico), além de tratar de pessoas de conduta ilibada, que gozam 

de considerável respeito perante a sociedade local sendo, pois, sempre válida a 

tentativa de se sobrelevar as condutas integras dos membros da sociedade 

local, para que, além da simples homenagem, sirvam também de exemplos às 

gerações que se formam. 
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Assim, para que possam os membros da Casa Legislativa 

aferir as qualidades que levaram a autora da propositura a consagrar tão alta 

honraria as pessoas homenageadas, imprescindível que acompanhem o projeto 

detalhes da vida pregressa das pessoas homenageadas. 

 

Nada obstante a justa homenagem que se pretende fazer, 

mister se faz observar o disposto no artigo 2.º do referido projeto, segundo o 

qual as despesas serão cobertas com recursos previstos no Orçamento 

vigente do Legislativo. 

 

Vale aqui observar uma vez mais que todo e qualquer 

propositura que acarrete despesa deve apontar precisamente a existência de 

recursos orçamentários, inclusive em obediência às metas previstas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Metas fiscais, sempre à luz da Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. 

 

Nesse contexto, o 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, não sugerimos 

nenhuma correção. 

 

Posto isso, opina esta Assessoria Jurídica pela regular 

tramitação do Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Mesa Diretora, 

cabendo ao E. Plenário, apreciar-lhe o mérito, de acordo com as prescrições 

legais (Lei Orgânica do Município, artigo 28) e regimentais (Regimento 

Interno, artigo 137) aplicáveis à espécie. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré, 29 de março de 2016. 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                             LEROY AMARILHA FREITAS 

ASSESSOR JURÍDICO       CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo nº 028/2016. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2.016. 
Autor: Vereador Júlio César Theodoro 
 
 
 
 

"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 ao Sr. MARIO CELSO HELLMEISTER e dá outras 
providências.” 

 

 

P A R E C E R 

 

O vertente Projeto de Decreto Legislativo pretende outorgar o título de Cidadão 
Avareense ao senhor Sr. MARIO CELSO HELLMEISTER, 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: 
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“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. 

   
§ 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 



 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
A S S E S S O R I A  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 

 

  

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 do homenageado, 
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: 01.01.02-01.122.7005.2258-3.3.90.39.23-14. 

 

 
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, 16 de Março de 2016. 

 
 
 

ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE                      LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP –181.765                                                  Adv. OAB/SP –146.191 
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Processo n.º 003/2016. 

Projeto de Lei Complementar n.º 01/2016. 

Autor: Vereador Marcelo José Ortega 

 
 
 
Assunto: Fica instituído, no âmbito da 
Estância Turística de Avaré, o Programa IPTU 
VERDE e dá outras providências. 
 

 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 
 
 
Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do Vereador Marcelo José 

Ortega, que institui, no âmbito da Estância Turística de Avaré, o Programa IPTU 

VERDE e dá outras providências. 

 

No tocante a competência para legislar sobre matéria tributária, 

em especial sobre questões relativas ao IPTU, a Constituição Federal de 1988 evidencia 

que esta atribuição pertence ao Município, nos termos do artigo 30, inciso III e artigo 

156, inciso I, da Carta Magna. 

 

E a competência para legislar sobre a matéria do projeto em 

análise não é só do Poder Executivo. 

 

Com efeito, o Poder Legislativo possui, através dos seus 

Vereadores, legitimidade ativa para iniciar o processo de formação de leis, 

notadamente porque a restrição que havia quanto à matéria tributária, contida no art. 

57, inciso I, da Carta Federal de 1969, não se reproduziu no texto da atual Constituição. 

 

Neste passo, a competência para dispor sobre a referida 

matéria, por inexistência de reserva de iniciativa, deve seguir a prevalência da regra 

geral. 
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Trata-se, portanto, de matéria de iniciativa concorrente, 

podendo o processo legislativo ser deflagrado tanto pelo Prefeito Municipal quanto 

pelo Vereador. 

 
O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo vem decidindo de 

forma a afastar alegação de vício de iniciativa em projetos de lei de matéria tributária, 

apresentados pelo Poder Legislativo: 

 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 13.510, de 20 de maio d 2015, que: 
"dispõe sobre incentivo fiscal para o esporte, no âmbito do Município de Ribeirão 
Preto e dá outras providências". Iniciativa parlamentar. Alegação de afronta ao 
artigo 141, parágrafo 2º, da Lei Orgânica do Município, que determina a política 
fiscal a ser desenvolvida pela Municipalidade e contrariedade aos artigos 144, 174, 
parágrafos 2º e 6º, da Constituição Estadual e 165 da Constituição Federal. Vício de 
iniciativa. Inocorrência. Lei tributária mais benéfica. Competência concorrente. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Órgão Especial. Inconstitucionalidade 
não configurada. Improcedência”. 
(TJSP, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 2150256-96.2015.8.26.0000, rel. 
Des. SÉRGIO RUI, Órgão Especial, j. 18.11.2015). 
 
 
“Ação direta de inconstitucfonalidade - Lei do Município de Bauru, de iniciativa da 
Câmara dos Vereadores (Lei n° 5.326/05) - Art 19 que instituiu desconto de IPTU 
para contribuintes que "adotarem" praças e canteiros da cidade - Ausência de 
violação à Constituição Estadual e à separação de Poderes • Prevalência da regra 
geral da iniciativa concorrente - Tanto o Legislativo quanto o Executivo são 
competentes para legislar sobre matéria tributária - Precedentes do Col. STF - Ação 
julgada improcedente”. 
(TJSP, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0219772-82.2011.8.26.0000, rel. 
Des. Enio Zuliani, Órgão Especial, j. 15/02/2012) 

 
 

 

O entendimento, como visto, é amparado pela jurisprudência 

do C. Supremo Tribunal Federal sobre o tema: 

 
“A questão relativa à alteração da disciplina do imposto municipal, considerada a 
possibilidade de o legislador promover, por iniciativa própria, tal modificação, 
encontra-se pacificada, no Supremo, em harmonia com o que decidido pelo 
Tribunal de origem. Confiram a ementa alusiva ao julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2.304/RS: “Processo legislativo: matéria tributária: 
inexistência de reserva de iniciativa do Executivo, sendo impertinente a invocação 
do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, que diz respeito exclusivamente aos 
Territórios Federais””. 
(STF, Recurso Extraordinário n.º 501.834-RS, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 25.10.2013) 
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EMENTA: PROCESSO LEGISLATIVO, MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE 
RESERVA DE INICIATIVA. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL DA INICIATIVA 
CONCORRENTE QUANTO À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS LEIS. 
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INICIATIVA PARLAMENTAR. RECONHECIDO E 
PROVIDO. 
_ Sob a égide da Constituição Federal republicana de 1988, também o membro do 
Poder Legislativo dispõe de legitimidade ativa para iniciar o processo de formação 
ativa para iniciar o processo de formação das leis, quando se tratar de matéria de 
índole tributária, não mais subsistindo, em consequência, a restrição que prevaleceu 
ao longo da Carta Federal de 1969. Precedentes." 
(Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 328.896 – rel. Min. Relator CELSO 
DE MELLO, j. 09.10.2009) 

 

 

A Lei Orgânica do Município de Avaré atribui ao Poder 

Legislativo competência para legislar sobre matéria tributária, inclusive para a edição 

de leis concedendo anistia e isenções fiscais, conforme disposto no artigo 27, incisos I e 

II: 

 

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: (redação dada pela 
Emenda à Lei Orgânica nº 72/2008) 
 
I - legislar sobre os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas; 
 
II - autorizar isenções e anistias fiscais e remissão de dívidas, observadas as 
imposições da legislação fiscal; 
 
 

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

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

Assim, o artigo 225, da Constituição Federal impõe ao Poder 

Público a adoção de políticas visando a preservação do meio ambiente: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 
futuras gerações. 

 

A responsabilidade e, sobretudo, a competência para a 

consecução desse objetivo são concorrentes a todos os entes da federação, a teor do 

que dispõe o artigo 23, inciso VI, da Carta Política: 
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Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
 

(...) 
 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
 

Antes mesmo da Constituição Federal, a Lei Federal n.º 6938/81 

já tratava a proteção ao meio ambiente como responsabilidade de todos, 

considerando-o patrimônio público de uso coletivo:  

 
Artigo 2.º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 
no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios: 
 
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o 
meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

 

Por tais razões, além de não ofender o princípio da separação 

dos poderes, a propositura atende aos objetivos traçados pela Constituição Federal a 

respeito da proteção ao meio ambiente. 

 
Contudo, se aprovada a propositura pelo Plenário desta Casa, a 

eficácia da lei depende da inclusão dos benefícios nela previstos na Lei Orçamentária 

Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina o artigo 14, da Lei 

Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), sob pena de o Poder 

Público incorrer em renúncia de receita. 

 
A propósito, o § 6.º, do artigo 165, da Constituição Federal 

impõe que o “...o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo 

regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, 

anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza tributária e creditícia”, 

conforme registro contido no PARECER IBAM n.º 0276/2016, o qual adotamos 

integralmente. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA.  

 

Quanto à redação do projeto de lei, não sugerimos correções. 
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Posto isso, s.m.j., considerando-se que o Projeto de Lei em epígrafe 

não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, opina 

esta assessoria jurídica pela sua REGULAR TRAMITAÇÃO, devendo ter o seu mérito 

submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para 

tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

 
Avaré (SP), 14 de Março de 2016. 

 
 

 

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



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 0276/2016Nº 0276/2016Nº 0276/2016Nº 0276/20161111

PG – Processo Legislativo. Projeto
de lei que institui na municipalidade o
denominado "IPTU verde". Iniciativa
parlamentar. Análise no âmbito da
validade. Considerações sobre o
tema.

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

Indaga o consulente acerca da validade de projeto de lei de
iniciativa parlamentar que institui o denominado "IPTU verde" no âmbito da
municipalidade, com o escopo de implementar medidas de preservação e
proteção do meio ambiente por intermédio da concessão de benefício
tributário.

A consulta veio acompanhada do texto do referido projeto de lei.

 

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

Inicialmente, registramos que, da leitura do projeto de lei em tela,
resta claro que a medida tem por fito fomentar medidas que preservem e
recuperem o meio ambiente. Consiste, portanto, na redução de até 15%
do valor do imposto devido por imóveis residenciais que adotem as
medidas indicadas.

Dentro deste contexto, consoante sabença geral e notória, a
isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo devido. Trata-se, na
verdade, da concessão de um favor fiscal efetuada pelo próprio ente
detentor da competência para a instituição e cobrança da exação.

1111PARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARA
MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)
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A indicada forma de exclusão do crédito tributário pode ser
concedida de modo gratuito, quando a Lei não exige contraprestação do
contribuinte ou quando não imponha o preenchimento de requisitos para
sua fruição; ou oneroso, quando a Lei submete sua concessão ao
cumprimento de determinadas condições, como ocorre no caso em tela.

Em prosseguimento, o art. 150, § 6º da Constituição Federal
impõe que a concessão da isenção, bem como de qualquer outro
benefício fiscal, seja feita por intermédio de Lei específica, não sendo,
portanto, cabível a previsão via ato infralegal. Nesse diapasão, o art. 176
do Código tributário Nacional reforça a regra constitucional indigitada,
estipulando que a isenção, ainda quando prevista em contrato, deve
sempre decorrer de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo
de sua duração.

Desta feita, o texto constitucional estabelece a obrigatoriedade
de Lei específica para a concessão da isenção, o que quer significar que
uma Lei, normalmente ordinária, deve se ater tão somente ao tema,
especificando as condições e exigências, no caso, para a concessão do
benefício fiscal.

Feitas tais ponderações sobre o instituto tributário objeto da
presente consulta, vale consignar que a iniciativa das leis sobre matéria
tributária é concorrente entre o Chefe do Poder Executivo e os membros
do Poder Legislativo. Isto porque as matérias de iniciativa privativa do
Executivo estão elencadas no art. 61, §1º II, que se aplica por simetria aos
Municípios. Neste rol de matérias não se encontra a tributária, razão pela
qual podem dar início ao processo legislativo de Projetos que tratam de
isenção tributária, a titulo de incentivo fiscal, qualquer dos dois poderes.

Com efeito, o ato de legislar sobre direito tributário, ainda que
para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se equipara -
especialmente para os fins de instauração do respectivo processo
legislativo - ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado. Neste
sentido,a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o
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poder de isentar tributo é o mesmo de tributar , visto do ângulo contrário,
admitida,assim, a competência legislativa da Câmara de Vereadores,
inexistindo iniciativa reservada ao Chefe do Executivo, ainda que a lei
importe em reflexos orçamentários, a conferir:

"EMENTA: ADIN -LEI 7.999/85, DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, (...) BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO -MATÉRIA DE
INICIATIVA COMUM OU CONCORRENTE - REPERCUSSÃO NO
ORÇAMENTO ESTADUAL -ALEGADA USURPAÇÃO DA
CLÁUSULA DE INICIAIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO -AUSÊNCIA DE PLAUSABILIDADE JURÍDICA -
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. A Constituição de 1988 admite
a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em
tema de direito tributário. A iniciativa reservada, por constituir
matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta
interpretação ampliativa, na medida em que - por implicar limitação
ao poder de instauração do processo legislativo -deve
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e
inequívoca. O ato de legislar sobre direito tributário, ainda que para
conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se equipara -
especialmente para os fins de instauração do respectivo processo
legislativo -ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado. " (
ADI724/RS, Rel. Min. Celso de Mello).

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
MUNICIPAL DE TAQUARA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
FISCAL (ISENÇÃO) DE IPTU. INICIATIVA LEGISLATIVA DO
PARLAMENTAR E PRINCÍPIO DA SIMETRIA ESTRUTURAL E
SEPARAÇÃO DOS PODERES. IRRETROATIVIDADE DE LEI
TRIBUTÁRIA. Não viola o princípio da simetria estrutural dos entes
federativos, ou o princípio da separação dos poderes, a lei de
iniciativa de parlamentar municipal que concede isenção fiscal a
contribuintes de IPTU. O art. 61, § 1º, inciso II, da Constituição
Federal, que limita a iniciativa legislativa, nessas matérias, ao
Executivo, não é extensível aos Estados e aos Municípios, mas tão
somente aos Territórios. A regra da irretroatividade não é invocável

3



em favor do Poder Público, por se consubstanciar em direito
fundamental do contribuinte. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente. (Ação Direta de Inconstitucionalidade
Nº70018870246, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS,
Relator:Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado em
13/08/2007)."

Cumpre, entretanto, expor entendimento contrário sustentado
doutrinariamente por Roque Antonio Carrazza a respeito das leis
tributárias benéficas:

"Em matéria tributária, porém, prevalece, a respeito, o art.
61: a iniciativa das leis tributárias - exceção feita à iniciativa das
leis tributárias dos Territórios (que, no momento, não existem), que
continua privativa do Presidente da República, ex vi do art.
61,parágrafo 1º, II, b, in fine, da CF - é ampla, cabendo, pois, a
qualquer membro do Legislativo, ao Chefe do Executivo, aos
cidadãos etc. Este raciocínio vale para as leis que criam ou
aumentam tributos. Não para as leis tributárias benéficas, que
continuam a ser de iniciativa privativa do chefe do executivo
(Presidente, Governador ou Prefeito). Abrindo um rápido
parêntese, entendemos por leis tributárias "benéficas as que
quando aplicadas, acarretam diminuição de receita (leis que
concedem isenções tributárias, que parcelam débitos fiscais, que
aumentam prazos para o normal recolhimento de tributos etc.). No
mais das vezes, favorecem aos contribuintes. Ora, só o Chefe do
Executivo - senhor do Erário e de suas conveniências - reúne
condições objetivas para aquilatar os efeitos que, leis deste
tipo,produzirão nas finanças públicas sob sua guarda e superior
responsabilidade. (...)Notemos que o parágrafo 6º do art. 165 da
CF determina que o projeto de lei orçamentária seja acompanhado
de demonstrativo regionalizado do efeito (...) Logo, sentimo-nos
autorizados a proclamar que só o chefe do Executivo é que pode
apresentar projetos de leis tributárias benéficas, uma vez que só
ele tem como saber dos efeitos das isenções, anistias,
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remissões,subsídios etc., que envolvam tal matéria. Os
legisladores e os cidadãos têm, quando muito, a noção das
conseqüências políticas das leis tributárias benéficas. Nunca de
suas conseqüências práticas, porque não dispõem de meios
técnicos para aferi-las deantemão. Segue-se, pois, com a força
irresistível dos raciocínios lógicos, que não podem apresentar
projetos neste sentido".(Roque Antonio Carrazza , Curso de Direito
Constitucional Tributário, 21ªedição, p. 301/303, 2005).

Desta feita, quanto à iniciativa do presente projeto de lei pode-se
inferir claramente, ante jurisprudência e doutrina colacionados, a
existência de prenhe discussão quanto ao tema. Entretanto, o IBAM possui
entendimento pela possibilidade da iniciativa do Poder Legislativo de
projetos de lei que concedam isenção tributária na forma das razões
abaixo aduzidas.

É evidente que o orçamento não pode relegar o impacto da
renúncia fiscal sobre as receitas e despesas, pois já não se ignora o efeito
do referido mecanismo financeiro no equilíbrio das contas públicas. Por
essa razão, em homenagem ao princípio da transparência fiscal, a
Constituição da República impõe, em norma prescrita no § 6º de seu art.
165, a consideração dos efeitos da renúncia de receita em demonstrativo
do projeto de lei orçamentária, in verbis:

"Art. 165. (...)

§ 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e
despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e
benefícios de natureza tributária e creditícia."

Deste modo, não obstante a lei de iniciativa parlamentar que
institua o benefício fiscal tenha vigência, sua eficácia condiciona-se à
inclusão na lei orçamentária anual e na lei de diretrizes orçamentárias do
próximo exercício financeiro. Caso não fosse assim, haveria clara
alteração da previsão da receita do orçamento em curso, o que atrairia a
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competência para o âmbito do Poder Executivo, impossibilitando a
iniciativa da lei pelo Legislativo.

Transposta a questão da iniciativa da presente lei, passamos ao
exame dos dispositivos nela insertos, sobre os quais não vislumbramos
qualquer vício. Em assim sendo, revela-se pertinente tecermos algumas
considerações sobre as exigências de ordem fiscal para o implemento de
renúncia de receitas.

O art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) determina que a concessão ou ampliação de
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada da estimativa de impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva vigorar e nos dois seguintes.

Por tudo que precede, concluimos de modo objetivo a presente
consulta no sentido da existência de relevante controvérsia no que tange à
iniciativa de projeto de lei que conceda isenções tributárias. Contudo,
segundo entendimento do IBAM, é possível a iniciativa parlamentar,
restando a sua eficácia condicionada à inclusão dos benefícios concedidos
na Lei orçamentária anual e na Lei de diretrizes orçamentárias do
exercício subsequente. Por derradeiro, desde que atendidas as exigências
de ordem fiscal, no que se refere à renúncia de receitas, não encontramos
qualquer vício que macule materialmente a presente proposta de lei.

É o parecer, s.m.j.

Priscila Oquioni Souto
Assessora Jurídica

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2016.
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P A R E C E R  

 

Processo nº 039/2016 

Projeto de Lei nº 019/2016 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

"Viva o hoje, 
pois o ontem já se foi 

e o amanhã talvez não venha.” 
Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

Ref. “Revoga a Lei Municipal nº 766 de 27 de 
setembro de 2005 e dá outras providências. 
 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo local, 
que Revoga a Lei Municipal nº 766 de 27 de setembro de 2005, lei esta que autorizava a 
doar área de terras à empresa ITAIM MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 

 
Nesse sentido, sempre necessário registrar que compete aos Municípios, 

nos termos do art. 30, I, da Constituição da República, legislar sobre assunto de 
interesse local. 

 
Nesse passo, consigna-se ainda  que a doação é a transferência de um 

bem do patrimônio do doador para o de terceiro (donatário), que o aceita. 
 
O Código Civil, em seu artigo 538, considera doação o contrato em que 

uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o 
de outra pessoa.  

 
A transferência de bem público ao particular é viável desde que precedida 

de autorização, satisfeita destinação do bem, a prévia avaliação e o interesse público. No 
caso de doação com encargo, o donatário deverá utilizar o bem consoante às condições 
estabelecidas pelo poder público doador. 

 
Noutro norte, no que tange a doação a Administração pode como ensina 

Hely Lopes Meirelles, fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados do uso público. 
 



 

 

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 

 

Contudo, para tanto, deverá respeitar aos ditames legais, notadamente, in 
casu, o disposto no art. 17, da Lei nº 8.666/93: 

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

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

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

 
Registra-se, ainda, a alienação com encargos, pois expressamente 

permitida pelo § 4º, do já citado art. 17, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
Todavia, ainda aqui, a licitação é dispensável, pois é cediço que há no caso relevante 
interesse público - a construção de uma faculdade de tecnologia - devidamente justificado 
no encaminhamento do projeto em análise.  

 
Confira-se: 

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

 

Conveniente anotar que o art. 117 da Lei Orgânica Municipal prevê a 
obrigatoriedade da cláusula de retrocessão. 

 

“Art. 117 - A alienação de bens municipais, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, será 
sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 
normas: 
 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 
 
a) doação, devendo constar obrigatoriamente da Lei e da 
Escritura Pública os encargos do donatário, o prazo de seu 
cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade 
do ato; (…)” 

 

Como pode se perceber a disposição retrocessão foi deve ser utilizada no 
texto da Lei, como expõe o art. 17, §1º da Lei de Licitações e Administrativos. 

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

 

Feitas tais considerações, vê se claramente os requisitos para doação, bem 
como, as obrigações dos beneficiários destes expedientes. 

 
Ao se analisar o projeto de Lei verifica-se que a municipalidade fez doação 

de área à empresa ITAIM MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, donde se destaca 
obrigações e direitos. 

 



 

 

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 

 

Extrai-se do processo, que a empresa acima citada de forma clara e 
expressa declarou seu desinteresse pela área doada, para tanto, formalizou Termo de 
Anuência para a retrocessão do imóvel ao município, fato este que motivou a feitura da 
presente propositura. 

 
A revogação e a supressão de um ato administrativo legitimo e eficaz, 

realizado pela Administração. Em principio, todo ato administrativo é revogável, mas por 
motivos óbvios de interesse na estabilidade das relações jurídicas, e de respeito aos direitos 
adquiridos por particulares afetados pelas atividades do Poder Público impõe certos limites e 
restrições a essa faculdade da administração. 

 
   Os atos administrativos especiais ou individuais são também revogáveis, 

desde que seus efeitos se revelem inconvenientes ou contrários ao interesse público. 
 
Assim sendo, tendo em vista a concordância expressa do donatária com a 

restituição do bem (posse) à administração publica, afigura-se como o caminho célere e de 
se minimizar custos a Administração para retomar o bem. 

 
Por fim, cumpre apenas consignar A atividade legislativa municipal 

submete-se aos princípios da Constituição Federal com estrita obediência à Lei Orgânica dos 
Municípios, à qual cabe o importante papel de definir as matérias de competência legislativas 
da Câmara, uma vez que a Constituição Federal não exaure, pois usa a expressão interesse 
local como catalisador dos assuntos de competência municipal. 

 
A primordial e essencial competência legislativa do município é a 

possibilidade de auto-organizar-se por meio da edição de sua Lei Orgânica do Município e 
assim caracterizando um dos aspectos de maior relevância da autonomia municipal. 

    
As competências legislativas do município caracterizam-se pelo Princípio da 

Predominância do interesse local, consubstanciando-se em: competência genérica em virtude 
da predominância do interesse local (CF, art. 30,I). 

 
Apesar de difícil conceituação, interesse local refere-se aos interesses que 

disserem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo que 
acabem gerando reflexos no interesse regional (Estados) ou geral (União).   

 
A materialidade do projeto em análise se encontra em conformidade com a 

legislação vigente. 
 
Destarte, diante das ponderações acima expostas, não vislumbramos no 

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

 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
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Quanto à redação do projeto de lei não sugerimos correções. 
 
Pelo exposto, s.m.j., cremos que o Projeto de Lei em epígrafe, com as 

devidas alterações não se encontrará maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou 
ilegalidade, e, opina esta Divisão Jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu 
mérito submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para 
tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré (SP), 18 de Março de 2016. 

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
ADV. - OAB/SP 146.191 
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Processo nº 040/2016 

Projeto de Lei nº 020/2016 

Autor: Prefeito Municipal  

 

“Autoriza o Pode Executivo Municipal a 

celebração de Termo Aditivo ao convênio 

com a entidade que especifica, bem como 

autoriza a celebração de novo termo de 

convênio e adota outras providências.” 

 

P A R E C E R  

 

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

Executivo local que autoriza a celebração de Termo Aditivo ao convênio com a 

entidade denominada CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SANTANA, bem 

como autoriza a celebração de novo termo de convênio com a entidade 

denominada CONSELHO DE OBRAS SOCIAIS, a primeira autorizada pela Lei 

nº 1.984/2015.  

Nos termos do art. 30, incisos I e VII, da Constituição Federal, 

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, e prestar, com 

a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de 

educação infantil e de ensino fundamental. 

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

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

assuntos de interesse local. 

Ademais, nos termos do art. 12, § 3º, I, da Lei nº 4.320/64, o 

Poder Público poderá conceder subvenções sociais às entidades públicas e 
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privadas, que visem à prestação de serviços assistenciais, médicos, educacionais 

e culturais, desde que não tenham fins lucrativos. 

Confira-se: 

“Art. 12. A despesa será classificada nas 
seguintes categorias econômicas: (…)  

§ 3º. Considera-se subvenções, para efeitos 
desta lei, as transferências destinadas a 
cobrir despesas de custeio das entidades 
beneficiadas, distinguindo-se como:  

I – subvenções sociais as que se destinem à 
instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial ou cultural, sem finalidade 
lucrativa.” 

Nesse sentido, o escólio de José Torres Pereira Junior
1
: 

 

“No mais das vezes propõe-se no convênio 
que um ente público repasse recursos 
financeiros para que outro ente, entidade 
vinculada ou empresa privada, realize 
projeto de interesse público de competência 
comum ou concorrente, a nenhum deles 
movendo o fim de lucro, figura de todo 
estranha ao convênio. Tanto o ente 
fornecedor dos recursos como aqueles que 
os aplicarão estão vinculados à consecução 
do projeto…” 

O presente projeto de lei tem por objetivo aditar o termo de 

convênio celebrado entre o Poder Executivo uma entidade, e autorizar a 

celebração de novo convênio com outra entidade, conforme especificado no art. 

                                                 
1
 In “Comentário à Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública”, Renovar, RJ, 1994, p. 

617. 
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1º e 2º do projeto em análise, do qual se destaca que o repasse de verbas nos 

moldes descritos no § único do artigo 1º e § único do artigo 2º. 

O referido termo tem como objetivo aumentar o valor do repasse 

a uma entidade (CRECHE PARA IDOSOS SENHORA SANTANA), sobretudo 

da verba estadual – no valor de R$ 95.091,24. Noutra ponta vê-se no projeto 

outro objetivo que será novo convênio a outra entidade (CONSELHO DE 

OBRAS SOCIAIS), sobretudo da verba municipal e estadual - no valor de R$ 

232.620,00.  

Valores esses que serão cobertos pelas dotações orçamentárias 

especificadas no art. 5º do projeto em comento. 

Destarte, diante das ponderações acima expostas, 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, sugerimos a seguinte 

correção. 

Alteração do § único do artigo 2º do projeto, passando a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Parágrafo único - O recurso financeiro estabelecido no presente Convênio será 
(....).” 

 

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

se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo 

pelo qual opina esta divisão jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu 
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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), 18 de Março de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 

ADV. OAB/SP – 146.191 
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Processo n.º 48/2016. 

Projeto de Lei n.º 26/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

Assunto: “Dispõe sobre a abertura de Crédito 
Adicional Especial que especifica e dá outras 
providências (R$100.000,00 - Secr. Municipal 
de Esportes)”. 

 

 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do Chefe do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 

e dá outras providências (R$100.000,00 - Secr. Municipal de Esportes).  

 

Segundo os documentos que o instruem, o projeto tem como 

objetivo autorizar o Departamento de Contabilidade do Município abrir Crédito 

Adicional Especial nos valores acima discriminados para atendimento de despesas 

oriundas do repasse de Recursos Financeiros Federal – MINISTÉRIO DO ESPORTE, na 

conformidade da funcional programática e modalidade de aplicação detalhada no 

artigo 1.º, da propositura. 

 

Os repasses dos recursos federais serão destinados ao 

desenvolvimento do programa “RUA DO LAZER”, oriundo do Ministério do Esporte e 

que visa incentivar a promoção de eventos esportivos e de lazer para crianças e 

adolescentes, conforme descrito na minuta do projeto técnico do convênio que instrui 

a propositura e que deverá ser firmado com o Ministério do Esporte.  

 

Segundo a propositura, trata-se de excesso de arrecadação previsto 

para o exercício, no valor informado, cuja autorização para abertura do referido crédito 

é objeto do presente projeto de lei. 

 

Registre-se que os recursos foram liberados mediante emenda 

parlamentar. 
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Neste contexto, não há óbice à tramitação do projeto e seu mérito 

deverá ser submetido à apreciação em plenário. 

 

De fato, o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal diz que 

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo sentido, o artigo 4.º, inciso I, da Lei Orgânica do 

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

sobre assuntos de interesse local. 

 

Cumpre, ainda, 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.” 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição Estadual, 

conforme o que dispõe o seu artigo 111:  

 
“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 
do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 
 
 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 

público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua gestão dos negócios 

públicos, para cercear excessos e, por fim, para coibir abusos e desmandos é que a 

Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto 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.(...) 
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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 ). 

 
 
 

Em atendimento a estes princípios, a Constituição Federal de 1988 

prevê expressamente a necessidade de autorização do Poder Legislativo para a 

abertura de créditos especiais e suplementares, de iniciativa do Poder Executivo, 

conforme o disposto no artigo 167, inciso V: 

 

Art. 167. São vedados: 
 
(...) 
 
V – a abertura de crédito especial e suplementar sem prévia autorização legislativa e 
sem indicação dos recursos correspondentes; 

 
 

Assim, sob o aspecto da iniciativa e competência, o projeto em 

análise harmoniza-se aos ditames legais, havendo a justificativa para (i) a autorização 

legislativa e a (ii) indicação dos recursos que amparam a abertura do crédito especial. 

Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre o projeto ora analisado.  

 

Dispõe o inciso II, do art. 41, da Lei n.º 4.320/64, que os créditos 

especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 

específica, evidente neste caso por se tratar de verba oriunda de emenda parlamentar. 

 

Necessário destacar, ainda, que a abertura de créditos suplementares 

e especiais depende da existência de recursos disponíveis para acorrer à despesa e, 

por isso, o artigo 43 da já citada Lei n.º 4.320/64 exige que tal abertura seja precedida 

de exposição e justificativa, o que foi atendido pelo projeto. 

 

Sob esta perspectiva, o art. 42 da Lei n.º 4.320/64 determina que os 

créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto 

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

Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis1 sobre o art. 42 da Lei n.º4.320/64, abaixo 

transcrito: 

 
“Os créditos especiais, por se referirem a programas novos, serão sempre 
autorizados previamente por lei e abertos por decreto do Executivo. 

 

 
 

Lembramos, entretanto, que se faz necessária uma distinção: 
 

“- a autorização é dada em lei; 
 
- a abertura dos créditos adicionais, especiais e suplementares, por decreto do 
Executivo. 
 
São, pois, dois atos distintos”.  

 
 
 

Percebe-se, assim, que são promovidos dois atos distintos para que o 

crédito orçamentário adicional seja aberto.  

 
Primeiro, é indispensável que o Legislativo manifeste sua autorização 

na lei de iniciativa do Executivo; e, segundo, a abertura do crédito será concretizada 

com a expedição de decreto, que deve ser acompanhado de justificativa, com a 

indicação do recurso disponível para acorrer à nova despesa. 

 

A necessidade de abertura do crédito adicional especial decorre da 

sua não previsão na Lei Orçamentária Anual. Os créditos adicionais são classificados 

em: Crédito Suplementar, Crédito Especial e Crédito Extraordinário.  

 

Nesse sentido, segundo se observa o Projeto em análise, o crédito é 

fruto SUPERÁVIT FINANCEIRO decorrente de recursos federais (repasse financeiro do 

Ministério do Esporte, proveniente de emenda parlamentar) destinados à SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ESPORTES, para o desenvolvimento do programa “RUA DO LAZER”, a 

ser firmado mediante convênio com o Ministério do Esporte, conforme se observa da 

leitura dos artigos 1.º e 2.º da propositura e da justificativa que a acompanha. 

                                                 
11 A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107 
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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 correções. 

 

Diante do exposto, S.M.J., 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 Casa Legislativa, respeitando-se, para 

tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 23 de Março de 2016. 

 
 
 
 

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








