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CIRCULAR N º 30/2015 - DG                                                 Avaré, 17 de setembro de 2.015. 

 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 

 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
21/09/2015 - 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 21 de 
setembro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

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

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

2. PROJETO DE LEI N.º 77/2015 - Discussão Única  

Autoria: Verª Bruna Maria Costa Silvestre 
Assunto: Dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Lei 1.289 de 03 de dezembro de 2009, e 
dá outras providências. (c/ substitutivo) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 77/2015 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação. (vistas Ver: Estati) 
 

3. PROJETO DE LEI N.º 97/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Avaré, cidade do Estado de São 
Paulo, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelações entre os seus 
componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências. (prazo expirado) 
Anexo: Cópia do Projeto de Lei n º 97/2015.  
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Permanentes serão 
colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria 
 

4. PROJETO DE LEI N.º 114/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a doar bens inservíveis e dá outras providências.  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 114/2015 e do Parecer do Jurídico. 
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa 
dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria. 
 
 

                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 

 









 

 

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 

1 

 

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

 

 

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

 

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

Turística de Avaré e dá outras providências.  

 
 

P A R E C E R   
 

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

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

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

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

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

 
Prescreve ainda a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 

111: 

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

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 
Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 

público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua gestão dos negócios 
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públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e desmandos, é que a Constituição de 1988, 
por vez primeira na história fez constar do seu texto exatamente os princípios de administração, 
no que foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 
Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade significa 

emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos serviços públicos, à 
estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou normas edilícias locais, às 
ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela esfera respectiva. 

 
O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 
 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de 
Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se 
submete ao próprio direito que criou, razão pela qual 
não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio 
da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do 
estado de Direito.(...) 
De tudo ressalta que a Administração não tem fins 
próprios, mas há de buscá-los na lei, assim como, em 
regra, não desfruta de liberdade, escrava que é da 
ordem jurídica." (In Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, 

SP, l.994, pp. 24/5 ) 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

trabalhos do Legislativo transcorrem normalmente quando a Sessão Ordinária recai 

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

matéria fica para a próxima sessão”. 

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

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

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

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

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

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

convocar uma sessão extraordinária. 

 

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

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

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

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

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. - OAB/SP 146.191 















 

 

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

Tel. (14) 3711-3073 - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
1 

Processo n.º 100/2015 

Projeto de Lei n.º 77/2015. 

 

 

 

 

Autor: Ver. BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE 

 
 
 
Assunto: Dispõe sobre a alteração do artigo 2.º, da Lei n.º 1.289 
de 03 de dezembro de 2009, 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 proposta a alteração do artigo 2.º, da Lei 

n.º 1.289 de 03 de dezembro de 2009. Referida lei dispõe sobre obrigações impostas às 

agências bancárias e postos de serviços de atendimento ao público localizado no município 

de Avaré. 

 

A alteração buscada, na verdade, consiste em acrescentar o parágrafo 

segundo ao artigo 2.º, da Lei 1.289, de 03 de dezembro de 2009, prevendo que “Os bancos 

deverão disponibilizar no mínimo 05 (cinco) caixas eletrônicos em funcionamento para 

o serviço de atendimento de saque aos usuários”. 

 

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

Município legislar sobre assuntos de interesse local, previsão contemplada pelo artigo 4.º, 

inciso I, da Lei Orgânica de Avaré. 

 
O projeto de lei em exame trata de aprimorar uma lei municipal 

anteriormente vigente (1289/2009), a qual impõe às instituições financeiras oferecer um 

serviço de melhor qualidade, sobretudo para agilizar o atendimento às pessoas que utilizam 

os caixas eletrônicos (guichês de atendimento pessoal) da agência. 
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A justificativa que acompanha o projeto é bastante clara neste sentido, 

ressalvando a N. Vereadora que “...os usuários informaram que o número de caixas 

oferecidos torna-se insuficiente para atender a demanda, chegando ao ponto de 

algumas agências manterem somente 01 (um) caixa eletrônico a disposição dos clientes 

em funcionamento, principalmente no período noturno, finais de semana e feriados, o 

que vem causando transtornos aos usuários...”. 

 

É importante registrar, de início, que a propositura não trata de regular a 

atividade bancária, ou seja, não estabelece regra sobre os serviços financeiros “strictu 

sensu” prestados pelos bancos, o que encontraria óbice no disposto no artigo 48, inciso 

XIII, da Constituição Federal:  

 
 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não 
exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de 
competência da União, especialmente sobre: 
 

(...) 
 

XIII – matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações; 

 

Do mesmo modo, a propositura não invade a competência da União 

quanto às regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, pois, não traz 

regulamentação sobre a própria atividade bancária, não incidindo ao projeto nenhum dos 

óbices da Lei 4.595/64, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, 

bancárias e creditícias, bem como cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras 

providências. 

 

Neste contexto, a adequação do número de caixas eletrônicos (guichês de 

atendimento pessoal) à demanda dos usuários dos serviços oferecidos pelos bancos nessa 

modalidade de atendimento visa agilizar esse tipo de serviço. 

 

A matéria se insere dentre as que cuidam da ATIVIDADE-MEIO destas 

instituições afastando, portanto, a competência exclusiva da União ou do Conselho 

Monetário Nacional para edição de normas deste caráter, em especial as que regulam o 

funcionamento das agências bancárias para proporcionar maior conforto aos usuários, 

conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: 
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PROCESUAL CIVL. ADMINSTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMPO MÁXIMO DE 
ATENDIMENTO AO USÁRIO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MATÉRIA DE INTERSE LOCAL. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO I e II, DA 
CF/88. PRECDENTES DO STF ESTJ. VIOLAÇÃO DO  

1. As normas que estabelecem o tempo de atendimento máximo nas 
agências bancária são de interesse local (art. 30, ICF/8), posto 
disciplinarem atividades-meio daquelas instituições, no intuito de 
amparar o consumidor.  
2. In casu, a Lei Municipal n.º 504/98, apenas, regulamentou as condições para a prestação 
de serviços ao consumidor, disciplinando tempo razoável de espera pra atendimento, que 
não se confunde com política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, 
matéria de competência privativa da União (CF/8, artigo 2.º, inciso VI, da CF/88). 
Precedentes do STF e STJ: Ag Reg no RExt 427.463-RO, Rel. Min. Eros Grau, DJ 
de19.05.2006; RExt 432.789-SC, Min. Eros Grau, DJ de 07.10.2005; AI 429.760, Min. Gilmar 
Mendes, DJ de 09.08.2005; AC 1.124-SC, Min. Marco Aurélio, DJ de 27.03.2006; AI 
516.268-RS, Min. Celso de Melo, DJ de 18.08.2005; SS 2.816, Min. Nelson Jobim, DJ de 
22.02.2006; Resp. nº 598183/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ªSeção, DJ, 27/11/2006; 
REsp 747.382-DF, Min. Denise Arruda, DJ de 05.12.2005; REsp 467.451-SC, Min. Elian 
Calmon, DJ de 16.08.2004.  
3. Recurso especial que se nega seguimento.  
(Superior Tribunal de Justiça, REsp n.º 943.034, Relator Ministro Luiz Fux, Data da Publicação 
23/10/2008). 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. AUTUAÇÕES DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DE LEIS ESTADUAIS E 
MUNICIPAIS QUE REGULAMENTAM AS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS 
AGÊNCIAS BANCÁRIAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA POR ESTE 
TRIBUNAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DOS MUNICÍPIOS. INTERESSE LOCAL. 
JURISPRUDÊNCIAS DO STJ E STF. 
1. Hipótese de mandado de segurança coletivo visando à suspensão e anulação de autos 
de infrações lavrados com base nas Leis Estaduais n. 3.533/01, 3.273/99, 3.219/99 e 
3.663/01 e Leis Municipais n. 3.108/09, 2.861/99, 3.018/99 e 3.300/02, que regulamentam 
as condições para a prestação de serviços ao consumidor, tais como: o tempo razoável de 
espera para atendimento, a necessidade de colocação de assentos nas filas especiais, a 
instalação de banheiros e bebedouros para clientes, a disponibilização de cadeiras de 
rodas para clientes maiores de 65 anos e a manutenção obrigatória de câmeras nos caixas 
eletrônicos. 
2. A quaestio iuris não reclama maiores discussões, porquanto, por ocasião do 

acolhimento da arguição de inconstitucionalidade das Leis do Estado do Rio de Janeiro, a 
Corte Especial deste Tribunal expressamente assentou que as 
questões acerca do funcionamento interno das agências bancárias 
são vinculadas ao interesse local, cuja competência legislativa é do 
Município. 
3. Por conseguinte, não viola direito líquido e certo dos impetrantes a lavratura de auto 
de infração com base em lei municipal, com a consequente imposição de multa por 
descumprimento dessas normas, sendo que o mesmo, entretanto, não se pode dizer no 
que tange ao autos lavrados com supedâneo em legislações estaduais. Precedentes do STJ 
e STF. 
4. Recurso ordinário parcialmente provido, para o fim de desconstituir a autuações 
lavradas contra as associadas da impetrante com supedâneo nos textos normativos 
estaduais. 
(RMS 28.910/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
03/03/2015, DJe 19/03/2015) 
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A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal perfilha do mesmo 

entendimento, consoante se infere da ementa a seguir transcrita: 

 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS -COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA, MEDIANTE LEI, 
OBRIGAR AS INSTIUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITVOS 
DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
FEDRAL – ALEGAÇÃO TARDIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 8.º, DA CONSTIUIÇÃO - 
MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA 
DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO 
'JURA NOVIT CURIA' - RECURSO IMPROVIDO.  
- O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia 
constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com objetivo de determinar, às 
instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos 
serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes 

segurança (tais com portas eletrônicas e câmeras filmadoras) ou a propiciar-lhes 
conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de 

cadeiras de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros. Precedentes  
(AgRg no AI 347.717/RS, Rel. Min. Celso de Melo, Segunda Turma, DJ 5.8.2005). 
 
(DESTACAMOS E GRIFAMOS) 

 

 

A título de ilustração consideram-se atividades-meio das agências 

bancárias (i) o tempo de espera para atendimento, o (ii) atendimento preferencial, a (iii) 

vedação à discriminação entre clientes e não clientes etc. 

 

Isso implica em dizer que trata-se, portanto, de propositura que objetiva 

tão somente aprimorar, em benefício do cliente bancário, o serviço de auto-atendimento 

oferecido pelas agências bancárias através dos caixas eletrônicos o que, obviamente, 

acarretará a diminuição do tempo de atendimento e a melhora significativa do serviço, 

redundando em maior conforto ao usuário na utilização desta modalidade de atendimento, 

conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 11.377/13 de iniciativa da 
Câmara Legislativa, que estabelece a obrigatoriedade de acomodação dos clientes no 
interior de agências bancárias durante o período de atendimento. Vício de iniciativa. 
Inocorrência. Lei que se encontra no âmbito de atuação do poder legislativo municipal, 
tendo em vista abordar tema de interesse local (segurança e conforto dos clientes). 
Inconstitucionalidade da lei não reconhecida. Ação improcedente.  
(TJSP, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0193187-22.2013.8.26.0000, rel. Des. 
TRISTÃO RIBEIRO, Órgão Especial, j. 04.06.2014) 
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Ao mesmo tempo, o projeto não impõe dispêndio de recursos pelo Poder 

Público, não se verificando o vício de inconstitucionalidade por invasão de competência 

do Poder Executivo pelo Legislativo, conforme iterativa jurisprudência do E. Tribuna de 

Justiça de São Paulo sobre tema análogo: 

 

DIRETA DE INCONSTÍTUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N° 5.341/ 2012, DE CATANDUVA, 
QUE 'DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEOS NO 
ENTORNO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E LOTÉRICAS"- 
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL E 
DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO STF – INICIATIVA PARLAMENTAR - 
ADMISIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – 
DESNECESSIDADE DE PREVISÃO ESPECÍFICA DE FONTE DE CUSTEIO, JÁ INSERIDA A 
FISCALIZAÇÃO NA ATIVIDADE ROTINEIRA NO MUNICÍPIO - PRECEDENTES DO ÓRGÃO 
ESPECIAL – AÇÃO IMPROCEDENTE.  
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 024249-72.2012.8.26.0000.Relator: Eliot Akel. Órgão 
julgador: órgão Especial. Data do julgamento: 05/06/2013) 
 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ° 2.422-A DE 30/6/2010, DO MUNICÍPIO 
DE SÃO VICENTE-SP. DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS 
DE SEGURANÇA NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS E CASAS LOTÉRICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
VICENTE.  
1. NÃO É INADEQUADA, EXCESIVA OU ARBITRÁRIA, A EXIGÊNCIA LEGISLATIVA QUE 
IMPÕE PROVIDÊNCIA MÍNIMA, E ATÉ MESMO SIMPLES (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA), QUE VISA, SINGELAMENTE, MELHORAR A CONDIÇÃO DE 
SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS CLIENTES DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. 
2. VÍCIO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. A LEI NÃO TRATA DE NENHUM DOS ASUNTOS 
RESERVADOS À INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. OMISÃO NO PROJETO DE 
INDICAÇÃO DA FONTE DE RECEITA. NÃO ERA O CASO DE TAL PREVISÃO, PORQUANTO A 
LEI NÃO CRIOU NENHUMA DESPESA PARA O PODER PÚBLICO, MAS, TÃO SOMENTE ÀS 
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CONSTITUCIONALIDADE DEFENDIDA PELA PRÓPRIA 
MUNICIPALIDADE. JULGA-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO, REVOGADA A LIMINAR.  
(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0346291-39.2010.8.26.00. Relator: Jurandir de Sousa 
Oliveira. Órgão julgador: Órgão Especial. Data do julgamento: 20/04/2011) 

 
 

(...) 
 
1. A matéria é de competência de lei municipal, como já reconheceu o STF e este Órgão 
Especial. 
 
2. O debate, neste Órgão Especial, gira em torno de ser possível ou não que lei dessa 
natureza se origine de projeto ofertado por vereador.  
 
Cuidar da segurança dos usuários de agências bancárias e casas lotéricas - estas fazendo 
às vezes, em certa medida, de verdadeiras agências bancárias - não é tratar de assunto de 
caráter administrativo cuja lei de regência devesse ser de iniciativa do Prefeito. 
 
Servem de parâmetro para verificação de que lei é de iniciativa reservada ao chefe do 
Executivo local os arts. 61, § 1.º, 84, VI, e 165, da Constituição Federal e o art. 24, § 2.º, da 
Constituição do Estado.  
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A lei sob foco, não tratando dessas matérias e tampouco cuidando da organização 
administrativa do Executivo não é de iniciativa exclusiva do Prefeito. 
 
(...) 
 
(TJSP, Órgão Especial, rel. Des. WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, j. 04.05.2011) 
 
 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 1.365, de 27 de agosto de 
2013, de São José do Rio Preto que dispõe sobre “instalação ou adequação de caixas ou 
guichês em altura reduzida nos estabelecimentos privados e públicos do Município e dá 
outras providências”. 
 

VÍCIO DE INICIATIVA E OFENSA À DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 25 DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL.  Reconhecimento apenas em relação à expressão “estabelecimentos públicos”. 
A lei impugnada, de iniciativa parlamentar, ao dispor sobre a instalação de caixas ou 
guichês em estabelecimentos públicos, interferiu diretamente em atos de gestão 
administrativa, impondo obrigação de realizações materiais aos órgãos municipais 
(inclusive com cominação de multa em caso de descumprimento), sem indicar os recursos 
disponíveis para atender aos novos encargos. 
Em relação aos estabelecimentos privados, entretanto, esses vícios não existem, pois, “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” (STF, ADI 724-MC/RS, Plenário, Rel. Min. Celso de Melo, DJ de 
27/04/2001). Atividade de fiscalização, ademais, que já é inerente às funções da 
administração, não gerando despesas extraordinárias, não existindo, portanto, nessa parte 
referente aos estabelecimentos privados qualquer ofensa à disposição do artigo 25 da 
Constituição Estadual. 
 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. Não reconhecimento. O artigo 23, 
inciso I, da Constituição Federal dispõe que é da competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, significando que, nesse tema, 
por expressa previsão constitucional, os municípios estão investidos de competência para 
suplementar a legislação federal e estadual (art. 30, I), daí o reconhecimento de 
improcedência da ação, nessa parte, com apoio no princípio da presunção de 
constitucionalidade que milita em favor das leis. 
Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade apenas da 
expressão “estabelecimentos públicos” constante da lei impugnada. 
(TJSP, Órgão Especial, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 019780-94.2013.8.26.0000, rel. 
Des. FERREIRA RODRIGUES, j. 28.01.2015). 

 
 
 
Estas circunstâncias tornam viáveis a propositura e a análise do mérito do 

Projeto de Lei sob o ponto de vista da iniciativa pelo Poder Legislativo Municipal, pois, cuida-

se, evidentemente, de assunto de interesse local, a teor do que dispõem o artigo 30, incisos 

I e II, da Constituição Federal e artigo 4.º, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 
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De outra parte, a prestação de serviço de forma eficaz constitui garantia do 

consumidor, estando elencada dentre os princípios que norteiam a relação de consumo 

estabelecidos no artigo 4.º, inciso II, alínea “d” e inciso III, do Código de Defesa do 

Consumidor: 

 
 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 
de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 
 
(...) 
 
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 
 
(...) 
 
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, 
durabilidade e desempenho. 
 
 III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 
econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 
econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas 
relações entre consumidores e fornecedores; 
 
(DESTACAMOS E GRIFAMOS) 

 
 
O artigo 180, inciso I, da Constituição do Estado de São Paulo, por 

sua vez, atribui ao município o dever de garantir o bem-estar de seus habitantes, 

conforto este garantido pelos serviços prestados aos usuários pelos mais diversos setores da 

economia, nos quais certamente se inserem aqueles prestados pelos bancos, sobretudo o 

que é objeto do projeto de lei sob análise: 

 
 
Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento 
urbano, o Estado e os Municípios assegurarão: 
 
I - o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de 
seus habitantes; 
  

 
No caso específico, cabe ao município assegurar o bem-estar de seus 

habitantes, o que abrange, obviamente, proporcionar-lhes um desempenho satisfatório 

pelos prestadores de serviços (artigo 4.º, inciso II, alínea “d”, do Código de Defesa do 

Consumidor). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170
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Finalmente, é importante trazer à colação alguns dispositivos da 

RESOLUÇÃO Nº 3.694, de 26 de Março de 2009, do Banco Central do Brasil (aplicáveis à 

propositura), que dispõe sobre a prevenção de riscos na contratação de operações e na 

prestação de serviços por parte de instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

Com efeito, reza o artigo 1.º, inciso IV, do referido ato normativo: 

 
 

Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, na contratação de operações e na prestação de serviços, devem 
assegurar: 
 
I - a adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados às necessidades, 
interesses e objetivos dos clientes e usuários; 

 

 

Neste caso, a adequação dos serviços de atendimento aos usuários dos 

caixas eletrônicos depende da aprovação do projeto de lei em análise, uma vez que, 

segundo a N. Vereadora autora da propositura, a população reclama do número insuficiente 

de caixas eletrônicos nas agências bancárias do município, especialmente no período 

noturno, finais de semana e feriados. 

 

A propositura atende, portanto, aos princípios e regras dos textos 

normativos citados acima, a fim de que os serviços prestados pelas agências bancárias do 

município através dos caixas eletrônicos (guichês de auto atendimento) proporcionem 

conforto e eficiência satisfatórios às pessoas que deles se utilizam, razões pelas quais o 

projeto reúne plenas condições de tramitar e ter seu mérito apreciado pelo Plenário desta 

Casa Legislativa. 

 

 

SUGESTÃO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
 

Não vislumbramos a necessidade de alteração ou adequação da redação 

do texto da propositura. 
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Posto isso, s.m.j., entendemos que o Projeto de Lei em epígrafe não se 

encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual 

opina esta divisão jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à 

apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades 

legais e regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 11 de Agosto de 2015. 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO                                       CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 100/2015 

Projeto de Lei n.º 77/2015. 

 

 

 

 

Autor: Ver. BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE 

Projeto SUBSTITUTIVO 

 
 
 
Assunto: Dispõe sobre a alteração do artigo 2.º, da Lei n.º 1.289 
de 03 de dezembro de 2009, e dá outras providências. 

 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

   
Trata-se de projeto de lei substitutivo, cujo objeto é a alteração do artigo 

2.º, da Lei n.º 1.289 de 03 de dezembro de 2009. Referida lei dispõe sobre algumas obrigações 

impostas às agências bancárias e postos de serviços de atendimento ao público localizado no 

município de Avaré. 

 

A alteração buscada, na verdade, consiste em acrescentar o parágrafo 

segundo ao artigo 2.º, da Lei 1.289, de 03 de dezembro de 2009, prevendo que “Os bancos 

deverão disponibilizar no mínimo 03 (três) caixas eletrônicos em funcionamento para o 

serviço de atendimento de saque aos usuários”. O projeto original previa a 

disponibilização de cinco (5) caixas. 

 

De qualquer forma, o teor do projeto substitutivo não traz disposições que 

alterem a conclusão sobre a viabilidade jurídica e a análise do mérito, consoante se verá 

adiante. 

Com efeito, nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, 

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, previsão contemplada pelo 

artigo 4.º, inciso I, da Lei Orgânica de Avaré. 
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O projeto de lei em exame trata de aprimorar uma lei municipal 

anteriormente vigente (1289/2009), a qual impõe às instituições financeiras oferecer um 

serviço de melhor qualidade, sobretudo para agilizar o atendimento às pessoas que utilizam 

os caixas eletrônicos (guichês de atendimento pessoal) da agência. 

 

A justificativa que acompanha o projeto é bastante clara neste sentido, 

ressalvando a N. Vereadora que “...os usuários informaram que o número de caixas 

oferecidos torna-se insuficiente para atender a demanda, chegando ao ponto de 

algumas agências manterem somente 01 (um) caixa eletrônico a disposição dos clientes 

em funcionamento, principalmente no período noturno, finais de semana e feriados, o 

que vem causando transtornos aos usuários...”. 

 

É importante registrar, de início, que a propositura não trata de regular a 

atividade bancária, ou seja, não estabelece regra sobre os serviços financeiros “strictu 

sensu” prestados pelos bancos, o que encontraria óbice no disposto no artigo 48, inciso 

XIII, da Constituição Federal:  

 
 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não 
exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de 
competência da União, especialmente sobre: 
 

(...) 
 

XIII – matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações; 

 

 

Do mesmo modo, a propositura não invade a competência da União 

quanto às regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, pois, não traz 

regulamentação sobre a própria atividade bancária, não incidindo ao projeto nenhum dos 

óbices da Lei 4.595/64, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, 

bancárias e creditícias, bem como cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras 

providências. 

 

Neste contexto, a adequação do número de caixas eletrônicos (guichês de 

atendimento pessoal) à demanda dos usuários dos serviços oferecidos pelos bancos nessa 

modalidade de atendimento visa agilizar esse tipo de serviço. 
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A matéria se insere dentre as que cuidam da ATIVIDADE-MEIO destas 

instituições afastando, portanto, a competência exclusiva da União ou do Conselho 

Monetário Nacional para edição de normas deste caráter, em especial as que regulam o 

funcionamento das agências bancárias para proporcionar maior conforto aos usuários, 

conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: 

 
PROCESUAL CIVL. ADMINSTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMPO MÁXIMO DE 
ATENDIMENTO AO USÁRIO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MATÉRIA DE INTERSE LOCAL. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, INCISO I e II, DA 
CF/88. PRECDENTES DO STF ESTJ. VIOLAÇÃO DO  

1. As normas que estabelecem o tempo de atendimento máximo nas 
agências bancária são de interesse local (art. 30, ICF/8), posto 
disciplinarem atividades-meio daquelas instituições, no intuito de 
amparar o consumidor.  
2. In casu, a Lei Municipal n.º 504/98, apenas, regulamentou as condições para a prestação 
de serviços ao consumidor, disciplinando tempo razoável de espera pra atendimento, que 
não se confunde com política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, 
matéria de competência privativa da União (CF/8, artigo 2.º, inciso VI, da CF/88). 
Precedentes do STF e STJ: Ag Reg no RExt 427.463-RO, Rel. Min. Eros Grau, DJ 
de19.05.2006; RExt 432.789-SC, Min. Eros Grau, DJ de 07.10.2005; AI 429.760, Min. Gilmar 
Mendes, DJ de 09.08.2005; AC 1.124-SC, Min. Marco Aurélio, DJ de 27.03.2006; AI 
516.268-RS, Min. Celso de Melo, DJ de 18.08.2005; SS 2.816, Min. Nelson Jobim, DJ de 
22.02.2006; Resp. nº 598183/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ªSeção, DJ, 27/11/2006; 
REsp 747.382-DF, Min. Denise Arruda, DJ de 05.12.2005; REsp 467.451-SC, Min. Elian 
Calmon, DJ de 16.08.2004.  
3. Recurso especial que se nega seguimento.  
(Superior Tribunal de Justiça, REsp n.º 943.034, Relator Ministro Luiz Fux, Data da Publicação 
23/10/2008). 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. AUTUAÇÕES DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DE LEIS ESTADUAIS E 
MUNICIPAIS QUE REGULAMENTAM AS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS 
AGÊNCIAS BANCÁRIAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA POR ESTE 
TRIBUNAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DOS MUNICÍPIOS. INTERESSE LOCAL. 
JURISPRUDÊNCIAS DO STJ E STF. 
1. Hipótese de mandado de segurança coletivo visando à suspensão e anulação de autos 
de infrações lavrados com base nas Leis Estaduais n. 3.533/01, 3.273/99, 3.219/99 e 
3.663/01 e Leis Municipais n. 3.108/09, 2.861/99, 3.018/99 e 3.300/02, que regulamentam 
as condições para a prestação de serviços ao consumidor, tais como: o tempo razoável de 
espera para atendimento, a necessidade de colocação de assentos nas filas especiais, a 
instalação de banheiros e bebedouros para clientes, a disponibilização de cadeiras de 
rodas para clientes maiores de 65 anos e a manutenção obrigatória de câmeras nos caixas 
eletrônicos. 
2. A quaestio iuris não reclama maiores discussões, porquanto, por ocasião do 

acolhimento da arguição de inconstitucionalidade das Leis do Estado do Rio de Janeiro, a 
Corte Especial deste Tribunal expressamente assentou que as 
questões acerca do funcionamento interno das agências bancárias 
são vinculadas ao interesse local, cuja competência legislativa é do 
Município. 
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3. Por conseguinte, não viola direito líquido e certo dos impetrantes a lavratura de auto 
de infração com base em lei municipal, com a consequente imposição de multa por 
descumprimento dessas normas, sendo que o mesmo, entretanto, não se pode dizer no 
que tange ao autos lavrados com supedâneo em legislações estaduais. Precedentes do STJ 
e STF. 
4. Recurso ordinário parcialmente provido, para o fim de desconstituir a autuações 
lavradas contra as associadas da impetrante com supedâneo nos textos normativos 
estaduais. 
(RMS 28.910/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
03/03/2015, DJe 19/03/2015) 

 

 

A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal perfilha do mesmo 

entendimento, consoante se infere da ementa a seguir transcrita: 

 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS -COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA, MEDIANTE LEI, 
OBRIGAR AS INSTIUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITVOS 
DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
FEDRAL – ALEGAÇÃO TARDIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 8.º, DA CONSTIUIÇÃO - 
MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA 
DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO 
'JURA NOVIT CURIA' - RECURSO IMPROVIDO.  
- O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia 
constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com objetivo de determinar, às 
instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos 
serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes 

segurança (tais com portas eletrônicas e câmeras filmadoras) ou a propiciar-lhes 
conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de 

cadeiras de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros. Precedentes  
(AgRg no AI 347.717/RS, Rel. Min. Celso de Melo, Segunda Turma, DJ 5.8.2005). 
 
(DESTACAMOS E GRIFAMOS) 

 

 

A título de ilustração consideram-se atividades-meio das agências 

bancárias (i) o tempo de espera para atendimento, o (ii) atendimento preferencial, a (iii) 

vedação à discriminação entre clientes e não clientes etc. 

 

Isso implica em dizer que trata-se, portanto, de propositura que objetiva 

tão somente aprimorar, em benefício do cliente bancário, o serviço de auto-atendimento 

oferecido pelas agências bancárias através dos caixas eletrônicos o que, obviamente, 

acarretará a diminuição do tempo de atendimento e a melhora significativa do serviço, 

redundando em maior conforto ao usuário na utilização desta modalidade de atendimento, 

conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 11.377/13 de iniciativa da 
Câmara Legislativa, que estabelece a obrigatoriedade de acomodação dos clientes no 
interior de agências bancárias durante o período de atendimento. Vício de iniciativa. 
Inocorrência. Lei que se encontra no âmbito de atuação do poder legislativo municipal, 
tendo em vista abordar tema de interesse local (segurança e conforto dos clientes). 
Inconstitucionalidade da lei não reconhecida. Ação improcedente.  
(TJSP, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0193187-22.2013.8.26.0000, rel. Des. 
TRISTÃO RIBEIRO, Órgão Especial, j. 04.06.2014) 

 

 

Ao mesmo tempo, o projeto não impõe dispêndio de recursos pelo Poder 

Público, não se verificando o vício de inconstitucionalidade por invasão de competência 

do Poder Executivo pelo Legislativo, conforme iterativa jurisprudência do E. Tribuna de 

Justiça de São Paulo sobre tema análogo: 

 

DIRETA DE INCONSTÍTUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N° 5.341/ 2012, DE CATANDUVA, 
QUE 'DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEOS NO 
ENTORNO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E LOTÉRICAS"- 
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL E 
DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO STF – INICIATIVA PARLAMENTAR - 
ADMISIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – 
DESNECESSIDADE DE PREVISÃO ESPECÍFICA DE FONTE DE CUSTEIO, JÁ INSERIDA A 
FISCALIZAÇÃO NA ATIVIDADE ROTINEIRA NO MUNICÍPIO - PRECEDENTES DO ÓRGÃO 
ESPECIAL – AÇÃO IMPROCEDENTE.  
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 024249-72.2012.8.26.0000.Relator: Eliot Akel. Órgão 
julgador: órgão Especial. Data do julgamento: 05/06/2013) 
 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ° 2.422-A DE 30/6/2010, DO MUNICÍPIO 
DE SÃO VICENTE-SP. DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS 
DE SEGURANÇA NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS E CASAS LOTÉRICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
VICENTE.  
1. NÃO É INADEQUADA, EXCESIVA OU ARBITRÁRIA, A EXIGÊNCIA LEGISLATIVA QUE 
IMPÕE PROVIDÊNCIA MÍNIMA, E ATÉ MESMO SIMPLES (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA), QUE VISA, SINGELAMENTE, MELHORAR A CONDIÇÃO DE 
SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DOS CLIENTES DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. 
2. VÍCIO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. A LEI NÃO TRATA DE NENHUM DOS ASUNTOS 
RESERVADOS À INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. OMISÃO NO PROJETO DE 
INDICAÇÃO DA FONTE DE RECEITA. NÃO ERA O CASO DE TAL PREVISÃO, PORQUANTO A 
LEI NÃO CRIOU NENHUMA DESPESA PARA O PODER PÚBLICO, MAS, TÃO SOMENTE ÀS 
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CONSTITUCIONALIDADE DEFENDIDA PELA PRÓPRIA 
MUNICIPALIDADE. JULGA-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO, REVOGADA A LIMINAR.  
(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0346291-39.2010.8.26.00. Relator: Jurandir de Sousa 
Oliveira. Órgão julgador: Órgão Especial. Data do julgamento: 20/04/2011) 

 
 

(...) 
 
1. A matéria é de competência de lei municipal, como já reconheceu o STF e este Órgão 
Especial. 
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2. O debate, neste Órgão Especial, gira em torno de ser possível ou não que lei dessa 
natureza se origine de projeto ofertado por vereador.  
 
Cuidar da segurança dos usuários de agências bancárias e casas lotéricas - estas fazendo 
às vezes, em certa medida, de verdadeiras agências bancárias - não é tratar de assunto de 
caráter administrativo cuja lei de regência devesse ser de iniciativa do Prefeito. 
 
Servem de parâmetro para verificação de que lei é de iniciativa reservada ao chefe do 
Executivo local os arts. 61, § 1.º, 84, VI, e 165, da Constituição Federal e o art. 24, § 2.º, da 
Constituição do Estado.  
 
A lei sob foco, não tratando dessas matérias e tampouco cuidando da organização 
administrativa do Executivo não é de iniciativa exclusiva do Prefeito. 
 
(...) 
 
(TJSP, Órgão Especial, rel. Des. WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, j. 04.05.2011) 
 
 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 1.365, de 27 de agosto de 
2013, de São José do Rio Preto que dispõe sobre “instalação ou adequação de caixas ou 
guichês em altura reduzida nos estabelecimentos privados e públicos do Município e dá 
outras providências”. 
 

VÍCIO DE INICIATIVA E OFENSA À DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 25 DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL.  Reconhecimento apenas em relação à expressão “estabelecimentos públicos”. 
A lei impugnada, de iniciativa parlamentar, ao dispor sobre a instalação de caixas ou 
guichês em estabelecimentos públicos, interferiu diretamente em atos de gestão 
administrativa, impondo obrigação de realizações materiais aos órgãos municipais 
(inclusive com cominação de multa em caso de descumprimento), sem indicar os recursos 
disponíveis para atender aos novos encargos. 
Em relação aos estabelecimentos privados, entretanto, esses vícios não existem, pois, “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” (STF, ADI 724-MC/RS, Plenário, Rel. Min. Celso de Melo, DJ de 
27/04/2001). Atividade de fiscalização, ademais, que já é inerente às funções da 
administração, não gerando despesas extraordinárias, não existindo, portanto, nessa parte 
referente aos estabelecimentos privados qualquer ofensa à disposição do artigo 25 da 
Constituição Estadual. 
 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. Não reconhecimento. O artigo 23, 
inciso I, da Constituição Federal dispõe que é da competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, significando que, nesse tema, 
por expressa previsão constitucional, os municípios estão investidos de competência para 
suplementar a legislação federal e estadual (art. 30, I), daí o reconhecimento de 
improcedência da ação, nessa parte, com apoio no princípio da presunção de 
constitucionalidade que milita em favor das leis. 
Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade apenas da 
expressão “estabelecimentos públicos” constante da lei impugnada. 
(TJSP, Órgão Especial, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 019780-94.2013.8.26.0000, rel. 
Des. FERREIRA RODRIGUES, j. 28.01.2015). 
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Estas circunstâncias tornam viáveis a propositura e a análise do mérito do 

Projeto de Lei sob o ponto de vista da iniciativa pelo Poder Legislativo Municipal, pois, cuida-

se, evidentemente, de assunto de interesse local, a teor do que dispõem o artigo 30, incisos 

I e II, da Constituição Federal e artigo 4.º, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

 

De outra parte, a prestação de serviço de forma eficaz constitui garantia do 

consumidor, estando elencada dentre os princípios que norteiam a relação de consumo 

estabelecidos no artigo 4.º, inciso II, alínea “d” e inciso III, do Código de Defesa do 

Consumidor: 

 
 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 
de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 
 
(...) 
 
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 
 
(...) 
 
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, 
durabilidade e desempenho. 
 
 III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 
econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 
econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas 
relações entre consumidores e fornecedores; 
 
(DESTACAMOS E GRIFAMOS) 

 
 
O artigo 180, inciso I, da Constituição do Estado de São Paulo, por 

sua vez, atribui ao município o dever de garantir o bem-estar de seus habitantes, 

conforto este garantido pelos serviços prestados aos usuários pelos mais diversos setores da 

economia, nos quais certamente se inserem aqueles prestados pelos bancos, sobretudo o 

que é objeto do projeto de lei sob análise: 

 
 
Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento 
urbano, o Estado e os Municípios assegurarão: 
 
I - o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de 
seus habitantes; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170
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No caso específico, cabe ao município assegurar o bem-estar de seus 

habitantes, o que abrange, obviamente, proporcionar-lhes um desempenho satisfatório 

pelos prestadores de serviços (artigo 4.º, inciso II, alínea “d”, do Código de Defesa do 

Consumidor). 

 

Finalmente, é importante trazer à colação alguns dispositivos da 

RESOLUÇÃO Nº 3.694, de 26 de Março de 2009, do Banco Central do Brasil (aplicáveis à 

propositura), que dispõe sobre a prevenção de riscos na contratação de operações e na 

prestação de serviços por parte de instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

Com efeito, reza o artigo 1.º, inciso IV, do referido ato normativo: 

 
 

Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, na contratação de operações e na prestação de serviços, devem 
assegurar: 
 
I - a adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados às necessidades, 
interesses e objetivos dos clientes e usuários; 

 

 

Neste caso, a adequação dos serviços de atendimento aos usuários dos 

caixas eletrônicos depende da aprovação do projeto de lei em análise, uma vez que, 

segundo a N. Vereadora autora da propositura, a população reclama do número insuficiente 

de caixas eletrônicos nas agências bancárias do município, especialmente no período 

noturno, finais de semana e feriados. 

 

A propositura atende, portanto, aos princípios e regras dos textos 

normativos citados acima, a fim de que os serviços prestados pelas agências bancárias do 

município através dos caixas eletrônicos (guichês de auto atendimento) proporcionem 

conforto e eficiência satisfatórios às pessoas que deles se utilizam, razões pelas quais o 

projeto reúne plenas condições de tramitar e ter seu mérito apreciado pelo Plenário desta 

Casa Legislativa. 

 

 

 



 

 

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

Tel. (14) 3711-3073 - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
9 

SUGESTÃO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Para maior alcance da lei, entendemos conveniente acrescer ao final da 

redação do § 2º, do artigo 2º, a seguinte redação:  

 

“Parágrafo segundo - Os bancos deverão disponibilizar no mínimo 03 (três) caixas 

eletrônicos em funcionamento para o serviço de atendimento de saque aos usuários, sem 

prejuízo da disponibilização de outros caixas aos demais serviços bancários”. 
 

A redação proposta garantirá a existência de número mínimo (3) de caixas 

eletrônicos para o atendimento de saque, ao mesmo tempo em que o usuário disponha de 

caixas eletrônicos para o atendimento de outros serviços permitidos pelo sistema de 

autoatendimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

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

encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual 

opina esta divisão jurídica, procedida a emenda sugerida, 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), 17 de Agosto de 2015. 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO                                       CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 153/2015. 

Projeto de Lei n.º 114/2015. 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
Assunto: “Autoriza o Executivo Municipal a doar 
bens inservíveis 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 Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, objetivando a obtenção de autorização legislativa para doar bens 

inservíveis e dá outras providências”. 

 
Esclarece-se, inicialmente, que se trata de bens móveis e a 

doação se dará em favor da “ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS AMIGOS 

DA NATUREZA DE AVARÉ”, mediante solicitação formalizada pela I. Senhora Secretária 

Municipal da Administração, nos termos do ofício que instrui o projeto de lei. 

 
A propositura, s.m.j., reúne todas as condições para a sua 

regular tramitação, não vislumbrando esta Assessoria Jurídica qualquer óbice jurídico. 

Com efeito, o artigo 4.º, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal dispõe que: 

 
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: 
 
(...) 
 
VIII - dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens; 

 
 
De outra parte, o artigo 61, inciso XXVII, da mesma Lei 

Orgânica estabelece que: 

 

Art. 61. Ao Prefeito compete, entre outras atribuições: 
 
(...) 
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XXVII - providenciar sobre a administração dos bens do Município e sua 
alienação, na forma da lei; 
 

O Capítulo IV, do Título III, da Lei Orgânica trata das normas 

relativas aos bens municipais componentes da organização administrativa do 

município, regendo o artigo 114 que: 

 
Art. 114. Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a 
competência da Câmara quanto àquele utilizado em seus serviços. 
 
§ 1º Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações 
que, a qualquer título, pertençam ao Município.  

 
 

Neste caso, é induvidosa a iniciativa exclusiva do Sr. Prefeito 

Municipal para a propositura de leis contendo a matéria do projeto sob análise. Do 

contrário, o projeto estaria eivado de inconstitucionalidade, pela quebra do princípio 

da separação dos poderes, conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça de São 

Paulo: 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei n" 207/2011, do Município de Suzano, 
que dispõe sobre doação ao Poder Público de bens móveis e imóveis dentro do 
Município - Separação de poderes - Ingerência em atividade administrativa própria 
do Executivo — Violação às disposições constitucionais do Estado de São Paulo - 
Inteligência dos artigos 5, 24, § 2o, 2, 47, XVIII e 144 da Constituição do Estado - A 
Constituição Bandeirante atribuiu ao Poder Executivo a responsabilidade pela 
administração do patrimônio público, cabendo a ele a iniciativa das leis que tratem 
sobre a matéria - Aumento de despesa sem a indicação da respectiva fonte de 
custeio - Inadmissibilidade – Ofensa aos artigos 25 e 176, inc. I, da Constituição 
Estadual - Precedentes do Colendo Órgão Especial - Ação julgada procedente. 
(TJSP, Órgão Especial, Direta de Inconstitucionalidade n° 0057504-47.2012.8.26.0000, rel. 
Des. CASTILHO BARBOSA, j. 29.08.2012) 

 

No corpo do v. Acórdão citado, o E. Relator esclarece, com 

apoio na doutrina, que: 

(...) 
 

As normas de fixação de competência para a iniciativa do processo legislativo 
derivam do princípio da separação dos poderes, que nada mais é que o mecanismo 
jurídico que serve à organização do Estado, definindo órgãos, estabelecendo 
competências e marcando as relações recíprocas entre esses mesmo órgãos (Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, op. Cit. Pp. 111-112). Se essas normas não são 
adequadamente atendidas, como no caso em exame, fica patente a 
inconstitucionalidade, em face de vício de iniciativa. 
 
Sobre isso, ensinou Hely Lopes Meirelles que se "a Câmara, desatendendo à 
privatividade do Executivo para esses projetos, votar e aprovar leis sobre tais 
matérias, caberá ao Prefeito vetá-las, por inconstitucionais. Sancionadas e 



 

 

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

Tel. (14) 3732-0929  - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 

 

3 

promulgadas que sejam, nem por isso se nos afigura que convalesçam de vício 
inicial, porque o Executivo não pode renunciar prerrogativas institucionais inerentes 
às suas funções, como não pode delega-las aquiescer em que o Legislativo as 
exerça" (Direito Municipal Brasileiro, São Paulo, Malheiros, 7" ed. Pp. 544-545). 
Ademais, se a Constituição atribuiu ao Poder Executivo a responsabilidade pela 
administração do patrimônio público, é evidente que, pela teoria dos poderes 
implícitos, a ele deve caber a iniciativa das leis que tratem sobre a matéria. Essa 
teoria dos poderes implícitos - implied powers - surgiu no voto de Marshall, 
proferido no leading case McCulloch versus Maryland, de 1819, afirmando que, 
quando o Governo recebe poderes no sentido de cumprir certas finalidades estatais, 
dispõe também, implicitamente, dos meios necessários de execução. "Se o 
governante tem atribuições para praticar certos atos, cabe-lhe igualmente exercer 
aquelas que possibilitem seu exercício " (Caio Mário da Silva Pereira, em "Pareceres 
do Consultor-Geral da República", v. 68, pp. 99-100). 
 
Daí porque o Legislativo Municipal não poderia subtrair do Prefeito o exame da 
conveniência e da oportunidade quanto ao recebimento de doação de bens móveis 
ou imóveis por parte da Administração Pública Municipal. Fazendo-o, ofendeu 
claramente o princípio da separação dos poderes (artigo 5o da Constituição 
Estadual), com a violação da iniciativa reservada do Executivo para desencadear o 
processo legislativo correspondente (artigo 24, §2°, 2, c.c. artigo 47, XVIII, da mesma 
Carta). 
 
(...) 

 

O artigo 115, por sua vez, trata da identificação dos bens 

pertencentes ao Município, determinando que “Todos os bens municipais deverão 

ser cadastrados, com a identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo 

o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade 

do chefe da Secretaria ou Diretoria a que forem distribuídos”. 

 

A exigência legal se mostra atendida na propositura, na medida 

em que veio acompanhada de relação contendo o (i) número atribuído a cada um dos 

bens no acervo patrimonial do município, sua (ii) descrição e (iii) data de aquisição. 

 

É certo que a Administração Municipal procura em todos os 

seus atos atender aos preceitos morais e legais inerentes à administração pública 

elevando, para isso, primordialmente a nossa Carta Magna, que em seu artigo 37 

preconiza que a “Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes 

da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”. 
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Neste contexto, a lei exige prévio procedimento licitatório para 

a doação de bens públicos, dispensado nas hipóteses do inciso II, do artigo 17, da Lei 

8666/93: 

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: 
 
II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta 
nos seguintes casos: 
 
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após 
avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à 
escolha de outra forma de alienação; 

 

A entidade destinatária da doação objeto do projeto de lei 

(“ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS AMIGOS DA NATUREZA DE AVARÉ”) 

é uma entidade sem fins lucrativos, conforme consta do artigo 1.º, do seu Estatuto 

Social, que acompanha a propositura. 

 

Consta, ainda, do seu Estatuto (artigo 3.º) que o seu objetivo 

social é o “Recolhimento e comercialização de matérias primas para a indústria de 

transformação em geral ou produtos novos de plásticos e papéis a partir dos 

materiais recicláveis descartados pela comunidade obtido mediante a coleta 

seletiva, incluindo produção de matérias primas plásticas, metálicas, papelão, 

papéis, vidros e outros”.  

 

O patrimônio da entidade, dentre outras fontes, é constituído 

de doações ou legados (artigo 8.º, alínea “c”, do Estatuto). 

 

Não se olvide que todo o agir da Administração Pública e, 

principalmente, aquele que represente dispêndio de verbas públicas, está 

inexoravelmente ligado à legalidade estrita.  

 

Neste sentido leciona o mestre HELY LOPES MEIRELLES - 

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

 

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

lei. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 
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administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 

Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“pode fazer assim”, para o administrador público significa “deve fazer assim”. 

 

O jurista CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, em seu 

aclamado Curso de Direito Administrativo, 5ª Ed., Ed. Malheiros, São Paulo: 1994, p. 52, 

em brilhante análise dos preceitos da legalidade traz as seguintes considerações, in 

litteris: 

 

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

senão o que a lei determina. Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer 

tudo o que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei 

antecipadamente autorize. Donde, administrar é prover aos interesses públicos, 

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

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

atividade administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos que, 

na formação escalonada do direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já 

se contém abstratamente nas leis.” 
 

 
Sob estas perspectivas, resulta induvidoso que a doação dos 

bens móveis descritos e individualizados no projeto de lei sob análise atende a um 

interesse público sobejamente demonstrado que o torna viável juridicamente, cuja 

competência para a propositura é exclusiva do Poder Executivo.  

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, nos 

termos da fundamentação supra, respeitadas as formalidades legais e regimentais, 

opinamos pela REGULAR TRAMITAÇÃO do presente Projeto de Lei, pois, ausentes 

quaisquer vícios que o maculem, seja de ordem formal ou material. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré (SP), 11 de Setembro de 2015. 

 

 

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


