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  CIRCULAR N º 19/2016 - DG                                               Avaré, 01 de junho de 2.016. 
 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 

 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
06/06/2016 - 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 06 
de Junho do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
 

1. PROJETO DE LEI Nº 146/2015 - Discussão Única  

Autoria: Ver. Marcelo José Ortega 
Assunto: Dispõe sobre a identificação dos rios, córregos, ribeirões e nascentes 
existentes no Município da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo e adota 
outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 146/2015 e dos Pareceres do Jurídico; e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação (Parecer Contrário) 

 
 

2. PROJETO DE LEI Nº 13/2016 - Discussão Única  

Autoria: Verª Rosângela Paulucci Paixão Pereira 
Assunto: Cria o Programa Educativo "PEQUENO AGRICULTOR SUSTENTÁVEL" nas 
escolas da zona rural e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 13/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação (Parecer Contrário) 

 
 

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Inclui nos Anexos da Lei Complementar nº 189 de 26 de Dezembro de 2013 e 
nos anexos da Lei Complementar nº 136, de 30 de dezembro de 2010, relação das 
Quadras cadastrais do Loteamento Residencial Água Branca I. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 55/2016 e dos Pareceres do Jurídico; 
e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. 
do Consumidor. 
 
 

4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 56/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Inclui nos Anexos da Lei Complementar nº 189 de 26 de Dezembro de 2013 e 
nos anexos da Lei Complementar nº 136, de 30 de dezembro de 2010, relação das 
Quadras cadastrais do Loteamento Residencial Água Branca II. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 56/2016 e dos Pareceres do Jurídico; 
e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. 
do Consumidor. 
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5. PROJETO DE LEI Nº 59/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar que especifica e dá 
providências (R$ 3.587.900,00 - Vale alimentação). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 59/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. 
 

6.   PROCESSO Nº 32/2016 – Discussão Única - Anuência Prévia 

Autoria:- Prefeito Municipal 
Assunto: Memorial descritivo e justificativo do parcelamento de solo e projeto 
urbanístico do Loteamento RESIDENCIAL FÊNIX. 
Anexo: Cópias do Ofício nº 013/2016-CM, do Sr. Prefeito e dos Pareceres do Jurídico e 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. 
Pública. - 
Observação: Os mapas encontram-se à disposição na Secretaria da Câmara. 

 
 
 

 
  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 202/2015. 

Projeto de Lei n.º 146/2015. 

Autora: Ver.: MARCELO JOSÉ ORTEGA 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre a identificação dos 

rios, córregos, ribeirões e nascentes existentes 

no Município da Estância Turística de Avaré, 

estado de São Paulo e adota 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 N. Vereador 

MARCELO JOSÉ ORTEGA, objetivando fazer a “identificação dos rios, 

córregos, ribeirões e nascentes existentes no Município da Estância Turística de 

Avaré”. 

Segundo o artigo 1º, da propositura é“...obrigatória a 

sinalização, através de placas de identificação, nos locais onde existir rios, 

córregos, ribeirões e nascentes no Munícipio de Avaré...”. 

 

Ainda de acordo com a propositura, as “placas de 

identificação deverão ser colocadas em locais de fácil visibilidade”.  

 

Há, também, previsão de que as despesas decorrentes por 

essa lei deverá ocorrer por conta de dotações orçamentárias próprias. 
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No entanto, s.m.j., a propositura não reúne condições de 

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

invocados.  

Com efeito, embora louvável a proposta, é imperiosa a 

observância de determinados requisitos na produção legislativa. 

 

No caso específico, a iniciativa parlamentar representa 

nítida invasão na competência do Poder Executivo, por criar verdadeiras 

obrigações a outro Poder, cujo exercício é inerente ao Prefeito Municipal. 

 

Note-se que o ato legislativo tendente à criação de 

obrigações ao poder executivo, trata de matéria exclusivamente relacionada à 

Administração Pública, a cargo do Chefe do Executivo, porque disciplina 

programa governamental. 

 

O projeto em análise cuida de impor atribuições à 

Administração Municipal, ao determinar OBRIGAÇÕES a Secretaria Municipal 

da Educação. 

A propositura ainda impõe atos de gestão do (a) Secretário 

(a) de Educação, acarretando indevida interferência na gestão do Poder 

Executivo Municipal, atribuição exclusiva do Prefeito Municipal (artigos 60 e 

61, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal). 

 

Ademais, além de constituir violação ao princípio da 

separação dos poderes, o projeto implica na criação de despesas para o Município 

sem, contudo, indicar a fonte de custeio, já que determinar publicações, 

contrariando o que estabelece a Constituição Estadual (artigos 5.º, 24, §2.º e 2, 

25, 47, incisos I e XIV, 144 e 176, inciso I), conforme jurisprudência pacífica 
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do E. Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito de projetos de lei desta 

natureza: 

 
(...)  
 
É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder Executivo cabe 
primordialmente a função de administrar, que se revela em atos de planejamento, 
organização e direção e execução de atividades inerentes ao Poder Público. De 
outra banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, 
ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração. (.).  
 
Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando 
leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia 
e independência que devem existir entre os poderes estatais.  
 
A matéria tratada na lei encontra-se na órbita da chamada reserva da administração, 
que reúne as competência próprias de administração e gestão, imunes a 
interferência de outro poder (art. 47, I e IX da Constituição Estadual aplicável na 
órbita municipal por obra de seu art. 14), pois privativas do Chefe do Poder 
Executivo. (..)”. 
(TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 201704-76.2015.8.26.0000, Órgão Especial, 
rel. Des. JOÃO NEGRINI FILHO, j. 16.09.2015)  

 

No caso específico, portanto, a iniciativa parlamentar 

representa nítida invasão na competência do Poder Executivo, por criar 

verdadeiras obrigações, cuja gestões é exclusiva ao Prefeito Municipal. 

 

Além de corroborar a fundamentação acima esposada o 

IBAM através do PARECER N.º 0219/2016 o qual adotamos integralmente 

para exarar este parecer.  

 

Neste mesmo sentido, o E. Tribunal de Justiça de São 

Paulo esclarece a respeito do vício de inconstitucionalidade por vício de 

iniciativa: 

 

““(...) 
 
A administração municipal incumbe ao Poder Executivo. A este cabe o 
gerenciamento das atividades municipais. Por isso, fica-lhe reservada a iniciativa das 
leis que propiciem a boa execução dos trabalhos de gestão do Município. Todas as 
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vezes que a Câmara Municipal intervém na forma como se dá esse gerenciamento, 
acaba por usurpar funções que pertencem ao Prefeito. Com isso, desrespeita a 
iniciativa a ele reservada, e viola princípio da separação dos poderes. 
 
(...)  
 
Criar determinado programa governamental ou determinar providências singelas 
inseridas no âmbito da atividade administrativa precisamente o que se verifica na 
hipótese em exame é matéria exclusivamente relacionada à Administração Pública, 
a cargo do Chefe do executivo”.  
 
 
(...) 
 
 
“De resto, pouco importa que o ato normativo em questão não encere 
determinação direta, mas mera autorização endereçada ao Poder Executivo.  
 
Em outras palavras, o fato de a lei impugnada ser meramente autorizativa não lhe 
retira a característica de inconstitucionalidade, decorrente do fato de o Poder 
Legislativo Municipal não deter poderes para editá-la.  
 
É bem verdade que o Prefeito não fica obrigado a agir na forma como foi 
autorizado. Mas nem por isso fica impedido de valer-se da ação em apreço para ver 
retirado do ordenamento jurídico o ato normativo eivado de inconstitucionalidade. 
 
Do contrário, pelo simples fato de poder permanecer inerte, não dando execução ao 
comando legislativo, seria obrigado a conviver indefinidamente com lei 
inconstitucional, arcando com as consequências de ordem política daí derivadas, o 
que soa inadmissível.  
 

De mais a mais, o Prefeito não precisa de autorização legislativa para exercer atos 
de sua exclusiva competência”. 
(TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0189181-69.2013.8.26.0000, Órgão 
Especial, rel. Des. ROBERTO MORTARI, j. 12.03.2014). 

 
 

Sob estas perspectivas, resulta induvidoso que a matéria 

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

Poder Legislativo, resultando na sua absoluta inviabilidade jurídica.  

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, 

nos termos da fundamentação supra, opinamos pela NÃO TRAMITAÇÃO do 

presente Projeto de Lei, por ser de nítida invasão na competência do Poder 

Executivo, tendo em vista tratar-se de projeto que prevê atos típicos de gestão, 

planejamento e organização. 
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É o parecer, sub censura. 

 

 

Avaré (SP), 22 de Fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 

Adv. OAB/SP – 146.191 
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Processo n.º 29/2016 

Projeto de Lei n.º 13/2016. 

 

Autora: Ver.ª ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA 

 

Assunto: “Cria o Programa Educativo “PEQUENO 
AGRICULTOR SUSTENTÁVEL" nas escolas da zona rural 
e dá outras providências”. 

 
 
 

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

O projeto de lei sob análise objetiva criar o Programa Educativo 

“PEQUENO AGRICULTOR SUSTENTÁVEL" nas escolas da zona rural do município. 

 

De início, cabe registrar que, s.m.j., a propositura ofende o sistema 

constitucional de repartição dos poderes, nos termos do que dispõe a Constituição 

Estadual, nos artigos 5.º e 47, incisos II e XIV, aplicáveis aos Municípios por força do 

contido no artigo 144, da mesma Constituição, a partir do disposto no artigo 2.º, da 

Constituição Federal: 

 
 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 
 
 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Artigo 5.º - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
 
(...) 

 

Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições 
previstas nesta Constituição: 
 
(...) 
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II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da 
administração estadual; 
 
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do 
Executivo; 
 
(...) 
 
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e 
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. 
 

 
Isto porque resulta claro do projeto de lei a imposição de obrigações 

ao Poder Executivo ao dispor que o Município, através da Secretaria Municipal de 

Educação, ficará responsável pela elaboração do Programa de que cogita a propositura 

(artigo 3.º).  

 

Sob esta perspectiva, o projeto de lei se mostra inviável pelo vício da 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, em evidente afronta ao artigo 5.º, da 

Constituição Estadual, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo 

Direta de Inconstiucionalidade n.º 213624-23.2014.8.26.00, rel. Des. ANTÔNIO 

CARLOS VILLEN, j. 03.12.2014), com base na doutrina e em precedente do C. 

Supremo Tribunal Federal: 

 
“É bem verdade que o arranjo político constitucional atribui ao Legislativo 
alguns atos atípicos, de controle da administração, mas tais atribuições são 
exceções circunscritas ao estabelecido pela Constituição do Estado, 
resguardada a simetria quanto à Constituição Federal (STF, ADI-MC 1905, 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 19.1.198). Nese sentido, a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, conforme decidido no RE 427.574-ED, Rel. Min. 
Celso de Melo, j. 13.02.2012: “Ainda que o legislador disponha do poder de 
conformação da atividade administrativa, permitindo-se-lhe, nesta 
condição, estipular cláusulas gerais e fixar normas impessoais destinadas a 
reger e condicionar o próprio comportamento da Administração Pública, 
não pode, o Parlamento, em agindo ultra vires, exorbitar dos limites que 
definem o exercício de sua prerrogativa institucional”. 
 
(...) 
 
Inequívoco, portanto, que a lei em discussão interferiu em âmbito próprio 
do Executivo, em violação ao que a doutrina tem denominado “reserva de 
Administração”, definida por Canotilho como o “núcleo funcional da 
administração contra as ingerências do parlamento” (Direito constitucional 
e teoria da Constituição, 6ª ed., Coimbra, Almedina, 2002, p. 73) 
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Com base nestes mesmos preceitos, em julgamento de Ação Direta 

de Inconstitucionalidade ajuizada em face de lei municipal editada pelo Poder 

Legislativo de Mirassol, que “...Cria o Programa “Faixa Amiga”, de educação e 

conscientização para o trânsito "...”, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu 

que: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 3.644, de 28 de maio de 2014. 
Criação do Programa "Faixa Amiga", de educação e conscientização para o trânsito, 
por iniciativa do Legislativo local. Vício de iniciativa. Ocorrência. Municipalização do 
trânsito como diretriz federal, atribuindo aos órgãos executivos municipais a 
competência para a matéria. Inconstitucionalidade reconhecida. Ação procedente. 
(TJSP, Direta de Inconstitucionalidade n.º 2017121-85.2015.8.260000, Órgão Especial, rel. 
Des. TRISTÃO RIBEIRO, j. 23/09/2015). 

 
 

No corpo do v. Acórdão, ainda que destacando a relevância da 

matéria objeto do projeto de lei, o I. Relator destacou que: 

 
 
(...)  
 
“Diante disso, considero haver invasão de competência do Executivo local pelo 
Legislativo ao criar programa voltado à forma de utilização das faixas de segurança 
para pedestres, na medida em que compete aos órgãos executivos municipais de 
trânsito, submetidos ao Prefeito Municipal, a criação e a execução de tais 
programas. 
 
A iniciativa é positiva e pode ser implementada pelo Executivo local se, dentro de 
seu juízo de discricionariedade, considerá-la conveniente e adequada. 
 
Ademais, de se salientar que a norma do Legislativo somente produzirá efeitos 
práticos com a concordância do Executivo, pois inexiste na lei combatida conteúdo 
cogente, não podendo sua aplicação ser imposta ao alcaide, a quem compete, 
conforme já salientado, considerar a relevância, a conveniência e a adequação da 
norma às necessidades locais”. 
 
(...) 

 
 
Neste contexto, infere-se que ao projeto de lei sob exame incidem os 

mesmíssimos óbices apontados no julgamento referido, uma vez que a propositura 

impõe à administração municipal obrigações próprias de gestão municipal, de 

iniciativa exclusiva do Poder Executivo. 
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A doutrina, igualmente, cuida de definir o campo de atuação do 

Poder Legislativo, de forma a não incidir em ofensa ao princípio da separação dos 

poderes: 

 

“Ao Prefeito competem os atos de administração ordinária do Município, 
que se definem como aqueles que visem a conservação, ampliação ou 
aperfeiçoamento dos serviços públicos, sendo o detentor do exame de 
conveniência e oportunidade de sua implementação, não podendo a Câmara 
condicioná-los à sua aprovação nem estabelecer normas aniquiladoras dessa 
faculdade administrativa, sob pena de incidir em inconstitucionalidade, por 
ofensa a prerrogativas do Prefeito”.  
(Hely Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, 
5a edição, pg. 544).  
   

 

Além destes fundamentos, o PARECER  IBAM N.º 1225/2016, (o 

qual adotamos integralmente), afasta a competência do Poder Legislativo para a 

propositura sob exame, invocando também o seguinte fundamento em relação à 

matéria tratada no projeto de lei:  

 
(...) 
 
 
“No entanto, cumpre rememorar que a criação e implementação de projeto 
pedagógico na grade curricular das escolas do Município é matéria de competência 
privativa do Chefe do Executivo, uma vez que a este compete privativamente dispor 
sobre o sistema educacional, formado por órgãos integrantes de sua estrutura, e 
sobre a direção superior da Administração local, nos termos dos arts. 2.º, 61, § 1.º, 
II, e c/c 84, II, da Constituição Federal”. 
 
 
(...) 
 

 

Vale dizer, a propositura sob análise traz, em verdade, ordem dirigida 

ao Executivo municipal ao dispor sobre a “...criação de Programa Educativo 

“Pequeno Agricultor Sustentável....” tratando-se, claramente, de programa de 

governo, de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

Neste mesmo sentido, é o entendimento externado pelo E. Tribunal 

de Justiça de São Paulo em casos concretos análogos ao do projeto de lei sob exame: 
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"A autorização do Legislativo somente é necessária - e deve ser solicitada pelo 
Executivo - nos casos expressos na Constituição do Estado"." A lei em questão, de 
iniciativa parlamentar, e promulgada pelo chefe do Poder Legislativo, ofendeu o 
princípio da independência e harmonia dos poderes, porque editando típicos atos 
de organização  do município, de competência exclusiva do Prefeito.  
 
Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Órgão Especial em casos semelhantes, 
como as ADIns 53.583-0, relator o Desembargador Fonseca Tavares; 43.987, relator 
o Desembargador  Oetterer Guedes; 38.977, relator o Desembargador Franciulli 
Netto; e  41.091, relator o Desembargador Paulo Shintate, e muitas outras,  
sendo a temática deveras conhecida e estando aqui pacificada”. 
(AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.º 0008776-19.2005.8.26.0000, Órgão 
Especial, rel. Des. CELSO LIMONGI, j. 22.02.2006) 
 
 
 

Não trata o projeto, é importante registrar, de tão somente criar um 

programa de governo (o que já seria suficiente para o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade). 

 

O artigo 3.º, do projeto, ao contrário, cria inúmeras atividades a serem 

desenvolvidas pelo Poder Executivo para implementar o programa de que trata a 

propositura, razão pela qual o vício da inconstitucionalidade formal resulta evidente, 

conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.751/2014 que inclui no 
calendário oficial de eventos do Município a "Corrida Ciclística". Norma guerreada 
que não versou simplesmente sobre a instituição de data comemorativa no 

calendário oficial do Município, mas, ao revés, instituiu evento esportivo 
com criação de obrigações ao Executivo e despesas ao 
erário, sem previsão orçamentária e indicação da fonte e 
custeio. Afronta aos arts. 5º, 47, II e XIV, 25 e 144 da Carta Bandeirante, 

aplicáveis ao município por força do principio da simetria constitucional. 
Inconstitucionalidade reconhecida. Ação procedente. 
(TJSP, Rel. XAVIER DE AQUINO, Órgão Especial, julgamento 11/03/2015) 

 

 
Constata-se, portanto, que além da infringência ao artigo 2.º, da 

Constituição Federal, o projeto de lei ora analisado afronta as disposições contidas 

nos artigos 5.º e 47, ambos da Constituição do Estado de São Paulo, já que não 

apresenta a fonte de custeio das despesas que decorrerão da implementação do 

programa. 
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Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, nos termos 

da fundamentação supra, opinamos pela NÃO TRAMITAÇÃO do presente Projeto de 

Lei, pelo VÍCIO DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, uma vez que as disposições 

nele contidas são próprias da gestão municipal, de iniciativa exclusiva do Poder 

Executivo. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 11 de Maio 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 1225/2016Nº 1225/2016Nº 1225/2016Nº 1225/20161111

PG – Processo Legislativo. Projeto
de lei que cria o Programa Educativo
"Pequeno Agricultor Sustentável" nas
escolas da zona rural. Iniciativa
parlamentar. Análise da validade.
Considerações.

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

Indaga o consulente acerca da validade de projeto de lei, de
iniciativa parlamentar, que cria o Programa Educativo "Pequeno Agricultor
Sustentável" nas escolas da zona rural.

A consulta vem acompanhada do referido projeto de lei.

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

Inicialmente, para o escorreito deslinde da questão, vale o
registro no sentido de que o estabelecimento de ações governamentais
deve ser realizado pelo Poder Executivo, pois a implantação e execução
de programas na Municipalidade, constitui atividade puramente
administrativa e típica de gestão; logo, inerente à chefia do Poder
Executivo.

Assim, cabe exclusivamente ao Chefe do Executivo, no
desenvolvimento de seu programa de governo, eleger prioridades e decidir
se executará esta ou aquela ação governamental, seja aqui ou acolá, seja
dessa forma ou de outra, seja por um breve período ou por um prazo mais
longo, definindo, dentre outros pontos, as metas a serem cumpridas e a
clientela a ser atendida. Como gestor do Município, é reservada ao
Prefeito a incumbência da condução das políticas públicas, incluindo o

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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controle de zoonoses, a saúde e segurança dos munícipes e a promoção
do bem-estar animal, e neste sentido há que se ressaltar a distinção
cristalina entre as funções da Câmara e do Prefeito, marcada por Hely
Lopes Meirelles:

"A atribuição típica e predominante da Câmara é a
normativa, isto é, a de regular a administração do Município e a
conduta dos munícipes no que afeta aos interesses locais. A
Câmara não administra o Município; estabelece, apenas, normas
de administração. Não executa obras e serviços públicos; dispõe
unicamente, sobre sua execução. Não compõe nem dirige o
funcionalismo da Prefeitura; edita, tão-somente, preceitos para sua
organização e direção. Não arrecada nem aplica as rendas locais;
apenas institui ou altera tributos, autoriza sua arrecadação e
aplicação. Não governa o Município; mas regula e controla a
atuação governamental do Executivo, personalizado no prefeito.
Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e
a função executiva do prefeito; o Legislativo delibera e atua com
caráter regulatório genérico e abstrato; o Executivo consubstancia
os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e
concretos de administração" (In: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Municipal. 12ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 575-576).

Assim, tem-se que os atos de mera gestão da coisa pública
sujeitam-se única e exclusivamente ao julgamento administrativo de
conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cuja prática não se
sujeita à oitiva, autorização ou controle prévio do Legislativo, Tribunal de
Contas ou qualquer outro órgão de controle externo. Nesse sentido, já
decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Ação direta de inconstitucionalidade - Lei n°
2.974/11.02.2010, do Município de Carapicuíba, de iniciativa
parlamentar e promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal
após ser derrubado o veto do alcaide, que dispõe "sobre a
utilização de materiais de expedientes confeccionados em papel
reciclado pela Administração Pública Municipal, conforme
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especifica" - somente o Prefeito, a quem compete a exclusiva
tarefa de planejar, organizar e dirigir os serviços e obras da
Municipalidade, que abrangem também as compras a serem feitas
para o Município, pode propor lei prevendo a utilização de papel
reciclado para prover a confecção dos impressos da administração
pública violação aos artigos 5º, 25, 47, II e XIV, e 144 da
Constituição Estadual -ação procedente". (TJ-SP. Órgão Esp.
ADIN nº 0073579-35.2010.8.26.0000. Julg. em 03/11/2010. Rela.
Desa. PALMA BISSON).

A matéria também se insere no rol do que se convencionou
chamar de "Reserva da Administração". Sobre o princípio constitucional da
reserva de administração é pertinente a citação de trecho do seguinte
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal:

"O princípio constitucional da reserva de administração
impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias
sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder
Executivo. (...) Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte
a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional
do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição
parlamentar e importa em atuação ultravires do Poder Legislativo,
que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos
limites que definem o exercício de suas prerrogativas
institucionais". (STF - Tribunal Pleno. ADI-MC nº 2.364/AL. DJ de
14/12/2001, p. 23. Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Desta forma, a iniciativa do projeto de lei, muito embora se revele
louvável, invade a seara do Poder Executivo representando grave violação
ao postulado constitucional da separação dos poderes encartado no art. 2º
da Constituição Federal.

O art. 3º do projeto de lei dispõe da seguinte forma:

"Art. 3º: Para o efetivo cumprimento da lei fica a
Secretaria Municipal de Saúde responsável pela elaboração do
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Programa, adequando o curriculo escolar à realidade da
agricultura, podendo fimar convênio de cooperação técnica com
empresas públicas ou privadas."

Da leitura do dispositivo acima transcrito podemos atacar três
pontos, sobre os quais passamos a entabular algumas considerações.

O art. 3º impõe à Secretaria Municipal de Saúde a obrigação de
eleborar o programa. Trata-se, assim, de projeto de lei de iniciativa
parlamentar que impõe ônus e obrigações a agentes e órgãos do
Executivo. Sobre o tema, o IBAM já se pronunciou no Enunciado nº.
002/2004:

"Processo Legislativo. Inconstitucionalidade de projeto de
lei originário do Legislativo que: 1) crie programa de governo; e 2)
institua atribuições ao Executivo e a órgãos a ele subordinados."

No mesmo sentido tem se manifestado reiteradamente o Egrégio
STF, a conferir:

"REXT. CONSTITUCIONAL.PROCESSO LEGISLATIVO.
LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. JULGADO RECORRIDO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.RECURSO AO QUAL SE NEGA
SEGUIMENTO"(STF - Recurso extraordinário: RE 627255 RJ,
Julgamento: 02/08/2010, Relatora:Min. Cármen Lúcia).

O mesmo dispositivo impõe à Secretaria de Saúde a adequação
do curriculo escolar para dele fazer constar matérias afetas à realidade da
cultura. Os Municípios, embora possuam competência para dispor acerca
do sistema de ensino, devem observar as normas gerais dispostas na
legislação federal e os princípios informadores dispostos na Constituição
Federal e, em conformidade com o art. 26, caput, da Lei nº. 9.394/1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), é de competência do
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Município complementar e adequar o currículo do ensino fundamental à
realidade local, sendo ato de sua autonomia.

No entanto, cumpre rememorar que a criação e implementação
de projeto pedagógico na grade curricular das escolas do Município é
matéria de competência privativa do Chefe do Executivo, uma vez que a
este compete privativamente dispor sobre o sistema educacional, formado
por órgãos integrantes de sua estrutura, e sobre a direção superior da
Administração local, nos termos dos arts. 2º, 61, § 1º, II, e c/c 84, II, da
Constituição Federal.

Por fim, o mesmo art. 3º autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênios de cooperação técnica com empresas públicas ou
privadas.Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) vem
reiteradamente decidindo que os convênios, por possuírem a natureza de
ato administrativo, não se submetem à prévia autorização legislativa,
sendo inconstitucionais as normas que determinem este procedimento:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. CONVÊNIOS:
AUTORIZAÇÃO OU RATIFICAÇÃO POR ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER
EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XXI DO
ART. 54 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, QUE
DIZ: "Compete, privativamente, à Assembléia legislativa: XXI -
autorizar convênios a serem celebrados pelo Governo do Estado,
com entidades de direito público ou privado e ratificar os que, por
motivo de urgência e de relevante interesse público, forem
efetivados sem essa autorização, desde que encaminhados à
Assembléia Legislativa, nos noventa dias subseqüentes à sua
celebração". 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
firme no sentido de que a regra que subordina a celebração de
acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo à
autorização prévia ou ratificação da Assembléia Legislativa, fere o
princípio da independência e harmonia dos poderes (art. 2º, da
C.F.). Precedentes. 2. Ação Direta julgada procedente para a
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declaração de inconstitucionalidade do inciso XXI do art. 54 da
Constituição do Estado do Paraná." [destaques nossos] (STF -
Tribunal Pleno. ADI 342 / PR. Julgamento: 06/02/2003. Rel. Min.
SYDNEY SANCHES).

Por tudo que precede, concluímos objetivamente a presente
consulta no sentido da inviabilidade jurídica do projeto de lei em tela,
motivo pelo qual não merece prosperar.

É o parecer, s.m.j.

Priscila Oquioni Souto
Assessora Jurídica

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2016.

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ENTRE NO ENDEREÇO ELETRÔNICOPARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ENTRE NO ENDEREÇO ELETRÔNICOPARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ENTRE NO ENDEREÇO ELETRÔNICOPARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ENTRE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
http://lam.ibam.org.br/confirma.asp E UTILIZE O CÓDIGO flj1fedckbhttp://lam.ibam.org.br/confirma.asp E UTILIZE O CÓDIGO flj1fedckbhttp://lam.ibam.org.br/confirma.asp E UTILIZE O CÓDIGO flj1fedckbhttp://lam.ibam.org.br/confirma.asp E UTILIZE O CÓDIGO flj1fedckb
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P A R E C E R  

 
 
Processo nº 087/2016. 

Projeto de Lei Complementar nº 55/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 

 
  
"Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais 

horas realizando que sonhando, fazendo que 

planejando, vivendo que esperando porque, embora 

quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já 

morreu.” 

Sarah Westphal 

 
 

Ref.: “Inclui nos Anexos da Lei 

Complementar nº 189, de 26 de 
dezembro de 2013, relação das 
quadras cadastrais do Loteamento 

Residencial Agua Branca I.” 
  
 

Nos termos do artigo 30, incisos I, da Constituição 
Federal, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse 

local. 
 
O art. 4º, em seu inciso I, da Lei Orgânica do Município 

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

 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 
vigente, em especial o disposto no caput do artigo 37, que reza:  

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

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 
Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

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

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo 
ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na 
sua gestão dos negócios públicos, para cercear excessos, para coibir 

abusos e desmandos, é que a Constituição de l988, por vez primeira na 
história fez constar do seu texto exatamente os princípios de 

administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas 
Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

"Este princípio entronca-se com a própria noção de 
Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se 
submete ao próprio direito que criou, razão pela qual 
não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio 
da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do 
estado de Direito. 

(...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins 
próprios, mas há de buscá-los na lei, assim como, em 
regra, não desfruta de liberdade, escrava que é da 
ordem jurídica." (In Curso de Direito Administrativo, Ed. 

Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5 ). 
 
 Neste sentido, necessário tecer algumas considerações 

sobre o projeto ora analisado.  
 
Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro intuito de 

aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, uma vez que a lei 
complementar em vigor necessita de ajustes, neste caso, necessita 
haver a inclusão na norma da relação das quadras cadastrais do 

Loteamento Residencial Agua Branca I, pois, quando da criação da lei 
originária não existia legalmente o referido residencial, razão pela qual 

se faz necessário a referida inclusão. 
 
Referida alteração nesse exercício terá o condão apenas de 

resguardar os serviços administrativos dos setores do executivo, já para 
efeito de tributação, somente no exercício seguinte terá efeito, conforme 
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vem explicitando os artigos 2º e 3º do referido projeto de lei 
complementar.  

 
Quanto a iniciativa da proposição, está se mostra 

resguardada na sua legitimidade, conforme a Lei Orgânica do 

Município. 
 

Nesse sentido, cremos que o presente Projeto de Lei 
Complementar, não se encontra maculado pelo vício da ilegalidade e 
inconstitucionalidade. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do projeto de lei complementar, não 
sugerimos correções. 

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

regimentais, opinamos pela regular tramitação do presente Projeto 
de Lei Complementar, 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 Maio de 2016. 
 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP 146.191 
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P A R E C E R  

 
 
Processo nº 088/2016. 
Projeto de Lei Complementar nº 56/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 
 

  
"Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais 

horas realizando que sonhando, fazendo que 

planejando, vivendo que esperando porque, embora 

quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já 

morreu.” 

Sarah Westphal 

 
 

Ref.: “Inclui nos Anexos da Lei 
Complementar nº 189, de 26 de 
dezembro de 2013, relação das quadras 
cadastrais do Loteamento Residencial 
Agua Branca II.” 

  
 

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

 
O art. 4º, em seu inciso I, da Lei Orgânica do Município de 

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

 
Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 

vigente, em especial o disposto no caput do artigo 37, que reza:  

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

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 
Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

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

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao 
agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua 
gestão dos negócios públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e 
desmandos, é que a Constituição de l988, por vez primeira na história fez 
constar do seu texto exatamente os princípios de administração, no que foi 
imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 
O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

"Este princípio entronca-se com a própria noção de 
Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se 
submete ao próprio direito que criou, razão pela qual 
não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio da 
legalidade um dos sustentáculos fundamentais do estado 
de Direito. 
(...) 
De tudo ressalta que a Administração não tem fins 
próprios, mas há de buscá-los na lei, assim como, em 
regra, não desfruta de liberdade, escrava que é da ordem 
jurídica." (In Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, 
pp. 24/5 ). 

 
 Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre o 

projeto ora analisado.  
 
Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro intuito de 

aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, uma vez que a lei 
complementar em vigor necessita de ajustes, neste caso, necessita haver a 
inclusão na norma da relação das quadras cadastrais do Loteamento 
Residencial Agua Branca II, pois, quando da criação da lei originária não existia 
legalmente o referido residencial, razão pela qual se faz necessário a referida 
inclusão. 

 
Referida alteração nesse exercício terá o condão apenas de 

resguardar os serviços administrativos dos setores do executivo, já para efeito 
de tributação, somente no exercício seguinte terá efeito, conforme vem 
explicitando os artigos 2º e 3º do referido projeto de lei complementar.  

 
Quanto a iniciativa da proposição, está se mostra resguardada na 

sua legitimidade, conforme a Lei Orgânica do Município. 
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Nesse sentido, cremos que o presente Projeto de Lei 
Complementar, não se encontra maculado pelo vício da ilegalidade e 
inconstitucionalidade. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do projeto de lei complementar, não 
sugerimos correções. 

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

regimentais, opinamos pela regular tramitação do presente Projeto de Lei 
Complementar, 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 Maio de 2016. 

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP 146.191 
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Processo nº 091/2.016. 
Projeto de Lei nº 059/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 
 

Assunto: “Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Suplementar que especifica e dá outras 
providências”.  

 

P A R E C E R  
 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do chefe do executivo, que 
dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para suplementar o orçamento vigente, 
no importe de R$ 3.587.900,00 - (três milhões, quinhentos e oitenta e sete mil e novecentos 
reais), valor este que será destinado às despesas decorrentes do vale alimentação dos 
servidores do executivo.   

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

Município legislar sobre assuntos de interesse local. 
 
No mesmo sentido, o artigo 4º, I, da Lei Orgânica do Município de 

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

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 
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: 
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"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). 

 
Quanto à iniciativa, é a mesma do Chefe do Executivo, conforme 

previsão no art. 40, IV, da Lei Orgânica do Município.  
 
Assim, sob o aspecto da iniciativa e competência, o Projeto em análise 

harmoniza-se aos ditames legais. 
 
È certo que o inciso V, do art. 167 da Constituição da República, diz 

que a abertura de crédito suplementar ou especial depende de prévia autorização legislativa e 
indicação dos recursos correspondentes. 

 
Não longe, o art. 42 da Lei nº 4.320/64 dispõe que os créditos 

suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 
 
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 Legislativo manifeste 
sua autorização na lei da iniciativa do Executivo; e, segundo, a abertura do crédito será 

                                                 
1
 1 A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107 
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concretizada com a expedição de decreto que deve ser acompanhado de justificativa, com a 
indicação do recurso disponível para acorrer à nova despesa. 

 
A abertura do crédito adicional suplementar decorre da insuficiência de 

recursos, suplementando os créditos do orçamento vigente, e instrumento de ajuste 
orçamentário de autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei 
orçamentária. Têm por finalidade realizar ajustes ocorridos na mudança de rumo das políticas 
públicas, variações de preço de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos pelo governo, 
ou ainda, situações emergenciais inesperadas e imprevisíveis. São classificados em: Crédito 
Suplementar, Crédito Especial e Crédito Extraordinário.  

 
No projeto em analise, o crédito suplementar, será destinado a 

suplementar o orçamento existente e é utilizado quando os créditos orçamentários são, ou se 
tornam insuficientes. Sua abertura depende da existência de recursos disponíveis. 

 
Quanto ao mérito, impende-se destacar mais uma vez 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 nº 4.320/64 exige que tal abertura seja 
precedida de exposição e justificativa. 

 
Nunca é demais relembrar que a abertura do crédito pretendido, 

acompanhada da respectiva justificativa, só será possível caso existam recursos financeiros 
disponíveis e não comprometidos para fazer face à despesa nova, considerando-se como tais: (i) 
o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (ii) os recursos 
provenientes de excesso de arrecadação; (iii) e, os resultantes de anulação parcial ou total de 
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e o produto de operações 
de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las 
(art. 43, caput, e inc. I a III da Lei n.º4.320/64). 

 
Nesse passo, se vê que as despesas a serem efetuadas com a 

abertura de crédito suplementar serão cobertas pelos recursos citados no art. 2º do vertente 
Projeto de Lei, ou seja, pela anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. 

  
Destarte, diante das ponderações acima expostas, não vislumbramos 

no vertente Projeto de Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
Quanto à redação do projeto de lei, não sugerimos correções. 
 
 
Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Lei, após as 

alterações sugeridas, não se encontrará maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou 
ilegalidade, motivo pelo qual opina esta assessoria jurídica pela regular tramitação, devendo ter 
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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), 30 de Maio de 2016. 

 
 
 

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 32/2016 
Autor: Prefeito Municipal 

 
 

Ref.: Anuência Prévia – Memorial descritivo e 
justificativo do parcelamento do solo e projeto 
urbanístico do loteamento “RESIDENCIAL FÊNIX”. 

 

 
 

PARECER JURÍDICO 
 
 

Cuida-se de projeto de loteamento encaminhado pelo Prefeito 

Municipal para anuência prévia por parte desse Legislativo. 

 

No caso em espécie trata-se de Projeto de Loteamento 

denominado “RESIDENCIAL FÊNIX”, que será implantado no Município de Avaré, 

localizado na Avenida Manoel Teixeira Sampaio, de propriedade das empresas AJP 

INVESTIMENTOS LTDA e CONSTRUBRAX CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EIRELI - 

EPP. 

 
Cabe registrar, inicialmente, que a área na qual será implantado o 

loteamento está inscrita na matrícula n.º 75.983, do Cartório de Registro de Imóveis de 

Avaré, cuja cópia instrui o presente processo de anuência.  

 

Assim, nos termos do artigo 4.º, incisos I, XII e XIII da Lei 

Orgânica da Estância Turística de Avaré, verifica-se que cabe ao Município, dentre 

outras atribuições: “legislar sobre assuntos de interesse local, estabelecer normas de 

loteamento e planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, e, especialmente, em sua 

zona urbana, observadas a lei federal”. 

 

Quanto à legislação municipal aplicável, o projeto de loteamento 

sob análise deverá respeitar a disciplina estabelecida na Lei Municipal n.º 631/2004, por 

força do que dispõe o § 2.º, do artigo 20, da Lei Municipal n.º 1930/2015:  

 

Art. 20............................................... 
 

(...) 
 

§ 2º  Os projetos de loteamento protocolados na Prefeitura Municipal antes da 
vigência da presente Lei deverão observar as normas vigentes à época. 
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Segundo a documentação constante do processo de anuência 

prévia, o pedido tramita perante a Secretaria Municipal da Habitação desde o ano de 

2013, como se pode observar das certidões de diretrizes emitidas e revalidadas desde 

então, razão pela qual os documentos necessários ao procedimento de anuência prévia 

são aqueles previstos no artigo 8.º, da Lei Municipal n.º 631/2004. 

 

O processo de anuência, portanto, deverá ter seu mérito 

apreciado pelo plenário desta Casa, fazendo-se necessário a apreciação do mesmo frente 

à legislação pertinente. 

 

Com efeito, o inciso I, do artigo 2.º, da Lei Federal n.º 6766/79, 

por sua vez, traz a definição de loteamento: “Considera-se loteamento a subdivisão de 

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

de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 

existentes”. 

 

O dispositivo foi reproduzido no inciso I, do artigo 1.º, da Lei 

Municipal n.º 631, de 29 de Julho de 2004, que dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano no âmbito do município de Avaré. 

 

A mens legis foi de atribuir exclusivamente aos Municípios a 

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

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

 

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

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

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

 

Há que se consignar, ainda, que a Lei Municipal n.º 631, de 29 de 

Julho de 2004 (revogada pela Lei 1930/2015, atualmente vigente), na alínea “a”, do 

artigo 11, em consonância com o inciso XX do artigo 28 da Lei Orgânica, prevê 

“...aprovação pela Câmara...” para a expedição da anuência prévia. 
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A aprovação final do loteamento é de competência do Prefeito 

Municipal, precedida obrigatoriamente de parecer da Câmara Municipal, conforme 

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

aprovação pelo GRAPROHAB. 

 

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

os requisitos preliminares à apreciação pelo Poder Legislativo, trazendo toda 

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

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

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

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

urbanização e, por fim, minuta do contrato padrão que regerá as alienações dos 

terrenos, conforme determina o artigo 8.º, da Lei Municipal n.º 631/2004. 

 

Importante destacar que consta no memorial descritivo a 

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

aprovação (artigo 8.º, da mesma lei municipal). 

 

O cumprimento integral da Lei Municipal n.º 631/2004, bem como 

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

determinação devidas ao Poder Executivo que caberá, como já dito, a emissão do ato de 

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

do Município de Avaré, já citado). 

 

Assim sendo, OPINAMOS FAVORAVELMENTE À TRAMITAÇÃO 

DO VERTENTE PROCESSO DE ANUÊNCIA PRÉVIA, não havendo óbice de natureza 

jurídica que impeça a sua análise por esta Casa de Leis, considerando a apresentação da 

documentação exigida para o ato (anuência prévia). 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré, 16 de Maio de 2016. 

 

 
 

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










