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  CIRCULAR N º 45/2016 - DG                                           Avaré, 02 de dezembro de 2.016. 
 

LEMBRETES 
 

Entrega de Diploma de “Honra ao Mérito” ao Delegado de Polícia Rafael Fagundes, nos termos do 
Requerimento nº 1693/2016, de autoria do Ver. Denílson Rocha Ziroldo e outros, aprovado por 
unanimidade. 
 
Entrega de Diploma de “Agradecimento” aos Defensores Públicos do Est. de São Paulo, Comarca de 
Avaré, nos termos do Requerimento nº 1736/2016, de autoria do Edil Vi Cortez e outro, aprovado por 
unanimidade. 

 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
05/12/2016 - 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 05 de 
Dezembro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 117/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Verª Rosângela Paulucci Paixão Pereira 
Assunto: Altera a redação do Artigo 5º da Lei Complementar nº 191, de 04 de fevereiro de 2014. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 117/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/emendas) 
 

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 88/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre o Código Tributário Municipal da Estância Turística de Avaré e adota 
outras providências  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 88/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
(c/emendas) 
OBS: Os anexos do Processo encontram-se à disposição na Secretaria 
 

3. PROJETO DE LEI Nº 101/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Avaré para o 
exercício de 2017 (orçamento) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 101/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/emendas já 
deliberadas) (Vistas Ver. Clivatti/Bruna) 
OBS: Os anexos do Processo encontram-se à disposição na Secretaria e em nosso portal: 
http://consulta.siscam.com.br/camaraavare/Documentos/Documento/126925    
  

4. PROJETO DE LEI Nº 107/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza o Executivo a receber imóvel em dação de pagamento para quitação de 
tributos (Espólio de Gilberto de Azevedo Maio) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 107/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, 
Obras e Adm. Pública (Vistas Ver. Barreto) 
 

5. PROJETO DE LEI Nº 123/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras providências  
(p/ ABOVA)  

http://consulta.siscam.com.br/camaraavare/Documentos/Documento/126925
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Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 123/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, 
Obras e Adm. Pública (c/emenda) 
 

6. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a proceder a complementação do percentual do índice 
de reposição das perdas inflacionárias da revisão geral anual do exercício de 2016 dos 
vencimentos dos servidores e empregados públicos, pensionistas e inativos do Município da 
Estância Turística de Avaré, e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 125/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e 
Serviços, Obras e Adm. Publica (c/emenda) 
 

7. PROJETO DE LEI Nº 129/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que especifica e dá 
providências (R$ 8.160,00 - Secretaria Municipal da Saúde)  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 129/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
 

8. PROJETO DE LEI Nº 130/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que especifica e dá 
providências (R$ 5.640,00 - Secretaria Municipal da Saúde)  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 130/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
 

9. PROJETO DE LEI Nº 131/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar que especifica e dá providências (R$ 
110.000,00 - Secretaria Municipal da Saúde)  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 131/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
 

10. PROJETO DE LEI Nº 132/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar que especifica e dá providências (R$ 
170.000,00 - FUMBOAR)  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 132/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
 

11. PROJETO DE LEI Nº 133/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Especial Suplementar que especifica e dá 
providências (R$ 539.685,00 - Secretaria Municipal da Educação) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 133/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
 

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos de 
minha elevada estima e distinta consideração.  

Exmo.(a). Sr. (a)       
Vereador (a)      
N E S T A 

 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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P A R E C E R  

 
Processo nº 174/2016 

Projeto de Lei Complementar nº 117/2016 

Autora: Vereadora Rosângela Paulucci Paixão Pereira 

 

  

“É erro vulgar confundir o desejar com o querer. O desejo 

mede os obstáculos; a vontade vence-os.” 

Alexandre Herculano 
 

 
Assunto: “Altera a redação do artigo 

5º da Lei Complementar nº 191, de 04 

de fevereiro de 2014.” 

 

Trata-se do Projeto de Lei Complementar de autoria da 

vereadora Rosângela Paulucci Paixão Pereira, que busca 

alterar norma jurídica municipal que versa sobre a 

compensação de créditos tributários e não tributários no 

município de Avaré.  

 

Nesse sentido, cumpre buscar abrigo no artigo 30, 

incisos I, da Constituição Federal, que traz que compete ao 

Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo lado, surge o artigo 4º, I, da Lei Orgânica 

do Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município 

competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta 

Republicana vigente, em especial o disposto no caput do 

artigo 37, que reza:  

 

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade.” 
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Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 

Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

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

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, 

finalidade, motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao 

agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua 

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

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

constar do seu texto exatamente os princípios de administração, no que foi 

imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

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

Estado de Direito é aquele que se submete ao próprio direito que criou, 

razão pela qual não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio 

da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do estado de 

Direito.(...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, mas há de 

buscá-los na lei, assim como, em regra, não desfruta de liberdade, 

escrava que é da ordem jurídica."(In Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, 

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

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro intuito de 

aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, uma vez que, a lei em 

vigor necessita de alterações, segundo a ótica da autora da propositura. 

 

Necessário consignar que a autora esta a alterar a forma de 

formalização da cessão do crédito, o que antes deveria ser somente por 

“escritura pública”, com a alteração, passará a ser fomalizada também por 

“escritura particular com assinautras reconhecidas por autenciadade na 
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presença de duas testemunhas”, facilitando-se assim a formalização do 

instrumento, e por via reta ainda, reduzindo os custos.  

 

Necessário apenas alterar no projeto o artigo apontado para 

alteração, na realidade a alteração pretendida visa alteração do “parágrafo 5º - 

do artigo 1º” - e não o - “artigo 2º” da norma municipal. 

 

Destarte, não vislumbramos no vertente Projeto de Lei qualquer 

mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Quanto à redação do Projeto de Lei Complementar, sugerimos as 

seguintes correções: 

 

Da ementa: - sugerimos: 

 

“Dispõe sobre alteração do parágrafo 5º, do artigo 1º 

da Lei Complementar nº 191, de 04 de fevereiro de 

2014 e dá outras providências”. 

 

Do artigo 1º do projeto – sugerimos: 

 

 “Art. 1º - O parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 

Complementar nº 191, de 04 de fevereiro de 2014, 

passa a ter a seguinte redação: 

 

§ 5º - Em se tratando de cessão de crédito do sujeito 

passivo, a sua formalização poderá se dar mediante 

documento público ou particular, sendo que no caso de 

se optar por este último, deverá ter as assinaturas 

reconhecidas por autenticidade e na presença de duas 

testemunhas.” 
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Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Lei 

Complementar em epígrafe, com as alterações sugeridas 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, 28 de Novembro de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP 146.191 
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Processo nº 135/2016. 

Projeto de Lei Complementar nº 88/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Assunto: Dispõe sobre o Código Tributário 

Municipal da Estância Turística de Avaré e adota 

outras providências. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
Cuida-se do projeto de Lei de autoria do Chefe do Executivo Municipal que dispõe 

sobre o Código Tributário Municipal da Estância Turística de Avaré. 

 

        Referido projeto, segundo mensagem de encaminhamento, traz algumas inovações 

necessárias no sentido de atualizar a legislação tributária, conforme alterações ocorridas na 

legislação federal e estadual desde o ano de 2013. 

 

Desta forma, considerando o impacto que pode trazer ao município, caso as 

mudanças no Código Tributário forem aprovadas por esta Casa de Leis, necessário se faz a 

realização de audiência pública para propiciar o debate das alterações propostas, tais como:  

 Inclusão do domicílio tributário eletrônico (artigo 27) 

 Mínimo em valor para impressão de boleto (artigo 58) 

 Aumento das parcelas para o pagamento da dívida para até trinta e seis vezes 

(artigo 98) 
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 Inclusão da responsabilidade dos sócios nas empresas encerradas com dívida 

(artigo 180) 

 Inclusão do IPTU Progressivo no Tempo (artigos 192 e 193) 

 Modificação nos critérios de análise dos pedidos (artigos 196 a 198) 

 Inclusão de isenção aos portadores de imunodeficiência adquirida – AIDS e/ou 

neoplasia maligna (artigo 198) 

 Inclusão de multa aos invasores de áreas verdes (artigo 199 a 207) 

 Alteração no desconto do pagamento à vista e semestral do IPTU (artigo 210) 

 Inclusão de leis esparsas (ITBI, ISSQN/taxas e IPTU Verde), contudo sem 

modificar o texto das Leis. 

 

Assim, após a providência sugerida , ou seja, a realização de audiência pública, 

que seja o processo encaminhado a esta Divisão Jurídica para as providências de estilo com a 

consequente apreciação do mérito da propositura. 

  

É o parecer, sub censura. 

Avaré (SP), 31 de outubro de 2016. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

PROCURADORA JURÍDICA 
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Processo nº 136/2.016. 

Projeto de Lei Complementar nº 88/2.016.      

Autor: Chefe do Executivo Municipal 

 

 
 

Assunto: “Dispõe sobre o Código 
Tributário Municipal da Estância Turística 
de Avaré e adota outras providências”. 

 

 

P A R E C E R  

 

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

Municipal que dispõe sobre o Código Tributário Municipal da Estância Turística 

de Avaré e adota outras providências. 

Segundo mensagem de encaminhamento, o projeto em comento 

pretende promover inovações para adequar o município de Avaré à realidade 

financeira do país, bem como adequá-lo às constantes mudanças ocorridas na 

Legislação Federal e Estadual, desde o ano de 2013, até a presente data com o 

fim de aperfeiçoar a área tributária da nossa legislação. 

A presente propositura pretende fazer as seguintes alterações: 

inclusão de domicílio tributário eletrônico (artigo 27); mínimo em valor para 

impressão de boleto (artigo 58); aumento das parcelas para o pagamento da 

dívida para até trinta e seis vezes (artigo 98); inclusão da responsabilidade dos 

sócios nas empresas encerradas com dívida (artigo 180); inclusão do IPTU 

progressivo no tempo (artigos 192 e 193); modificação nos critérios de análise 

dos pedidos de isenção (artigos 196 a 198); inclusão de isenção aos portadores 
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de síndrome de imunodeficiência adquirida – AIDS e/ou neoplasia maligna 

(artigo 198); inclusão de multa aos invasores de áreas verdes (artigos 199 a 207) 

; alteração no desconto do pagamento à vista e semestral do IPTU (artigo 210); 

inclusão das Leis esparsas (ITBI, ISSQN/Taxas e IPTU verde). 

A competência para legislar sobre o Direito Tributário é genérica, 

isto é, abarca matérias de fiscalização dos tributos, sobre a arrecadação, 

instituição, redução, majoração e até mesmo a concessão de benefício fiscal; de 

competência tanto da esfera legislativa quanto da esfera executiva. Já a 

competência tributária trata-se apenas de uma parcela desse poder genérico em 

legislar no que tange, primariamente, a instituição e; secundariamente, a 

modificação e extinção dos tributos; poder esse, em regra, exercido pelo 

Legislativo, com raras exceções (art. 150, I, CRFB, c.c o art. 97 do CTN). 

Assim a mesma se delineia da seguinte forma no cenário jurídico: 

Competência tributária é a aptidão para criar in abstrato tributos, bem como 

modificá-los e extingui-los, com autorização constitucional para tanto. 

Quem possui competência tributária são os entes políticos, quais 

sejam: União, Estados, Distrito Federal e Municípios – trata-se, pois, de tarefa 

legislativa incumbida a cada ente da federação. O legislador constituinte 

delimitou em seu art. 24 a competência concorrente para que se legisle em 

Direito Tributário delegando-a a União, aos Estados e ao Distrito Federal. Tal 

artigo, todavia, não pode ser interpretado isoladamente, sob pena de exclusão 

do Município, o que feriria de morte o sistema federativo. Assim, o mesmo 

legislador constituinte nos ensinou que devemos fazer uma interpretação 

sistemática entre o art. 24 e o art. 30 (ambos da CRFB/88), esse último propicia 

aos Municípios legislarem supletivamente no que toca ao Direito Tributário. 

Assim, a competência para legislar sobre direito tributário é de 

todos os entes federativos – art. 24, I e art. 30 da CF (competência concorrente) 
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-, cabendo à União legislar sobre normas gerais e aos Estados, DF e Municípios 

legislar sobre normas específicas, atuando de forma suplementar ao que 

lhes for pertinente. 

Cabe aos Municípios, por força do art.145 da Constituição Federal, 

a instituição de tributos, reservando-lhes, ainda, consoante seu art. 30, II, 

competência para arrecadar tributos de sua alçada. 

Nesse passo, cumpre destacar que compete aos Municípios, nos 

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

interesse local. 

No mesmo sentido, o art. 4º, I, da Lei Orgânica da Estância 

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

sobre assuntos de interesse local. 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 

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

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade .” 

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

senão vejamos o artigo 111:  

“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”. 
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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 ). 

 

No que se refere à iniciativa legislativa para editar leis tributárias, 

ela está de acordo com os ditames legais. 

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro intuito de 

aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, uma vez que, a lei em vigor 

necessita de ajuste. 

Cumpre consignar, que a propositura em análise traz caráter 

interessante sobre sua vigência, mas precisamente sobre os princípios da 

anterioridade nonagesimal e anterioridade anual. 



 

 

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

 

Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Centro – Avaré – SP – CEP 18706-240 – Tel. (14) 3711-3070  

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

Sempre necessário relembrar que o princípio da anterioridade 

nonagesimal, também conhecido como princípio da noventena ou da 

anterioridade mitigada. 

As modificações que estão sujeitas à anterioridade nonagesimal 

são as que representem uma efetiva onerosidade para o contribuinte. As 

modificações menos onerosas ao contribuinte podem ser aplicadas desde a 

entrada em vigor da lei nova. 

O princípio da anterioridade nonagesimal tem como objetivo 

proteger o contribuinte contra o fator surpreso. A noventena é o tempo 

necessário para que o contribuinte ajuste seu planejamento financeiro, visando 

o pagamento da contribuição. 

Para os demais tributos, com algumas exceções, além da 

anterioridade nonagesimal, aplica-se também o princípio da anterioridade anual 

(ou anterioridade do exercício). De acordo com o princípio da anterioridade 

anual, os tributos não podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em 

que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (CF, art. 150, III, 

“b”). 

Nessa linha de compreensão, cumpre trazer a ilustração que numa 

alteração de legislação do Estado do Paraná, o Tribunal, por maioria, indeferiu 

pedido de liminar formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada 

pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB contra o art. 3º da Lei 

15.747/2007, que alterou dispositivos da Lei 14.260/2003, ambas do Estado do 

Paraná, reduzindo e extinguindo descontos relativos ao pagamento do Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA (Lei 15.747/2007: "Art. 3º. 

Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.").  

 



 

 

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

 

Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Centro – Avaré – SP – CEP 18706-240 – Tel. (14) 3711-3070  

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
6 

Entendeu-se que a norma impugnada não ofende, em princípio, a 

regra da anterioridade tributária, prevista no art. 150, III, b e c, da CF, porque 

não constitui aumento do imposto (CF: "Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios:... III - cobrar tributos:... b) no mesmo exercício financeiro em que 

haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos 

noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 

observado o disposto na alínea b;"). ADI 4016 MC/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, 

1º.8.2008. (ADI-4016)  

O que poderia emperrar a devida tramitação da propositura, seria 

a situação de estarmos em ano eleitoral, o que aliás, já destacou anteriormente 

que a concessão de benefícios e aí se incluem os fiscais, é vedada no ano 

eleitoral, como pode se perceber pela leitura do artigo 73, § 10, da lei 9.504/9. 

(vide fls.4/9). 

Todavia, o autor do projeto destaca no artigo 361 da propositura 

que tal norma entrará em vigor somente no exercício próximo futuro, o que s.m.j. 

afastaria qualquer vedação da legislação eleitoral. 

 Desta forma, com as alterações introduzidas na proposição, não 

se vislumbra que o presente projeto de lei esteja maculado capaz de inquiná-lo 

a ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR, 

sugerimos a seguinte correção:  
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Art. 361 - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 

2017. 

Art. 362 – Revogam-se as disposições em contrário 

especialmente as Leis Complementares nº 136 de 30 de dezembro de 2010 

e respectivas modificações, 189 de 26 de dezembro de 2013, 190 de 26 

dezembro de 2013, 214 de 16 de abril de 2016, o artigo 2º, inciso 4º, 

parágrafo único da Lei 1304 de 2009, e as leis que contrariarem o artigo 73 

desta lei. 

Pelo exposto, s.m.j., cremos que o Projeto de Lei Complementar 

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), 29 de novembro de 2016. 

 

LETICIA F.S. P. DE LIMA 
Procuradora Jurídica 































 

 

 
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 

D I V I S Ã O  J U R Í D I C A  

  
 

1 

 

Processo nº 151/2016 

Projeto de Lei nº 101/2016  

Autor: Prefeito Municipal 

 

Assunto: Estima a receita e fixa a despesa 

do município para o exercício financeiro 

de 2017. 

 

P A R E C E R  

 

 

Trata-se de Projeto de Lei Ordinária, de autoria da Chefe do 

Poder Executivo local, que estima a receita e fixa a despesa do município 

para o exercício financeiro de 2017 (LOA). 

 

Compete ao Poder Executivo do Município, nos termos do art. 

165, III da Constituição da República, estabelecer, mediante lei, as diretrizes 

orçamentárias. 

 

Nesse sentido, cumpre registrar que o executivo municipal tende 

a cumprir as disposições da Carta Magna com a apresentação de projeto 

de lei que trata das diretrizes e metas para o exercício financeiro de 2017.  

 

Apresentam diversos documentos anexos ao projeto de lei, ao 

qual ressalta-se, todavia, que não visualizamos a comprovação da 

realização de audiência pública junto ao executivo municipal. 
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Nesse passo, necessária a realização da audiência pública a fim 

de possibilitar o debate sobre a presente propositura. 

 

Desta forma, após a realização da providência sugerida, que 

seja o processo encaminhado a esta Divisão Jurídica para apreciação do 

mérito da propositura. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré, 04 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

   LETICIA F. S. P. DE LIMA 
        Procuradora Jurídica 
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Processo n.º 151/2016 
Projeto de Lei n.º 101/2016 
Autor: Prefeito Municipal 
  
 

Assunto: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 
DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2017 (ORÇAMENTO). 
 

 
 

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

Trata-se do Projeto de Lei Ordinária, de autoria do Chefe do Poder Executivo 
local, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016 
(LOA). 

 
Cumpre consignar que compete ao Poder Executivo do Município, nos termos 

do artigo 165, inciso III, da Constituição da República estabelecer, mediante lei, as 
diretrizes orçamentárias. 

 
Nesse sentido, necessário registrar ainda que o executivo municipal tende a 

cumprir as disposições da Carta Magna com a apresentação de projeto de lei que trata das 
diretrizes e metas para o exercício financeiro de 2016.  

 
Apresentam diversos documentos anexos ao projeto de lei, ao qual ressalta-se, 

todavia, que não visualizamos a comprovação das exigências da Lei Complementar n.º 
11/01 (regulamenta o § 2.º do artigo 147 da Lei Orgânica do Município de Avaré, que 
dispõe sobre o Programa do Orçamento Participativo), uma vez que o orçamento em 
questão não contempla o chamado orçamento participativo, situação que há muito vendo 
sendo apontado pelo Tribunal de Contas do Estado, cuja providência vem sendo 
descumprida de forma reiterada pelo Poder Executivo. 

 
Quanto a esta circunstância, visando contribuir com o Poder Executivo, a 

Câmara Municipal criou, em sua página eletrônica oficial, um canal aberto à população para 
o envio de sugestões ao orçamento municipal, porém, esta providência não foi suficiente 
para levar a administração municipal a incluir na Lei Orçamentária o programa do orçamento 
participativo. 

 
Nesse passo, necessário traçar breve comentário do que efetivamente deva 

versar a lei de diretrizes orçamentárias. 
 
No primeiro momento o orçamento público é um fato puramente econômico 

ou financeiro, ao contrário do segundo momento (após a criação e a incidência da Lei 
Orçamentária) quando se torna um fato jurídico. 
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Sob seu aspecto político o Orçamento demonstra como serão destinadas as 
verbas e quais os objetivos sociais a serem alcançados com essa distribuição. 

 
O aspecto jurídico do Orçamento caracteriza-se pelo fato de observar os 

preceitos constitucionais e legais. A nossa atual Constituição destina um título específico para 
a Tributação e o Orçamento.  

No capítulo II, Seção II, do referido título, encontramos os artigos que tratam 
dos orçamentos, sendo que nos artigos 165 a 169 estão prescritas as regras que 
regulamentam os orçamentos. 

 
O artigo 165 enumera três leis, todas de iniciativa do poder Executivo:  
 
I - o plano plurianual;  
II - as diretrizes orçamentárias; e  
III - os orçamentos anuais. 
 
Cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias:  
 

a) estabelecer as metas e as prioridades da administração pública, incluindo 
as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente;  
b) orientar a elaboração da lei orçamentária anual;  
c) dispor sobre as alterações na legislação tributária; e  
d) estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento. 

 
A lei orçamentária é, na verdade, o conjunto de três categorias de orçamentos. 

Compreende, na primeira categoria, o orçamento fiscal dos Poderes da União, dos seus 
fundos, dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, incluindo o orçamento das 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.  

 
Na segunda categoria, estão os orçamentos de investimentos das empresas 

em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a 
voto.  

 
Por último, dentro da terceira categoria, está o orçamento da seguridade 

social, abrangendo todas as entidades e órgãos vinculados à União, quer sejam da 
administração direta ou indireta; bem como o dos seus respectivos fundos e fundações. 

 
Entretanto, para viabilizar a produção dos efeitos dos dispositivos 

orçamentários, a constituição prevê a criação de uma lei complementar. Cabendo à essa lei 
complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a 
organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária 
anual; bem como, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração 
direta e indireta e, ainda, estabelecer as condições para a instituição e o funcionamento de 
fundos. 

 
E de conhecimento dos senhores vereadores que o artigo 24 da Carta 

Magna, no seu inciso I, estabelece competir concorrentemente à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar sobre matéria de direito financeiro.  
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Devem, portanto, todos os demais entes da federação (Estados, Distrito 

Federal e Municípios) elaborarem respectivamente o seu plano plurianual, a sua lei de 
diretrizes orçamentárias e a sua lei orçamentária anual, para que possam continuar 
sobrevivendo.  

 
Neste contexto, a lei orçamentária é de fundamental importância para a vida 

do Estado, pois, sem ela ele não poderá atingir suas finalidades e atribuições.  
 
Existem alguns princípios que norteiam a elaboração do orçamento público, 

devendo ser ressaltados os seguintes: 
 
O princípio do equilíbrio consiste no equilíbrio entre as receitas e as 

despesas.  
O princípio da universalidade, segundo o qual todas as receitas e despesas 

devem estar previstas na lei orçamentária.  
 
O princípio da anualidade significa que para cada ano haja um orçamento.  
O princípio da exclusividade pelo qual o texto da lei orçamentária não pode 

conter outra determinação que não especificamente a previsão da receita e a fixação das 
despesas.  

 
O princípio da unidade, onde todos os gastos e receitas devem ser 

apresentados em um único documento.  
 
O da não afetação proíbe a vinculação direta das verbas públicas.  
 
E por último, e não menos importante, o princípio da programação, ou seja, 

o orçamento deve ter conteúdo e forma de programação. 
 
É importante ressaltar, finalmente, o caráter de essencialidade da lei 

orçamentária para que o estado possa continuar perseguindo as suas finalidades. O Estado, 
pois, como personificação da ordem jurídica, tem toda sua existência regulada pelo Direito, e, 
como não podia deixar de ser, toda sua atividade financeira, e aqui se inclui a elaboração da 
lei orçamentária, como vimos nestas breves linhas, também se encontra regulada por normas 
jurídicas. 

 
Nesse norte, verificamos no corpo do projeto a disposição contida no artigo 

42 da Lei n.º 4.320/64, que os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e 
abertos por decreto do Executivo. 

 
No mesmo sentido, o disposto no artigo 167, inciso V da Constituição da 

República, estabelecendo expressa vedação à abertura de crédito suplementar e especial 
sem prévia autorização legislativa. 

 
É certo que o art. 7.º, inciso I da Lei n.º 4.320/64 autoriza, na própria Lei do 

Orçamento, mediante prévia autorização legislativa, a abertura de créditos suplementares até 
determinado limite. 
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No Projeto de Lei descrito, tal previsão vem expressa no artigo 4.º, inciso I, 
no limite de 6% da despesa total, que implica em dizer que o Executivo fica autorizado a 
alterar o Orçamento, nos termos do art. 43, § 1.º, III da Lei nº 4.320/64, ou seja, os resultantes 
de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei. 

 
Nesse passo verificamos que o presente projeto de lei corrobora com as 

diretrizes da lei orgânica e da Constituição Federal, bem como atende as finalidades 
prioritárias da Lei de Diretrizes Orçamentária, além de atender aos princípios norteadores 
dispostos neste parecer.  

 
Logo, a propositura se encontra tecnicamente viável sob o aspecto jurídico, 

para a análise por parte dos nobres vereadores recomendando-se, no entanto, que as 
Comissões Permanentes busquem junto a Divisão de Contabilidade maiores esclarecimentos 
sob os aspectos contábeis. 

 
Registre-se, finalmente, que foi realizada audiência pública no dia 19.10 p.p., 

a respeito da lei orçamentária sob análise, a fim de que a população em geral pudesse 
conhecer em detalhes as despesas e as receitas previstas pelo Poder Executivo Municipal 
para o exercício de 2016. 

 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
                            

 
Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, sugerimos a seguinte correção: 
 

Supressão de um art. 7º, uma vez que há duplicidade do referido artigo. 

 
 
 
Posto isso, s.m.j., efetuada a referida supressão, cremos que o Projeto de Lei 

que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016 
(LOA) não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo 
pelo qual opinamos pela sua regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à 
apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades 
legais e regimentais. 

 
É o parecer, sub censura. 
 
Avaré, 17 de Novembro de 2016. 
 
 
 
LETICIA F. S. P. DE LIMA 
   Procuradora Jurídica 
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Processo nº 161/2016 
Projeto de Lei nº 107/2016 
Autor: Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
Assunto: Autoriza o Executivo a 

receber imóvel em dação em pagamento 
para quitação de tributos. (Espólio de 
Gilberto Azevedo Maio) 

 
 
 

P A R E C E R  

 

Trata-se do Projeto de Lei, de iniciativa do Chefe do Executivo 

Municipal, visando receber imóvel em dação em pagamento para a quitação de 

tributos. 

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

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

No mesmo sentido, o artigo 4º, I e IV da Lei Orgânica do 

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

legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar tributos, 

fixar e cobrar preços e tarifas. 

Ademais, nos termos do artigo 131 da lei Orgânica desta Estância 

Turística, vem de forma expressa o seguinte: 

  Dos Tributos Municipais -  

“Art. 131 - São tributos municipais os impostos, as taxas e 
as contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas, 
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instituídos por lei municipal, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de 
direito tributário.” 

Antes, porém de adentrar ao mérito do projeto, vale sempre 

lembrar que a entrega de bens em nossa legislação Brasileira é aceita como 

forma de pagamento em dívidas, na mesma esteira, isto ocorre também 

quando se tratar de dívidas entre o particular e a Administração Pública.   

O vertente Projeto de Lei que tem como escopo a quitação de 

tributos do Espólio de Gilberto Azevedo Maio por meio de dação em 

pagamento da área territorial de 776,28m2, objeto da transcrição 34492 do CRI 

de Avaré, descrita em seu art. 1º. 

Verifica-se ainda de acordo com o art. 1º que fica autorizado o 

Chefe do Poder Executivo Municipal a receber em dação em pagamento a 

referida área em pagamento de seus tributos inscritos em dívida ativa por valor 

não superior a R$ 220.878,54 (duzentos e vinte mil oitocentos e setenta e oito 

reais e cinquenta e quatro centavos). 

Pelo exposto, s.m.j., cremos que o Projeto de Lei em epígrafe não 

se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo 

pelo qual opina esta assessoria jurídica pela regular tramitação, devendo ter o 

seu mérito submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, 

respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. 

É o parecer, sub censura. 

Avaré (SP), 03 de novembro de 2016. 

 

Leticia F. S. P. de Lima 
  Procuradora Jurídica 
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Processo nº 181/2016. 

Projeto de Lei nº 123/2016. 

Autor: PREFEITO MUNCIPAL. 

 
Assunto: “Autoriza  concessão de direito real de 

uso de bem imóvel e dá outras providências” (p/ 

ABOVA).   

 

P A R E C E R  

 

Trata-se de projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo local que visa 

autorização para o município assinar contrato de concessão de direito real de imóvel para 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ONCOLÓGICA VOLUNTÁRIOS DE AVARÉ (ABOVA), inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 57.268.906/0001-09. 

 

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

reza:  

Art. 30 - Compete aos Municípios:  

 

I -legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

(...)  

 

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

cita: 

Art. 4º  - Ao Município compete prover a tudo 

quanto lhe diga respeito, ao seu peculiar interesse e ao 

bem estar de sua população, cabendo-lhe, 

privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: 

 

I- legislar sobre assuntos de interesse local; 

(...) 

VIII - dispor sobre a administração, utilização e 

alienação de seus bens; 
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(...) 

 

Na continuidade da análise do referido projeto de Lei, cumpre relembrar o que 

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

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) omissis (g.n) 

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

vejamos o artigo 111:  

“Art. 111. A administração pública direta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, 

obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse 
público”. 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente público, 

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

cercear excessos, para coibir abusos e desmandos, é que a Constituição de l988, por vez primeira 

na história fez constar do seu texto exatamente os princípios de administração, no que foi imitada 

e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 

Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade significa 

emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos serviços públicos, à 

estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou normas edilícias locais, às 

ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela esfera respectiva. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 



 

 

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

 

Av. Gilberto Filgueiras, 1631 –  Avaré – SP – CEP 18706-240 – Tel. (14) 3711-3070  

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
3 

"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) 

Preliminarmente, averbe-se que uma atuação razoável é baseada no princípio 

da legalidade donde requer-se da administração a observância às minuciosas formalidades 

prévias à celebração de contratos.  

 

A concessão do direito real de uso pode ocorrer nas hipóteses do artigo 7º do 

Decreto-Lei   271, para fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo da 

terra, ou outra utilização de interesse social. 

 

A sua outorga a particulares está condicionada a estrita observância das 

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

pela Lei nº 11.481/2007. 

 

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

avaliação prévia, tenha autorização legislativa, e seja realizada a licitação. Esta última pode ser 

dispensada nos casos alienação de imóveis construídos, incluindo a concessão do direito real de 

uso no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social. 

 

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

concede o uso do bem público para o particular, de forma gratuita ou onerosa, podendo ainda o 
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Município estipular condições para o uso, que descumpridas levam à extinção do direito do 

particular. Diz-se que é um direito real porque o contrato (ou termo de concessão) é transcrito no 

Registro de Imóveis, gerando direito do concessionário sobre a coisa, contra terceiros e até mesmo 

contra a Administração, que apenas pode retomar o bem em conformidade com o estabelecido no 

termo de concessão e, em determinados casos, através de provimento jurisdicional. 

No projeto em análise deverá ser observado o artigo 117 da Lei Orgânica 

Municipal da Estância Turística de Avaré: 

“Art. 117. A alienação de bens municipais, subordinada à 

existência de interesse público devidamente justificado, será 

sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 

normas: 

 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e 

concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

 

a) doação, devendo constar obrigatoriamente da Lei e da Escritura 

Pública os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e 

a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato; (redação dada 

pela Emenda à Lei Orgânica nº 02/2008) 

 

b) permuta. 

 

II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos 

seguintes casos: 

 

a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de 

interesse social; 

b) permuta; 

c) ações, que serão vendidas em Bolsa. 

 

§ 1º O Município, preferentemente à venda ou doação de seus 

bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, 

mediante prévia autorização legislativa e concorrência. 

 

§ 2º A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o 

uso se destinar a concessionária de serviço público, a entidades 

assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, 

devidamente justificado. 
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§ 3º A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas 

urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificação, 

resultantes de obra pública, dependerá apenas de prévia avaliação 

e autorização legislativa. As áreas resultantes de modificação de 

alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam 

aproveitáveis ou não.” 

 

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

destacamos o seguinte: 

 

Art. 119. O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser 

feito mediante concessão, permissão ou autorização, 

conforme o caso, e o interesse público exigir. 

 

§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso 

especial e dominicais dependerá de lei e concorrência, e far-

se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. A 

concorrência poderá ser dispensada, mediante lei, quando o 

uso se destinar a concessionário de serviço público, a entidades 

assistenciais, ou quando houver interesse público relevante, 

devidamente justificado. 

 

§ 2º A concessão administrativa de bens públicos de uso 

comum somente poderá ser outorgada para finalidades 

escolares, de assistência social, de saúde, de segurança pública, 

turística ou industrial, mediante autorização legislativa.  

 

§ 3º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, 

será feita, a título precário, por ato unilateral do Prefeito, através 

de decreto. 

 

§ 4º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem 

público, será feito por portaria, para atividades ou usos 

específicos e transitórios, pelo prazo máximo de sessenta dias. 

 

§ 5º A utilização e administração dos bens públicos de uso 

especial, como mercados, matadouros, estações, recintos de 

espetáculos e campos de esporte, serão feitas na forma da lei e 

regulamentos respectivos. (incluído pela Emenda à Lei Orgânica 

02/2008). ” 
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Como se nota, surge como regra que concessão de uso de bem público ou 

concessão real de uso, deverá ser feita através de autorização legislativa e concorrência, 

dispensadas nos casos expressamente previsto na Lei Orgânica.  

 

Vê-se, assim, que a concessão de uso sem licitação, só é possível quando 

destinada a concessionária de serviço público de qualquer esfera de governo, a entidades 

assistenciais, ou quando houver interesse público relevante, devidamente justificado, que se 

verifica no presente projeto de lei, tendo em vista que já houve declaração de utilidade pública à 

entidade ABOVA por meio de Decreto nº 4469, de 14 de Abril de 2016 (fls. 40). 

 

É certo que a entidade concessionária se enquadra nas hipóteses da dispensa 

de concorrência pública, uma vez que tal concessão está sendo outorgada para fins assistenciais, 

todavia, o Poder Público deve observar, mesmo que dispensado o procedimento da concorrência, 

as formalidades previstas na Lei 8.666/93. 

 

Desta feita, mesmo na dispensa de licitação, tem que haver  procedimento 

administrativo com a justificação do ato, cuja formalização do processo, está submetida ao art. 26 

da citada Lei que determina que a dispensa de licitação deverá ser comunicada dentro de 03 (três) 

dias a autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) 

dias, como condição para eficácia dos atos. 

 

Ainda é importante citar que, conforme dispõe o art. 71 do Código Tributário 

do Município, o contribuinte que estiver em débito com o Município não poderá celebrar contrato 

ou termo de qualquer natureza. 

 

“Art. 71 – Os contribuintes que estiverem em débito de tributos e multas 

não poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a 

Prefeitura, participar de concorrência, coleta ou tomada de preços 

celebrar contrato ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a 

qualquer título com a administração do Município.” 
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Desta forma, desde que juntado aos autos a certidão negativa de débito da 

entidade supramencionada, o projeto de lei em epígrafe não possui vícios que o impede de 

prosperar. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

                        Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, sugerimos emenda modificativa ao 

art. 11 para assim constar:  

 Art. 11 – O termo de Concessão de Direito Real de Uso que 

deverá ser averbado junto ao Cartório de Registro de 

imóveis, observado o disposto no art. 10, faz parte integrante 

desta lei. 

 

Posto isso, s.m.j., desde que juntada ao processo a certidão negativa de débito 

tributário municipal, cremos que o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra maculado pelo vício 

da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual opina esta assessoria jurídica pela 

regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do Plenário desta Câmara 

Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 01 de dezembro de 2016. 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 
Procuradora Jurídica 
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Processo n.º 185/2016  

Projeto de Lei Complementar n.º 125/2016  

Autor: Prefeito Municipal  

 

 

 

Assunto: “Autoriza o Executivo Municipal a proceder a 

complementação do percentual do índice de reposição das 

perdas inflacionárias, da revisão geral anual do exercício de 

2016 dos vencimentos dos Servidores e Empregados 

Públicos, pensionistas e inativos, do Município da Estancia 

Turística de Avaré e dá outras providencias. 

 

 

 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

   

O projeto de lei complementar em epígrafe tem como escopo 

autorizar o Executivo Municipal a proceder a complementação do percentual do índice 

de reposição das perdas inflacionárias, da revisão geral anual do exercício de 2016 dos 

vencimentos dos Servidores e Empregados Públicos, pensionistas e inativos, do 

Município da Estancia Turística de Avaré e dá outras providencias. 

 

A revisão geral anual encontra-se prevista no art. 37, inciso X, da 

CR/88, que assim dispõe: 

 
Art. 37. 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 e, também, ao 
seguinte: 
 
[...] 
 
X — a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4.º do art. 
39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a 
iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índices. 
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De acordo com esse dispositivo constitucional, constata-se que a 

revisão geral anual é obrigatória e constitui direito subjetivo dos servidores públicos, 

sendo um instrumento que visa, unicamente, repor o valor aquisitivo, ou seja, o valor 

nominal da remuneração em face da desvalorização da moeda, ocasionada pela 

inflação.  

 

Outrossim, o artigo 79, inciso X, da Lei Orgânica do Município de 

Avaré, é taxativo ao asseverar que: 

 
Art. 79. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do 
Município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público e 
também, ao seguinte: 
 
[...] 
 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 
único do Art. 76 desta Lei, somente poderão ser fixados ou alterados por lei 
específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, com a obrigação do Poder 
Executivo e Legislativo de dar publicidade anualmente dos valores do subsídio e da 
remuneração dos cargos e empregos públicos. 

 
 

No mesmo sentido, o artigo 115, inciso XI, da Constituição do 

Estado de São Paulo: 

 
Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive 
as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é 
obrigatório o cumprimento das seguintes normas: 
 
(...) 
 
XI – a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de 
índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e 
por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso; 

 
 
Ocorre que, assim como para a fixação dos valores da remuneração e 

dos subsídios, a revisão geral anual deve respeitar a iniciativa privativa de legislar, para 

cada caso. 
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Em observância ao princípio da harmonia e independência entre os 

Poderes da República e à autonomia dos entes federados, é necessário garantir e 

respeitar a diferenciação quanto à estrutura funcional de cada um dos entes e órgãos 

componentes da Federação. 

 

Nesse sentido, estabeleceu a CF/88 regras próprias para a 

regulamentação dos sistemas de remuneração dos agentes públicos, outorgando a 

autoridades distintas a competência para, sobre eles, disporem. 

 

No que se refere aos servidores públicos, cada órgão possui 

autonomia para dispor sobre a criação de cargos, organização em carreira e 

estabelecimento de remuneração, sempre realizados mediante lei específica de 

iniciativa privativa do chefe do respectivo poder.  

 

Assim, para a regulamentação do sistema remuneratório dos 

servidores do Poder Legislativo, no âmbito municipal, compete à Mesa Diretora da 

Câmara a iniciativa de projeto de lei que vise qualquer forma de acréscimo em sua 

remuneração; para os servidores do Poder Executivo, de igual forma, a 

competência da iniciativa de lei pertence ao chefe do Executivo local, haja vista a 

aplicação do princípio da simetria constitucional e a previsão contida nos artigos 51, 

inciso IV, e 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da CF/88. 

 

De consignar, outrossim, que constitui prerrogativa de Chefe do 

Executivo local a escolha do índice oficial de correção monetária a ser utilizado pela 

Municipalidade, devendo a lei especifica que concede a revisão anual explicitá-lo, face 

ao principio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da Carta Magna).  

 

Sob esta perspectiva, a Lei Complementar n.º 126/2010 (§ 1.º, do 

artigo 44) estabelece que a revisão anual será concedida com base na variação do 

INPC, o que não foi observado no projeto de lei encaminhado a esta Casa. 
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Contudo, a própria lei traz um dispositivo que afasta o cumprimento 

do § 1.º em caso de atingimento dos limites de despesas com pessoal previstos na 

Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Eis a redação do artigo 44, da Lei Complementar n.º 126/2010, citada: 

 
 
Art. 44.  Sempre que se reajustar a remuneração dos servidores em atividade, o 
reajuste será estendido aos inativos e pensionistas na mesma proporção e na 
mesma data, de acordo com o disposto na Constituição Federal. 
  
§ 1°  Fica o dia primeiro de maio fixado como a data base da categoria para efeito 
de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e reajuste de 
salários, bem como o INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor (IBGE), 
como índice mínimo a ser observado para efeito de reposição das perdas 
inflacionárias no período. 
  
§ 2°  Nos anos em que houver eleições municipais, a data base será antecipada 
para o dia primeiro de abril. 
  
§ 3°  O Chefe do Poder Executivo Municipal, sob pena de responsabilidade, 
encaminhará à Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, o projeto de lei 
versando sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos 
municipais, até o dia primeiro de fevereiro, de cada ano. 
  
§ 4°  Somente na hipótese de extrapolar os limites previstos na Constituição 
Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, ficará o Chefe do Poder Executivo 
Municipal desobrigado de observar o disposto nos parágrafos anteriores. 

 
 
Neste contexto, a despeito da função fiscalizatória atribuída pela 

Constituição Federal à Câmara Municipal de Vereadores (artigo 31, da CF/88), a 

iniciativa da lei que fixa os vencimentos dos servidores vinculados à Prefeitura 

Municipal é exclusiva do Prefeito Municipal, a teor do que dispõem os artigos 61 e 40, 

da Lei Orgânica Municipal: 

 

Art. 61. Ao Prefeito compete, entre outras atribuições: 
 
I - a iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei Orgânica; 
 
 
Art. 40. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: 
 
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
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II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; 
 

III - criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração 
pública;(redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 44/2002) 
 
IV - matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou conceda 
auxílios, prêmios e subvenções. 
 

Parágrafo único. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de 
iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no inciso IV, 
primeira parte. 

 

Como se pode observar do Parágrafo único, do artigo 40 acima 

transcrito, a Câmara não detém legitimidade e competência para alteração ou sugerir 

emenda que implique em alteração do percentual adotado pelo Chefe do Poder 

Executivo para a revisão anual dos servidores, empregados públicos, pensionistas e 

inativos do Município de Avaré. 

 

Não há, portanto, discricionariedade do Poder Legislativo neste mister, 

devendo adotar, estritamente, o indexador eleito, mediante lei, pelo Prefeito Municipal. 

 

Como vimos, em razão desse comando constitucional, cujo escopo é o 

de repor o poder aquisitivo dos agentes públicos, está-se convicto de que, respeitada a 

iniciativa legislativa de cada dirigente de órgãos ou poderes estatais, a revisão geral 

anual da remuneração dos servidores é de obrigação inafastável, calculando-se a 

defasagem, com base no percentual de revisão adotado lei, desde a última revisão, nas 

condições estabelecidas no projeto de lei (revisão escalonada, artigo 1.º, da 

propositura). 

 

Assim, SMJ, cremos que o presente Projeto de Lei não se encontra 

maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Tendo em vista a previsão contida no artigo 1.º, do projeto de lei, 

quanto ao marco inicial da incidência do percentual (fracionado) de revisão (1.º de 
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janeiro de 2017), a redação do artigo 3.º não se encontra em consonância com o 

referido texto legal. 

 

Por tal razão e em cumprimento às disposições contidas nos §§ 1.º e 

2.º, do artigo 44, da Lei Complementar n.º 126/2010 (que dispõe sobre a 

estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura da 

Estância Turística de Avaré, estabelece normas gerais de enquadramento, institui 

nova tabela de vencimentos e dá outras providências) esta divisão jurídica entende 

que se faz necessário uma emenda aditiva no sentido de acrescentar  o artigo 4.º ao 

presente projeto de lei complementar, devendo ter a seguinte redação: 

 

EMENDA ADITIVA 

 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus 

efeitos ao dia 1.º de dezembro de 2016. 

 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, 

procedida a alteração sugerida, opina esta Divisão Jurídica pela regular 

tramitação do presente Projeto de Lei Complementar, cabendo ao E. Plenário 

apreciar o seu mérito. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 29 de novembro de 2016. 

 

 

    LETICIA F. S. P. DE LIMA 
    PROCURADORA JURÍDICA 
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Processo n.º 189/2.016. 
Projeto de Lei nº 129/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 

 
 
Assunto: “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar que especifica e dá outras providências 
(R$8.160,00 – Secr. Municipal da Saúde”.  

 
 
 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do chefe do executivo, que dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional suplementar para suplementar o orçamento vigente, no 

importe de R$8.160,00 (oito mil cento e sessenta reais), valor proveniente de repasse 

financeiro Estadual referente à Resolução SS-64, de 28 de julho de 2016, relativo ao Programa 

“Todos juntos contra o Aedes Aegypti”, constando da justificativa que o valor do crédito se 

refere ao mês de Setembro do corrente ano de 2016.  

 

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

Município legislar sobre assuntos de interesse local. No mesmo sentido, o artigo 4.º, inciso I, 

da Lei Orgânica do Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência para 

legislar sobre assuntos de interesse local. 

 
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”. 
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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: 

"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 artigo 40, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.  

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

harmoniza-se aos ditames legais, havendo a justificativa para (i) a autorização legislativa e a (ii) 

indicação dos recursos que amparam a abertura do crédito suplementar. Neste sentido, 

necessário tecer algumas considerações sobre o projeto ora analisado.  

 

É certo que o inciso V, do art. 167 da Constituição da República VEDA , 

a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e indicação 

dos recursos correspondentes. 
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O artigo 156, inciso V, da Lei Orgânica Municipal reproduz a vedação 

prevista na Constituição Federal. 

 

Assim, em prestígio ao comando constitucional, o artigo 27, inciso III, da 

Lei Orgânica Municipal atribui à Câmara Municipal a competência para autorizar a abertura de 

créditos suplementares. 

 
Necessário destacar, ainda, que a abertura de créditos suplementares e 

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

artigo 43 da já citada Lei n.º 4.320/64 exige que tal abertura seja precedida de exposição e 

justificativa, o que foi atendido pelo projeto. 

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

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

Sob esta perspectiva, o artigo 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 citado artigo 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. 

 

                                                 
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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Primeiro, é indispensável que Legislativo manifeste sua autorização na 

lei da iniciativa do Executivo; e, segundo, a abertura do crédito será concretizada com a 

expedição de decreto que deve ser acompanhado de justificativa, com a indicação do recurso 

disponível para acorrer à nova despesa. 

 
A 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 (artigo 40, da Lei Federal 4320/64). 

 
Têm, ainda, 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 cuja abertura se pretende será 

destinado a suplementar o orçamento existente e é utilizado quando os créditos orçamentários 

são, ou se tornam insuficientes.  

 
Mas, repita-se, sua abertura depende da existência de recursos 

disponíveis acorrerem 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. 

 

O Executivo se socorrerá do excesso de arrecadação para proceder a 

abertura do credito suplementar, alinhando para isso sua necessidade ao disposto no § 3.º do 

artigo 43, da Lei nº 4.320/64 que se assim se apresenta: 

 
“ (...) 
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§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo 
das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, 
considerando-se, ainda, a tendência do exercício.” 

 

 
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) os resultantes de anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e (v) o produto de 

operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo 

realizá-las (artigo 43, caput, e incisos I a III, da Lei n.º4.320/64). 

 

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

de crédito suplementar serão cobertas pelos recursos citados no artigo 2.º, do vertente Projeto 

de Lei, ou seja, pela anulação dos recursos locados e existentes, discriminados no citado 

dispositivo da propositura, que serão remanejados para atender ao crédito a ser aberto, 

visando cobrir as despesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros do Programa de 

Incentivo aos municípios para adesão à campanha “Todos juntos contra o Aedes aegypti”. 

  

Destarte, diante das ponderações acima expostas, não se vislumbra 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 há qualquer reparo a ser feito. 
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Diante do exposto, S.M.J., o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra 

maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual OPINA esta 

Divisão Jurídica FAVORAVELMENTE à sua REGULAR TRAMITAÇÃO, devendo ter o seu mérito 

submetido à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 

formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 01 de Dezembro de 2016. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo n.º 190/2.016. 
Projeto de Lei nº 130/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 

 
 
 
Assunto: “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar que especifica e dá outras providências 
(R$5.640,00 – Secr. Municipal da Saúde”.  

 
 
 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do chefe do executivo, que dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional suplementar para suplementar o orçamento vigente, no 

importe de R$5.640,00 (cinco seiscentos e quarenta reais), valor proveniente de repasse 

financeiro Estadual referente à Resolução SS-64, de 28 de julho de 2016, relativo ao Programa 

“Todos juntos contra o Aedes Aegypti”, constando da justificativa que o valor do crédito se 

refere ao mês de Outubro do corrente ano de 2016. 

 

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

Município legislar sobre assuntos de interesse local. No mesmo sentido, o artigo 4.º, inciso I, 

da Lei Orgânica do Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência para 

legislar sobre assuntos de interesse local. 

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

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

 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 

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

públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e desmandos, é que a Constituição de 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). 

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

previsão no artigo 40, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.  

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

harmoniza-se aos ditames legais, havendo a justificativa para (i) a autorização legislativa e a (ii) 

indicação dos recursos que amparam a abertura do crédito suplementar. Neste sentido, 

necessário tecer algumas considerações sobre o projeto ora analisado.  
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É certo que o inciso V, do art. 167 da Constituição da República VEDA , 

a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e indicação 

dos recursos correspondentes. 

 

O artigo 156, inciso V, da Lei Orgânica Municipal reproduz a vedação 

prevista na Constituição Federal. 

 

Assim, em prestígio ao comando constitucional, o artigo 27, inciso III, da 

Lei Orgânica Municipal atribui à Câmara Municipal a competência para autorizar a abertura de 

créditos suplementares. 

 

Necessário destacar, ainda, que a abertura de créditos suplementares e 

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

artigo 43 da já citada Lei n.º 4.320/64 exige que tal abertura seja precedida de exposição e 

justificativa, o que foi atendido pelo projeto. 

 

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

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

Sob esta perspectiva, o artigo 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 citado artigo 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”.  

                                                 
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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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 concretizada com a 

expedição de decreto que deve ser acompanhado de justificativa, com a indicação do recurso 

disponível para acorrer à nova despesa. 

 

Neste particular, é importante ressaltar que o artigo 2.º, da propositura 

contém observação de que o crédito somente será aberto mediante disponibilidade financeira 

do montante do crédito. 

 
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 (artigo 40, da Lei Federal 4320/64). 

 
Têm, ainda, 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 cuja abertura se pretende será 

destinado a suplementar o orçamento existente e é utilizado quando os créditos orçamentários 

são, ou se tornam insuficientes.  

 
Mas, repita-se, sua abertura depende da existência de recursos 

disponíveis acorrerem 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. 
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O Executivo se socorrerá do excesso de arrecadação para proceder a 

abertura do credito suplementar, alinhando para isso sua necessidade ao disposto no § 3.º do 

artigo 43, da Lei nº 4.320/64 que se assim se apresenta: 

 
“ (...) 
 

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo 
das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, 
considerando-se, ainda, a tendência do exercício.” 

 

 
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) os resultantes de anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e (v) o produto de 

operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo 

realizá-las (artigo 43, caput, e incisos I a III, da Lei n.º4.320/64). 

 

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

de crédito suplementar serão cobertas (mediante disponibilidade financeira, nos termos da 

condicionante constante do artigo 2.º, da propositura), pelos recursos citados no artigo 1.º, do 

vertente Projeto de Lei. 

  

Destarte, diante das ponderações acima expostas, não se vislumbra 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 há qualquer reparo a ser feito. 
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Diante do exposto, S.M.J., o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra 

maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual OPINA esta 

Divisão Jurídica FAVORAVELMENTE à sua REGULAR TRAMITAÇÃO, devendo ter o seu mérito 

submetido à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 

formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 01 de Dezembro de 2016. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo n.º 191/2.016. 
Projeto de Lei nº 131/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 

 
 
Assunto: “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar que especifica e dá outras providências 
(R$110.000,00 – Secr. Municipal da Saúde”.  

 
 
 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do chefe do executivo, que dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional suplementar para suplementar o orçamento vigente, no 

importe de R$110.000,00 (cento e dez mil reais), constando da justificativa que o valor do 

crédito remanejado será destinado ao atendimento de despesas da Secretaria Municipal da 

Saúde, descritas no artigo 1.º, da propositura. 

 

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

Município legislar sobre assuntos de interesse local. No mesmo sentido, o artigo 4.º, inciso I, 

da Lei Orgânica do Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência para 

legislar sobre assuntos de interesse local. 

 
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”. 
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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: 

"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 artigo 40, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.  

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

harmoniza-se aos ditames legais, havendo a justificativa para (i) a autorização legislativa e a (ii) 

indicação dos recursos que amparam a abertura do crédito suplementar. Neste sentido, 

necessário tecer algumas considerações sobre o projeto ora analisado.  

 

É certo que o inciso V, do art. 167 da Constituição da República VEDA , 

a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e indicação 

dos recursos correspondentes. 
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O artigo 156, inciso V, da Lei Orgânica Municipal reproduz a vedação 

prevista na Constituição Federal. 

 

Assim, em prestígio ao comando constitucional, o artigo 27, inciso III, da 

Lei Orgânica Municipal atribui à Câmara Municipal a competência para autorizar a abertura de 

créditos suplementares. 

 
Necessário destacar, ainda, que a abertura de créditos suplementares e 

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

artigo 43 da já citada Lei n.º 4.320/64 exige que tal abertura seja precedida de exposição e 

justificativa, o que foi atendido pelo projeto. 

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

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

Sob esta perspectiva, o artigo 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 citado artigo 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. 

 

                                                 
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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Primeiro, é indispensável que Legislativo manifeste sua autorização na 

lei da iniciativa do Executivo; e, segundo, a abertura do crédito será concretizada com a 

expedição de decreto que deve ser acompanhado de justificativa, com a indicação do recurso 

disponível para acorrer à nova despesa. 

 
A 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 (artigo 40, da Lei Federal 4320/64). 

 
Têm, ainda, 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 cuja abertura se pretende será 

destinado a suplementar o orçamento existente e é utilizado quando os créditos orçamentários 

são, ou se tornam insuficientes.  

 
Mas, repita-se, sua abertura depende da existência de recursos 

disponíveis acorrerem 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. 

 

O Executivo se socorrerá do excesso de arrecadação para proceder a 

abertura do credito suplementar, alinhando para isso sua necessidade ao disposto no § 3.º do 

artigo 43, da Lei nº 4.320/64 que se assim se apresenta: 

 
“ (...) 
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§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo 
das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, 
considerando-se, ainda, a tendência do exercício.” 

 

 
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) os resultantes de anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e (v) o produto de 

operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo 

realizá-las (artigo 43, caput, e incisos I a III, da Lei n.º4.320/64). 

 

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

de crédito suplementar serão cobertas pelos recursos disponíveis citados no artigo 2.º, do 

vertente Projeto de Lei, ou seja, pela anulação dos recursos locados e existentes, discriminados 

no citado dispositivo da propositura, que serão remanejados para atender ao crédito a ser 

aberto, objetivando cobrir outras despesas da mesma Secretaria Municipal da Saúde. 

  

Destarte, diante das ponderações acima expostas, não se vislumbra 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 há qualquer reparo a ser feito. 
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Diante do exposto, S.M.J., o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra 

maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual OPINA esta 

Divisão Jurídica FAVORAVELMENTE à sua REGULAR TRAMITAÇÃO, devendo ter o seu mérito 

submetido à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 

formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 01 de Dezembro de 2016. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo n.º 192/2.016. 
Projeto de Lei nº 132/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 

 
 
Assunto: “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar que especifica e dá outras providências 
(R$170.000,00 – FUMBOAR)”.  

 
 
 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do chefe do executivo, que dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional suplementar para suplementar o orçamento vigente, no 

importe de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), constando da justificativa que o valor do 

crédito remanejado será destinado ao atendimento de despesas do Fundo Municipal do Corpo 

de Bombeiros de Avaré, descritas no artigo 1.º, da propositura. 

 

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

Município legislar sobre assuntos de interesse local. No mesmo sentido, o artigo 4.º, inciso I, 

da Lei Orgânica do Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência para 

legislar sobre assuntos de interesse local. 

 
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”. 
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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: 

"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 artigo 40, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.  

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

harmoniza-se aos ditames legais, havendo a justificativa para (i) a autorização legislativa e a (ii) 

indicação dos recursos que amparam a abertura do crédito suplementar. Neste sentido, 

necessário tecer algumas considerações sobre o projeto ora analisado.  

 

É certo que o inciso V, do art. 167 da Constituição da República VEDA , 

a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e indicação 

dos recursos correspondentes. 
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O artigo 156, inciso V, da Lei Orgânica Municipal reproduz a vedação 

prevista na Constituição Federal. 

 

Assim, em prestígio ao comando constitucional, o artigo 27, inciso III, da 

Lei Orgânica Municipal atribui à Câmara Municipal a competência para autorizar a abertura de 

créditos suplementares. 

 
Necessário destacar, ainda, que a abertura de créditos suplementares e 

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

artigo 43 da já citada Lei n.º 4.320/64 exige que tal abertura seja precedida de exposição e 

justificativa, o que foi atendido pelo projeto. 

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

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

Sob esta perspectiva, o artigo 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 citado artigo 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. 

 

                                                 
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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Primeiro, é indispensável que Legislativo manifeste sua autorização na 

lei da iniciativa do Executivo; e, segundo, a abertura do crédito será concretizada com a 

expedição de decreto que deve ser acompanhado de justificativa, com a indicação do recurso 

disponível para acorrer à nova despesa. 

 
A 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 (artigo 40, da Lei Federal 4320/64). 

 
Têm, ainda, 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 cuja abertura se pretende será 

destinado a suplementar o orçamento existente e é utilizado quando os créditos orçamentários 

são, ou se tornam insuficientes.  

 
Mas, repita-se, sua abertura depende da existência de recursos 

disponíveis acorrerem 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. 

 

O Executivo se socorrerá do excesso de arrecadação para proceder a 

abertura do credito suplementar, alinhando para isso sua necessidade ao disposto no § 3.º do 

artigo 43, da Lei nº 4.320/64 que se assim se apresenta: 

 
“ (...) 
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§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo 
das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, 
considerando-se, ainda, a tendência do exercício.” 

 

 
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) os resultantes de anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e (v) o produto de 

operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo 

realizá-las (artigo 43, caput, e incisos I a III, da Lei n.º4.320/64). 

 

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

de crédito suplementar serão cobertas pelos recursos disponíveis citados no artigo 2.º, do 

vertente Projeto de Lei, ou seja, pela anulação seguida do remanejamento dos recursos locados 

e existentes, discriminados no citado dispositivo da propositura, que serão revertidos para 

atender ao crédito a ser aberto, objetivando cobrir outras despesas do mesmo Fundo 

Municipal do Corpo de Bombeiros de Avaré - FUMBOAR. 

  

Destarte, diante das ponderações acima expostas, não se vislumbra 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 há qualquer reparo a ser feito. 
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Diante do exposto, S.M.J., o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra 

maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual OPINA esta 

Divisão Jurídica FAVORAVELMENTE à sua REGULAR TRAMITAÇÃO, devendo ter o seu mérito 

submetido à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 

formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 01 de Dezembro de 2016. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo n.º 193/2.016. 
Projeto de Lei nº 133/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 

 
 
Assunto: “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar que especifica e dá outras providências 
(R$539.685,00 – Secr. Municipal da Educação)”.  

 
 
 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do chefe do executivo, que dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional suplementar para suplementar o orçamento vigente, no 

importe de R$539.685,00 (quinhentos e trinta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais), 

constando da justificativa que o remanejamento se dará do estorno do saldo remanescente do 

convênio QSME. 

 

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

Município legislar sobre assuntos de interesse local. No mesmo sentido, o artigo 4.º, inciso I, 

da Lei Orgânica do Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência para 

legislar sobre assuntos de interesse local. 

 
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”. 
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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: 

"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 artigo 40, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.  

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

harmoniza-se aos ditames legais, havendo a justificativa para (i) a autorização legislativa e a (ii) 

indicação dos recursos que amparam a abertura do crédito suplementar. Neste sentido, 

necessário tecer algumas considerações sobre o projeto ora analisado.  

 

É certo que o inciso V, do art. 167 da Constituição da República VEDA , 

a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e indicação 

dos recursos correspondentes. 
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O artigo 156, inciso V, da Lei Orgânica Municipal reproduz a vedação 

prevista na Constituição Federal. 

 

Assim, em prestígio ao comando constitucional, o artigo 27, inciso III, da 

Lei Orgânica Municipal atribui à Câmara Municipal a competência para autorizar a abertura de 

créditos suplementares. 

 
Necessário destacar, ainda, que a abertura de créditos suplementares e 

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

artigo 43 da já citada Lei n.º 4.320/64 exige que tal abertura seja precedida de exposição e 

justificativa, o que foi atendido pelo projeto. 

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

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

Sob esta perspectiva, o artigo 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 citado artigo 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. 

 

                                                 
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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Primeiro, é indispensável que Legislativo manifeste sua autorização na 

lei da iniciativa do Executivo; e, segundo, a abertura do crédito será concretizada com a 

expedição de decreto que deve ser acompanhado de justificativa, com a indicação do recurso 

disponível para acorrer à nova despesa. 

 
A 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 (artigo 40, da Lei Federal 4320/64). 

 
Têm, ainda, 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 cuja abertura se pretende será 

destinado a suplementar o orçamento existente e é utilizado quando os créditos orçamentários 

são, ou se tornam insuficientes.  

 
Mas, repita-se, sua abertura depende da existência de recursos 

disponíveis acorrerem 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. 

 

O Executivo se socorrerá do excesso de arrecadação para proceder a 

abertura do credito suplementar, alinhando para isso sua necessidade ao disposto no § 3.º do 

artigo 43, da Lei nº 4.320/64 que se assim se apresenta: 

 
“ (...) 
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§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo 
das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, 
considerando-se, ainda, a tendência do exercício.” 

 

 
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) os resultantes de anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e (v) o produto de 

operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo 

realizá-las (artigo 43, caput, e incisos I a III, da Lei n.º4.320/64). 

 

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

de crédito suplementar serão cobertas pelos recursos disponíveis citados no artigo 2.º, do 

vertente Projeto de Lei, ou seja, pela anulação seguida do remanejamento dos recursos locados 

e existentes, discriminados no citado dispositivo da propositura, que serão revertidos para 

atender ao crédito a ser aberto, objetivando cobrir outras despesas da mesma SECRETARIA 

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, relativamente ao Termo n.º 322/2015, o qual trata de alteração do 

termo n.º 299, que aumentou a quantidade de passes escolares e o valor da passagem dos 

mesmos (Decreto Municipal n.º 4.140, de 13 de março de 2015). 

  

Destarte, diante das ponderações acima expostas, não se vislumbra 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 há qualquer reparo a ser feito. 
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Diante do exposto, S.M.J., o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra 

maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual OPINA esta 

Divisão Jurídica FAVORAVELMENTE à sua REGULAR TRAMITAÇÃO, devendo ter o seu mérito 

submetido à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 

formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 01 de Dezembro de 2016. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
ASSESSOR JURÍDICO 








