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CIRCULAR N º 43/2017-DG                                                   Avaré, 07 de dezembro de 2.017 

                                                                           

 

Senhor (a) Vereador (a):   

 

Convoca 01 (Uma) Sessão Extraordinária para o dia 11/12/2017, 

segunda feira – às 19h00min e designa a matéria para a Ordem do Dia 

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 

Vereador Antonio Angelo Cicirelli, durante a Sessão Ordinária de 04/12/2017, convocou a 

Câmara de Vereadores para 01 Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 11 de dezembro do 

corrente ano, segunda feira, às 19h00min designando para a Ordem do Dia a seguinte matéria:- 

 

 

1. RE-RATIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 187/2017 - Discussão Única  
Assunto: Representação à Comissão de Ética, de autoria do Sr. VALDINEI MUNIZ contra o 

Vereador Sérgio Luiz Fernandes por quebra de decoro parlamentar em fatos ocorridos nesta 

edilidade. 

Anexo: Cópia do Parecer Preliminar do Presidente da Comissão de Ética Parlamentar. 

Observação: O processo integral encontra-se à disposição na Secretaria da Câmara. 

 

 

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13/2017 - Discussão Única  
Autoria: Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2017 

Assunto: Dispõe sobre aprovação do relatório da CPI 001/2017 e dá outras providências. 

Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 13/2017 e do Parecer Final da CPI 001/2017 

Observação: O processo integral encontra-se à disposição na Secretaria da Câmara. 

 

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14/2017 - Discussão Única  
Autoria: Alessandro Rios Conforti e outros 

Assunto: Dispõe sobre revisão do Regimento Interno da Câmara de Vereadores da Estância 

Turística de Avaré e adota outras providências. 

Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 14/2017 e dos Pareceres do Jurídico; da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/emendas) 

 

 

4. PROJETO DE LEI Nº 111/2017 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Avaré para 

o exercício de 2018 (orçamento)(c/ SUBSTITUTIVO) 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 111/2017 e dos Pareceres do Jurídico; 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 
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5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 129/2017 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 213, de 29 de março de 2016, 

que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor da Estância Turística de Avaré e adota outras 

providências. (c/ SUBSTITUTIVO) 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 129/2017 e do Parecer do Jurídico. 

Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa 

dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria 

 

 

6. PROJETO DE LEI Nº 130/2017 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá 

providências (R$ 975.000,00 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 130/2017 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 

(c/emenda) 

 

 

 

    

 

 

                                                                           

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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Projeto de Resolução nº 14/2017 

Processo nº 201/2017 

Autoria: Vereador Alessandro Rios Conforti e outros 

 

 

Assunto: ”Dispõe sobre o Regimento 

Interno da Câmara Municipal da 

Estância Turística de Avaré e adota 

outras providências”. 

 

 

P A R E C E R  

 

Nos termos do art. 22, da Lei Orgânica do Município 

de Avaré, compete à Câmara Municipal elaborar seu Regimento 

Interno, dispondo sobre sua organização, polícia, serviços e 

especialmente sobre sua instalação e funcionamento, posse de seus 

membros, eleição da Mesa, número de reuniões mensais, comissões, 

sessões, deliberações e todo e qualquer assunto de sua administração 

interna. 

 

Prescreve ainda o Regimento Interno da Câmara 

Municipal da Estância Turística de Avaré, em seu artigo 136, § 1º, alínea 

“g” o seguinte: 

 

“ARTIGO 136 – Projeto de Resolução é a proposição destinada a regular 

assuntos de economia interna da Câmara, de natureza político-

administrativa, e versará sobre a sua Secretaria Administrativa, a Mesa 



 

 

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

 

Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Avaré – SP – CEP 18706-240 – Tel. (14)37113070 

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

e os Vereadores, não sujeita à sanção do Prefeito e cuja promulgação 

compete ao Presidente da Câmara.” (“caput” do artigo 136, com 

redação alterada pela Resolução 244/2003) 

 

§ 1o – Constitui matéria de projeto de resolução: 

(...) 

b) elaboração e reforma do Regimento Interno; (Redação dada pela 

Resolução Municipal nº 189, de 1.998) 

 

Prescreve ainda a Constituição do Estado de São Paulo, em 

seu artigo 111: 

 

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

dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 

motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo 

ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis 

na sua gestão dos negócios públicos, para cercear excessos, para 

coibir abusos e desmandos, é que a Constituição de 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. 
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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) 

 

O presente projeto prevê a revisão do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Avaré. 

   

Quanto ao aspecto jurídico formal e material não há qualquer 

óbice para a propositura, ficando apenas a discussão na seara de 

convicção de cada Edil sobre a revisão com as respectivas alterações.  

 

 Destarte, SMJ, cremos o presente Projeto de Resolução não se 

encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
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  Quanto à redação DO PROJETO DE RESOLUÇÃO, 

não sugerimos correção. 

 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e 

regimentais, opinamos pela regular tramitação do presente Projeto de 

Resolução, cabendo ao E. Plenário apreciar o seu mérito. 

 

É o parecer. 

 

Avaré (SP), 05 de dezembro de 2017. 

 

 

 

Leticia F. S. P. de Lima                          José Antonio Gomes IgnácioJúnior 

Procuradora Jurídica                                    OAB/SP 119.663 
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Processo nº 166/2017. 
Projeto de Lei nº 111/2017. 
Autor: Prefeito Municipal  
 
 
 
 
 
 

Assunto: “Estima a receita e fixa a 
despesa do Município da Estância 
Turística de Avaré para o exercício de 
2018”. 

 
 
 
 
 
 

P A R E C E R  
 
 
 

Trata-se de 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 2018 (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 2018. 
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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. 

 

Nesse passo, necessária a realização da audiência 

pública a fim de possibilitar o debate sobre a presente propositura. 

 

Ademais, digne-se a Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) para que cientifique os vereadores para abrir a oportunidade de fazer as 

respectivas emendas nos termos do orçamento impositivo, dentro do prazo 

legal, já previsto na Lei Orgânica do Município. 

 

 

SUGESTÃO TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

EMENDA MODIFICATIVA 

 

O art. 3º deve passar a ter a seguinte redação: 

(...) 

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a 

efetuar transferências financeiras para os órgãos da 

Administração Indireta e para a Câmara de 

Vereadores da Estância Turística de Avaré, conforme 

demonstrativo do inciso II deste artigo.  
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Desta forma, após a realização das providências 

sugeridas, que seja o processo encaminhado a esta Divisão Jurídica para 

apreciação do mérito da propositura.  

 

É o parecer. 

Avaré (SP), 16 de outubro de 2017. 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA                       JOSE ANT. GOMES IGNACIO JR 
   Procuradora Jurídica                                    Chefe Divisão Jurídica 
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Processo nº 166/2017. 
Projeto de Lei nº 111/2017. 
Autor: Prefeito Municipal  
 
 
 
 
 
 

Assunto: “Estima a receita e fixa a 
despesa do Município da Estância 
Turística de Avaré para o exercício de 
2018”. 

 
 
 
 
 
 

P A R E C E R  
 
 
 

Trata-se de 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 2018 (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 2018. 
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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. 

 

Nesse passo, necessária a realização da audiência 

pública a fim de possibilitar o debate sobre a presente propositura. 

 

Ademais, digne-se a Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) para que cientifique os vereadores para abrir a oportunidade de fazer as 

respectivas emendas nos termos do orçamento impositivo, dentro do prazo 

legal, já previsto na Lei Orgânica do Município. 

 

 

SUGESTÃO TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

EMENDA MODIFICATIVA 

 

O art. 3º deve passar a ter a seguinte redação: 

(...) 

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a 

efetuar transferências financeiras para os órgãos da 

Administração Indireta e para a Câmara de 

Vereadores da Estância Turística de Avaré, conforme 

demonstrativo do inciso II deste artigo.  
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Desta forma, após a realização das providências 

sugeridas, que seja o processo encaminhado a esta Divisão Jurídica para 

apreciação do mérito da propositura.  

É o parecer. 

Avaré (SP), 06 de novembro de 2017. 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA                       JOSE ANT. GOMES IGNACIO JR 
   Procuradora Jurídica                                    Chefe Divisão Jurídica 
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Processo nº 166/2017 

Projeto de Lei nº 111/2017 - SUBSTITUTIVO 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Assunto: Estima a receita e fixa a despesa 

do município da Estância Turística de Avaré 

para o exercício financeiro de 2018. 

 

 

P A R E C E R  

 

 

Trata-se de Substitutivo de Projeto de Lei Ordinária, de autoria da 

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

município para o exercício financeiro de 2018 (LOA). 

 

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

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

orçamentárias. 

 

Apresentam diversos documentos anexos ao projeto de lei, 

inclusive a ata da realização da audiência pública. 

 

Nesse passo, necessário traçar breve comentário do que 

efetivamente deva versar a lei de diretrizes orçamentárias. 



 

 

 
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 

D I V I S Ã O  J U R Í D I C A  

  
 

2 

 

 

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. 

 

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. È nos artigos 165 a 169, onde 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 subseqüente; 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. 
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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 estabelecer, também as condições para a instituição e o 

funcionamento de fundos. 

 

O artigo 24 da Carta Magna, no seu inciso primeiro, estabelece 

que compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar sobre matéria de direito financeiro. 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 
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e a sua lei orçamentária anual, para que possam continuar sobrevivendo. Já 

que a lei orçamentária é de fundamental importância para a vida do 

Estado, pois sem ela o estado não pode dar sequência à consecução de 

suas finalidades e atribuições.  

 

Existem alguns princípios que norteiam a elaboração do 

orçamento público. A seguir segue uma breve exposição desses princípios. 

 

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 o princípio da 

programação, ou seja, o orçamento tem que ter conteúdo e forma de 

programação. 

 

É importante para finalizar, ressaltar 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. 
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Nesse norte, verificamos no corpo do projeto a disposição 

esculpida no art. 42 da Lei nº 4.320/64, que os créditos suplementares e 

especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. 

 

É certo que o art. 7º, I da Lei nº 4.320/64, autoriza a inserção na 

própria Lei do Orçamento de prévia autorização legislativa até determinado 

limite para abertura de créditos suplementares. 

 

No Projeto de Lei descrito, tal previsão vem expressa nos arts. 6º e 

7º. 

 

Desta forma, 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, encontra-

se tecnicamente viável, para a análise por parte dos nobres vereadores. 

 

Vale, ainda, ressaltar a prerrogativa que tem os Nobres Edis de 

propor emendas ao vertente projeto, tendo em vista a positivação do 

orçamento impositivo previsto nos §§4º e 5º do art.148 da Lei Orgânica do 

Município.  

 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
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Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, sugerimos as seguintes 

correções: 

 

 

EMENDA MODIFICATIVA 

 

O art. 3º deve passar a ter a seguinte redação: 

(...) 

 

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar 

transferências financeiras para os órgãos da Administração 

Indireta e para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de 

Avaré, conforme demonstrativo do inciso II deste artigo. 

 

 

O art. 6º deve passar a ter a seguinte redação: 

 

Art. 6º Fica autorizado o Poder Legislativo mediante ato da mesa 

a abrir créditos na modalidade suplementar até o limite de 20% 

do duodécimo. 

 

 

Posto isso, s.m.j., cremos que o presente Projeto de Lei não se 

encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, 

motivo pelo qual opinamos pela sua regular tramitação, devendo ter o seu 
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mérito submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, 

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

 

É o parecer. 

 

Avaré, 20 de novembro de 2017. 

 

 

 

   LETICIA F. S. P. de LIMA 
        Procuradora Jurídica 
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Processo nº /2017. 

Projeto de Lei Complementar nº /2017. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre alteração na Lei 

Complementar nº 213, de 29 de março de 2016”. 

(Plano Diretor) 

 

 

 

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

 

 
Cuida-se do projeto de Lei Complementar de autoria do Chefe do Executivo 

municipal, que propõe alteração na Lei Complementar nº 213, de 29 de março de 2016 -Plano 

Diretor – donde se extrai da justificativa que as alterações foram propostas pelo Conselho 

Municipal do Plano Diretor, tendo em vista a revisão anual do Plano Diretor. 

 

Nesse sentido dispõe o art. 100 da Lei Orgânica do Município de Avaré: 

 

Art. 100. O Plano Diretor poderá ser alterado somente uma vez por ano, e 

será revisto a cada 05 (cinco) anos, observado o disposto no caput do artigo 

anterior e as normas regimentais. 

 

 Cumpre consignar, ainda, que pela lei que se pretende alterar foi criado o Conselho 

Municipal do Plano Diretor, neste particular, cumpre trazer a baila que para se fazer a alteração 

buscada será necessário atender ao comando artigo 158, inciso I, que dispõe: 

 

 Art. 158.  Compete ao Conselho Municipal do Plano Diretor: 
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I – deliberar  e emitir pareceres sobre proposta de alteração da Lei do Plano 

Diretor; 

 

Diante do exposto, S.M.J., cremos que a melhor solução para o momento seja a 

Comissão competente solicitar ao Chefe do Executivo que primeiramente envie a propositura ao 

Conselho Municipal do Plano para ‘deliberação e parecer’ sobre as alterações proposta pelo 

Executivo, sendo certo que, após a referida deliberação, requer-se a vinda da proposição a esta 

Divisão para nova manifestação. 

 

Caso não seja atendido tal solicitação, opina SMJ, a Divisão Jurídica pela não 

tramitação do projeto de Lei Complementar, em face do aparecimento de ilegalidade na 

propositura.   

 

É o parecer. 

Avaré (SP), 05 de dezembro de 2017. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

PROCURADORA JURÍDICA 
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Processo nº 198 /2017. 

Projeto de Lei Complementar nº 129 /2017. 

Autor: PREFEITO MUNCIPAL. 

 
 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre alterações na 

Lei Complementar nº 213, de 29 de 

março de 2016, que dispõe sobre a 

revisão do Plano Diretor da Estância 

Turística de Avaré e adota outras 

providências”.   

 

P A R E C E R  

 

Trata-se de projeto de Lei Complementar de 

autoria do chefe do Poder Executivo local visando alterações na Lei 

Complementar nº 213 de 29 de Março de 2016, tratando-se de revisão do 

Plano Diretor da Estância Turística de Avaré. 

 

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 XI da Lei 

Orgânica do Município de Avaré, cita: 
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“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; 

(...) 

XI - elaborar o seu Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado; 

(...).” 

 

A Lei Orgânica Municipal consigna ainda em seu 

artigo 98, o seguinte: 

“Art. 98. O Município da Estância Turística de Avaré 

deverá organizar a sua administração, exercer 

atividades e promover sua política de 

desenvolvimento urbano e rural dentro de um 

processo de planejamento permanente, atendendo 

aos objetivos e diretrizes estabelecidos no Plano 

Diretor e mediante adequação da Secretaria de 

Planejamento.  

 

§ 1º O Plano Diretor é o instrumento orientador e 

básico dos processos de transformação do espaço 

urbano e rural e de sua estrutura territorial, servindo 

de referência para todos os agentes públicos e 

privados que atuam no Município. 

 

§ 2º A Secretaria de Planejamento é o conjunto de 

órgãos, normas, recursos humanos e técnicos 

voltados à coordenação da ação planejada da 

Administração Municipal.” 

 
Nesse norte ainda temos: 

 

“Art. 100 – O Plano Diretor poderá ser alterado 

somente uma vez por ano, e será revisto a cada 04 
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(quatro) anos, observado o disposto no caput do 

artigo anterior e as normas regimentais. 

 

§ 1º - A revisão geral compreende a reprodução 

integral em novo texto. 

 

§ 2º - As alterações e revisões de que trata o caput 

deste art. 100 deverão contar com a promoção de 

audiências públicas e debates com a participação da 

população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade, a publicidade quanto aos 

documentos e informações produzidos e o acesso de 

qualquer interessado aos documentos e informações 

produzidos. ” 
 

Na continuidade da análise do referido projeto de 

Lei Complementar, 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”. 
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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. 

 

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) 

 

Pois bem, com relação a iniciativa, cumpre 

consignar que embora as leis que instituem o Plano Diretor e aquelas 

posteriores, que cuidam da sua implantação e disciplinam os seus 
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instrumentos, não se incluam, segundo entende-se, entre as de iniciativa 

exclusiva do Prefeito, podendo ser veiculada concorrentemente, não há 

dúvida de que, pelas suas complexidade e tecnicidade, são mais 

direcionadas à elaboração pelo Executivo, o qual dispõe de órgãos técnicos 

mais aparelhados para os estudos sobre a matéria. 

 

Registra-se que todas essas observações relativas 

a elaboração do Plano Diretor do Município, também se aplicam às suas 

revisões e alterações e, portanto, ao Projeto de Lei Complementar ora em 

comento. 

No que se refere à necessidade de audiências 

públicas nas alterações ou atualizações do Plano Diretor do 

Município, não tem se dúvida de que, no processo legislativo do Projeto 

respectivo, deve ser observado o que dispõe o § 4º, inciso I, do art. 40, do 

Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001), que 

impõe a obrigatoriedade de serem promovidas audiências públicas e 

debates, com a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da sociedade, pelos Poderes 

Executivo e Legislativo. 

 

Com efeito, as atualizações e as revisões 

periódicas, tecnicamente elaboradas, do Plano Diretor do Município 

sempre interferem nas diretrizes e normas do desenvolvimento urbano, 

cuja política tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes, daí 

porque, como determina o art. 180, inciso II, da Constituição do Estado de 

São Paulo, o Município deve assegurar “a participação das respectivas 

entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos 
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problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam 

concernentes”. 

 

O mesmo artigo 40, do Estatuto da Cidade, que, 

no seu parágrafo quarto, inciso I, prescreve que os Poderes Executivo e 

Legislativo devem garantir a promoção de audiências públicas, nos 

incisos seguintes (II e III), ampliam a exigência no sentido de que também 

sejam assegurados a publicidade e o acesso de qualquer interessado 

aos documentos e informações produzidos. 

 

O Plano Diretor do Município, tanto quanto as 

suas alterações, devem ser implementados por Lei Complementar, estando 

nesse sentido correto o Projeto apresentado, exigindo, para aprovação, 

quórum de maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara 

Municipal (cf. art. 38, da LOM e art. 174, § 4º, inciso IV, do Regimento 

Interno). 

 

Destarte, diante das ponderações acima expostas, 

não vislumbramos no vertente Projeto de Lei Complementar qualquer 

mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. 

 

 
É o parecer. 
 
 

 
Avaré (SP), 07 de dezembro de 2017. 

 

 
 
 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 
PROCURADORA JURÍDICA 
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Processo n.º 200/2017. 

Projeto de Lei n.º 130/2017. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre abertura de Crédito 

Adicional Especial e dá providências. (R$ 

975.000,00- Secretaria Mun. de Agricultura e 

Abastecimento)”. 

 

 

 

 

 

 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

 

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

Municipal, que dispõe sobre a ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 

VALOR DE R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil  reais). 

 

Feitas tais considerações, passa-se à análise do projeto. 

 

Com efeito, o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, que diz 

que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

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

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

sobre assuntos de interesse local. 



 

 

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

 

Av. Gilberto das Filgueiras, 1631 – Colina da Boa Vista – Avaré – SP – CEP 18706-240 

Tel. (14) 3711-3070 - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 

2 

 

Cumpre, ainda, relembrar o que traz a Carta Republicana 

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

 

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

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade.” 

 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 

Estadual, conforme o que dispõe o seu artigo 111:  

 

 

“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do 

Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao 

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

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

que a Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto os princípios de administração, 

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

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 
 

  

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

Direito é aquele que se submete ao próprio direito que criou, razão pela qual não 

deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio da legalidade um dos sustentáculos 

fundamentais do estado de Direito.(...) 

 

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 ). 
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Em atendimento a estes princípios, a Constituição Federal de 

1988 prevê expressamente a necessidade de autorização do Poder Legislativo para a 

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

conforme o disposto no artigo 167, inciso V: 

 

Art. 167. São vedados: 
 

(...) 
 

V – a abertura de crédito especial e suplementar sem prévia autorização legislativa e 

sem indicação dos recursos correspondentes; 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

orçamentária específica. 

 

Necessário destacar 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. 

 

Sob esta perspectiva, o artigo 42 da Lei n.º 4.320/64 determina 

que a abertura de créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e 

abertos por decreto executivo. 

 

Aliás, necessário conferir os comentários feitos por J. Teixeira 
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Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis (A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio 

de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107) sobre o artigo 42 da Lei n.º 4.320/64, abaixo 

transcrito: 

 

“Os créditos especiais, por se referirem a programas novos, serão sempre autorizados 

previamente por lei e abertos por decreto do Executivo. 
 

 

Lembramos, entretanto, que se faz necessária uma distinção: 
 

 

“- a autorização é dada em lei; 

 

- a abertura dos créditos adicionais, especiais e suplementares, por decreto do 

Executivo. 

 

São, pois, dois atos distintos”.  

 

 

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

que o crédito orçamentário adicional seja aberto. Primeiro, é indispensável que o 

Legislativo manifeste sua autorização na lei de iniciativa do Executivo; e, segundo, a 

abertura do crédito será concretizada com a expedição de decreto, que deve ser 

acompanhado de justificativa, com a indicação do recurso disponível para acorrer à nova 

despesa. 

 

A abertura do crédito adicional especial decorre da sua não 

previsão na Lei Orçamentária Anual, situação ostentada pelo crédito objeto do projeto 

de lei sob análise.  

 

Os créditos adicionais são classificados em: Crédito 

Suplementar, Crédito Especial e Crédito Extraordinário.  
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Nesse sentido, segundo o art. 2º do Projeto em análise, o crédito 

é proveniente de recurso proveniente do Orçamento Geral da União/2017. 

 

Assim, verifica-se que a propositura atende aos ditames legais, 

não se ressentindo dos vícios da ilegalidade e inconstitucionalidade.    

 

 

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 pela REGULAR TRAMITAÇÃO, devendo ter o seu mérito 

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

as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer. 

  

Avaré (SP), 05 de dezembro de 2017. 

 

 

 
 

LETICIA F. S. P. DE LIMA  JOSE ANTONIO G. I. JUNIOR 

  

PROCURADORA JURIDICA    CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 

  








