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 CIRCULAR N º 32/2015 - DG                                                  Avaré, 01 de outubro de 2.015. 
 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
05/10/2015 - Segunda Feira – às 19h00min. 
 
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 

Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 05 de 
outubro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

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

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

2. PROJETO DE LEI N.º 82/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá 
providências (R$ 473.742,17 - Secr. Municipal de Saúde).  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 82/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
(prazo expirado) 
 

3. PROJETO DE LEI N.º 84/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá 
providências (R$ 76.495,43 - Secr. Municipal de Saúde). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 84/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
(prazo expirado) 
 

4. PROJETO DE LEI N.º 109/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº 1930, de 23 de junho de 2015 e 
dá outras providências (Parcelamento do Solo Urbano). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 109/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública. (vistas Ver: 

Marcelo) 

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

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

 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

 











 

 

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

 

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

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

Processo n.º 100/2015 

Projeto de Lei n.º 77/2015. 

 

 

 

 

Autor: Ver. BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE 

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

 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

   
O projeto sob análise tem como proposta a alteração do artigo 2.º, da Lei 

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

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

de Avaré. 

 

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

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

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

o serviço de atendimento de saque aos usuários”. 

 

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

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

inciso I, da Lei Orgânica de Avaré. 

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

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

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

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

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

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

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

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

que vem causando transtornos aos usuários...”. 

 

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

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

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

XIII, da Constituição Federal:  

 
 

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

(...) 
 

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

 

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

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

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

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

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

providências. 

 

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

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

modalidade de atendimento visa agilizar esse tipo de serviço. 

 

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

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

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

funcionamento das agências bancárias para proporcionar maior conforto aos usuários, 

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

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

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

entendimento, consoante se infere da ementa a seguir transcrita: 

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

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

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

 

 

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

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

vedação à discriminação entre clientes e não clientes etc. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Justiça de São Paulo sobre tema análogo: 

 

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

 
 

(...) 
 
1. A matéria é de competência de lei municipal, como já reconheceu o STF e este Órgão 
Especial. 
 
2. O debate, neste Órgão Especial, gira em torno de ser possível ou não que lei dessa 
natureza se origine de projeto ofertado por vereador.  
 
Cuidar da segurança dos usuários de agências bancárias e casas lotéricas - estas fazendo 
às vezes, em certa medida, de verdadeiras agências bancárias - não é tratar de assunto de 
caráter administrativo cuja lei de regência devesse ser de iniciativa do Prefeito. 
 
Servem de parâmetro para verificação de que lei é de iniciativa reservada ao chefe do 
Executivo local os arts. 61, § 1.º, 84, VI, e 165, da Constituição Federal e o art. 24, § 2.º, da 
Constituição do Estado.  
 



 

 

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

 

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

Tel. (14) 3711-3073 - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
6 

A lei sob foco, não tratando dessas matérias e tampouco cuidando da organização 
administrativa do Executivo não é de iniciativa exclusiva do Prefeito. 
 
(...) 
 
(TJSP, Órgão Especial, rel. Des. WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, j. 04.05.2011) 
 
 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 1.365, de 27 de agosto de 
2013, de São José do Rio Preto que dispõe sobre “instalação ou adequação de caixas ou 
guichês em altura reduzida nos estabelecimentos privados e públicos do Município e dá 
outras providências”. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Consumidor: 

 
 

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

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

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

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

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

que é objeto do projeto de lei sob análise: 

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

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

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

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

Consumidor). 

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

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

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

prestação de serviços por parte de instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

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

 
 

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

 

 

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

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

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

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

noturno, finais de semana e feriados. 

 

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

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

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

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

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

Casa Legislativa. 

 

 

SUGESTÃO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
 

Não vislumbramos a necessidade de alteração ou adequação da redação 

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

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

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

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

legais e regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 11 de Agosto de 2015. 

 

 

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

Projeto de Lei n.º 77/2015. 

 

 

 

 

Autor: Ver. BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE 

Projeto SUBSTITUTIVO 

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

 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

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

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

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

município de Avaré. 

 

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

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

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

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

disponibilização de cinco (5) caixas. 

 

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

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

adiante. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

que vem causando transtornos aos usuários...”. 

 

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

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

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

XIII, da Constituição Federal:  

 
 

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

(...) 
 

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

 

 

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

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

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

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

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

providências. 

 

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

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

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

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

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

funcionamento das agências bancárias para proporcionar maior conforto aos usuários, 

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

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

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

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

 

 

A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal perfilha do mesmo 

entendimento, consoante se infere da ementa a seguir transcrita: 

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

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

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

 

 

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

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

vedação à discriminação entre clientes e não clientes etc. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

Justiça de São Paulo sobre tema análogo: 

 

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

 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Consumidor: 

 
 

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

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

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

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

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

que é objeto do projeto de lei sob análise: 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170


 

 

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

 

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

Tel. (14) 3711-3073 - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
8 

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

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

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

Consumidor). 

 

Finalmente, é importante trazer à colação alguns dispositivos da 

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

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

prestação de serviços por parte de instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

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

 
 

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

 

 

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

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

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

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

noturno, finais de semana e feriados. 

 

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

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

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

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

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

Casa Legislativa. 

 

 

 



 

 

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

 

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

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

SUGESTÃO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

autoatendimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

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

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

opina esta divisão jurídica, procedida a emenda sugerida, pela regular tramitação, 

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

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

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 17 de Agosto de 2015. 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO                                       CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 106/2015. 

Projeto de Lei n.º 082/2015. 

Autor: Prefeito Municipal 

 
 
 

Assunto: “Dispõe sobre a abertura de Crédito 
Adicional Especial que especifica e dá outras 
providências (Secr. Municipal da Saúde – 
R$473.742,17)”. 

 
 
 
 
 

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

 

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

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

e dá outras providências (Secr. Municipal da Saúde – R$473.742,17).  

 

Segundo os documentos que o instruem, o projeto tem como 

objetivo autorizar o Departamento de Contabilidade do Município abrir Crédito 

Adicional Especial nos valores acima discriminados referentes a recursos federais 

destinados à Secretaria Municipal da Saúde. 

 

Os repasses dos recursos federais serão destinados ao Custeio do 

Centro de Atenção Psicossocial II – CAPS II. 

 

O superávit informado é estimado em R$ R$473.742,17 

(quatrocentos e setenta e três mil setecentos e quarenta e dois reais e dezessete 

centavos), cuja autorização para abertura do referido crédito é objeto do presente 

projeto de lei. 

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

deverá ser submetido à apreciação em plenário. 
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De fato, o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal diz que 

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

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

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

sobre assuntos de interesse local. 

 

Cumpre, ainda, relembrar o que traz a Carta Republicana vigente, em 

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

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

 

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

conforme o que dispõe o seu artigo 111:  

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

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 

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

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

Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto os princípios de administração, no 

que foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 
 

  
"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado de Direito. Estado de 
Direito é aquele que se submete ao próprio direito que criou, razão pela qual não 
deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio da legalidade um dos 
sustentáculos fundamentais do estado de Direito.(...) 
 
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 art. 42 da Lei n.º 4.320/64 determina que os 

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

executivo. 

 

Aliás, necessário conferir os comentários feitos por J. Teixeira 

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

transcrito: 

 

                                                 
11 A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107 
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“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. Os créditos adicionais são classificados em: Crédito 

Suplementar, Crédito Especial e Crédito Extraordinário.  

 

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

fruto SUPERÁVIT FINANCEIRO decorrente de recursos federais destinados à 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, para o Custeio do Centro de Atenção 

Psicossocial II – CAPS II, conforme se observa da leitura dos artigos 1.º e 2.º da 

propositura e da justificativa que a acompanha. 

 

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

maculado pelo vício da ilegalidade e inconstitucionalidade.    

 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos correções. 
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Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Lei em epígrafe 

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

pelo qual opina esta Divisão Jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu 

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

tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 24 de Setembro de 2015. 

 
 
 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE      LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO  CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 108/2015. 

Projeto de Lei n.º 084/2015. 

Autor: Prefeito Municipal 

 
 
 

Assunto: “Dispõe sobre a abertura de Crédito 
Adicional Especial que especifica e dá outras 
providências (Secr. Municipal da Saúde – 
R$76.495.43)”. 

 
 
 
 

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

 

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

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

e dá outras providências (Secr. Municipal da Saúde – R$76.495.43).  

 

Segundo os documentos que o instruem, o projeto tem como 

objetivo autorizar o Departamento de Contabilidade do Município abrir Crédito 

Adicional Especial nos valores acima discriminados referentes a recursos federais 

destinados à Secretaria Municipal da Saúde. 

 

Os repasses dos recursos federais serão destinados a atender as 

despesas da VIGILÂNCIA SANITÁRIA = VISA=. 

 

O superávit informado é estimado em R$76.495.43 (setenta e seis 

mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), cuja 

autorização para abertura do referido crédito é objeto do presente projeto de lei. 

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

deverá ser submetido à apreciação em plenário. 
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De fato, o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal diz que 

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

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

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

sobre assuntos de interesse local. 

 

Cumpre, ainda, relembrar o que traz a Carta Republicana vigente, em 

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

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

 

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

conforme o que dispõe o seu artigo 111:  

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

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 

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

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

Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto os princípios de administração, no 

que foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 
 

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

 

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

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

executivo. 

 

Aliás, necessário conferir os comentários feitos por J. Teixeira 

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

transcrito: 

 

                                                 
11 A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107 
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“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. Os créditos adicionais são classificados em: Crédito 

Suplementar, Crédito Especial e Crédito Extraordinário.  

 

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

fruto SUPERÁVIT FINANCEIRO decorrente de recursos federais destinados à 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, para o atendimento das despesas da 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA = VISA = DE AVARÉ, conforme se observa da leitura dos 

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

 

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

maculado pelo vício da ilegalidade e inconstitucionalidade.    

 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos correções. 
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Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Lei em epígrafe 

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

pelo qual opina esta Divisão Jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu 

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

tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 25 de Setembro de 2015. 

 
 
 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE      LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO  CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 148/2015. 

Projeto de Lei n.º 109/2015. 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
Assunto: “Dispõe sobre alteração de dispositivos 
da Lei n.º 1.930, de 23 de junho de 2.015 e dá 
outras providências (Parcelamento do Solo 
Urbano)”. 

 

 
P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

 
Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, objetivando a obtenção alteração de dispositivos da Lei Municipal 

n.º 1930, de 23 de Junho de 2015. 

 
A presente propositura tem por finalidade precípua otimizar o 

trâmite dos processos de aprovação de loteamentos e desmembramentos no âmbito 

do município de Avaré, removendo entraves que causam prejuízos aos 

empreendedores. 

 

Também prevê o projeto sob análise a alteração de outros 

dispositivos da Lei Municipal n.º 1930/2015 

 

Um exemplo de entrave (desnecessário) é a ausência de 

previsão na lei atual de submissão dos projetos de aprovação às normas em vigor no 

ato do protocolo (entrada) na Prefeitura o que, em tese, poderia levar à nulidade dos 

atos já praticados com eventual posterior alteração das normas vigentes, obrigando o 

empreendedor a readequar seu projeto para atender às regras da nova legislação. 

 

Essa readequação poderia se repetir, desarrazoadamente, a 

cada alteração legislativa, razão pela qual, s.m.j. e ressalvada a regra de irretroatividade 

das Leis (artigo 6.º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), a propositura 

revela-se necessária e, do ponto de vista jurídico, absolutamente viável. 
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Com efeito, a alteração legislativa proposta decorre da 

competência outorgada aos municípios pela Constituição Federal, que em seu artigos 

30, inciso VII e artigo 182, dispõem que: 

 

“Art. 30. Compete aos Municípios: 
......................................................... 
 
VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
 
 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de 
seus habitantes. 

 

O adequado ordenamento territorial do município depende, 

obviamente, de leis eficazes, equilibradas e concretamente exequíveis. 

 

Para tanto, em cumprimento à Carta Magna, o município 

estabelece, por meio da Lei Orgânica (artigo 4.º, incisos XII e XIII), as normas gerais 

que deverão ser observadas na implantação de loteamentos e desmembramentos no 

âmbito do território municipal. 

 

As alterações propostas pelos artigos 1.º a 6.º do projeto de lei 

sob análise têm como finalidade, justamente, promover a readequação das diretrizes 

gerais previstas na Lei ordinária municipal n.º 1930/2015 para atender uma melhor 

ocupação do solo pelos projetos de loteamento e desmembramentos que doravante 

ingressarem na Prefeitura para aprovação. 

 

Os artigos 1.º, 2.º e artigo 7.º, todos da Lei Federal n.º 

6766/1979, por sua vez, estabelecem que: 

 
Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei. 
 
Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer 
normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar 
o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais. 
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Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 
desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações 
estaduais e municipais pertinentes. 
 
 
Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas 
plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de 
planejamento estadual e municipal: 
 
I - as ruas ou estradas existentes ou projetada, que compõem o sistema viário da 
cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem 
respeitadas; 
 
II - o traçado básico do sistema viário principal; 
 
III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e 
comunitário e das áreas livres de uso público; 
 
IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as 
faixas não edificáveis; 
 
V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos 
compatíveis. 
 
Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro 
anos. 
 
 
 

Como se pode observar, a Lei Federal n.º 6766/79 determina a 

previsão, na lei municipal, de exigências mínimas para a aprovação de projetos de 

loteamentos e desmembramento urbanos. 

 

Os requisitos mínimos referidos foram prestigiados pela Lei 

Municipal n.º 1930/2015, de modo que o seu aperfeiçoamento, buscado pela 

propositura sob análise revela-se absolutamente viável. 

 

A Lei Orgânica Municipal (artigo 28, inciso XX e artigo 61, 

inciso XXIII), por sua vez, prevê a submissão de projetos de lei desta natureza à 

Câmara Municipal, que deverá emitir parecer a respeito. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos correções. 
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Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Lei em epígrafe 

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

pelo qual opina esta Divisão Jurídica pela REGULAR TRAMITAÇÃO, devendo ter o seu 

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

tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 21 de Setembro de 2015. 

 

 

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








