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 CIRCULAR N º 31/2017- DG                                                    Avaré, 28 de setembro de 2.017. 

 

LEMBRETE 

 

Estará presente às 18h30min, o Comandante Sérgio Luis Bavia, da Guarda Civil Municipal de 

Botucatu, para fazer uma palestra sobre  Guarda Civil Municipal, nos termos do 

Requerimento nº 570/2017, de autoria do Ver. Jairo Alves de Azevedo e outros, aprovado por 

unanimidade. 

 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
02/10/2017 - Segunda Feira – às 19h00min. 
 

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 02 de 
Outubro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 

1. PROJETO DE LEI Nº 63/2017 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Dispõe sobre regularização de obras e dá prazo para sua concessão 

(c/SUBSTITUTIVO) 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 63/2017 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 

de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública  

 

2. PROCESSO Nº 105/2017 – Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal  
Assunto: Estabelece novo valor ao Vale Alimentação dos servidores e empregados 
públicos municipais instituído pelo artigo 1º da Lei nº 1696, de 25 de junho de 2013 e adota 
outras providências (c/ SUBSTITUTIVO). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 105/2017 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 

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

 

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos 
de minha elevada estima e distinta consideração.  
 
 
Exmo.(a). Sr. (a)       
Vereador (a)      
N E S T A 

 

 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo nº 94/2017. 
Projeto de Lei nº 63/2017. 
Autor: Prefeito Municipal  
 
 
 

Assunto: “Dispõe sobre regularização 
de obras e da outras providencias”. 

 
 
 
 

P A R E C E R  
 
 
 

                           

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre regularização 

de obras em desacordo com o ordenamento local. 

 

O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, estabelece 

que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

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

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

legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta 

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

 

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

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 



 

 

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

 

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

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
2 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade.” 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 

Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, 

obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse 

público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente 

máximo ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis 

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

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

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

imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de 

Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se 

submete ao próprio direito que criou, razão pela qual 

não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio 

da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do 

estado de Direito. (...) De tudo ressalta que a 
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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). 

 

Nessa toada vejamos: 

 

Trata-se de um projeto de lei que tem como objetivo 

principal a regularização de diversas construções que foram levantadas de 

forma irregular no perímetro urbano da Estância Turística de Avaré. 

 

De acordo com a Constituição Federal em seu artigo 182 

a política de desenvolvimento urbano será executada pelo poder Público 

Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei; desse modo, seu § 1o 

estabelece que o Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, servirá de 

instrumento básico para política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

 

No entanto, o artigo 225, § 1o, IV incumbe ao Poder 

Público exigir, na forma de lei, a regulamentação de obras ou construções 

potencialmente causadoras de impactos ao meio ambiente; nesse sentido, a 

normatização das construções feitas em áreas de preservação do meio 

ambiente, por exemplo, que foram feitas perto de córregos, deverá ocorrer com 

participação de um órgão especializado em meio ambiente. 

 

A lei 10.257/2001 - Estatuto das Cidades - tem como 

objetivo regulamentar os artigos da Constituição Federal que tratam da Política 

Urbana entre eles o 182, estabelecendo normas de ordem pública e interesse 

social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 
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Desse modo, o Estatuto criou uma série de instrumentos 

para que a cidade pudesse buscar seu desenvolvimento urbano, sendo o 

principal o plano diretor, que deve articular a implementação de planos 

diretores participativos, definindo uma série de instrumentos urbanísticos, entre 

eles, a regularização dos imóveis urbanos como sendo um de seus principais 

objetivos. 

 

Sendo assim, seu artigo 32,  § 2o, II, estabelece que lei 

municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar uma área para 

a aplicação de obras consorciadas, entre elas, a regularização de construções, 

reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente.  

 

Nesse sentido, o artigo 33 estabelece os elementos 

básicos que deverão constar no plano de operação urbana consorciada, entre 

eles, a definição da área a ser atingida, as finalidades da operação e o estudo 

prévio dos impactos a vizinhança. 

 

Na orbita local, a Lei Orgânica do Município de Avaré 

estabelece no Título das Organização Administrativa Municipal, o plano diretor 

como sendo um 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. 

 

O Plano Diretor da Estância Turística de Avaré, em 

consonância com a Constituição Federal e com o Estatuto das Cidades, serve 

como instrumento global para a política de desenvolvimento local, 

estabelecendo diretrizes gerais para organizar o crescimento, o funcionamento 

e o planejamento territorial da cidade. Desse modo, cumpre a função de 
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preservar e restaurar os sistemas ambientais e promover a regularização das 

construções estabelecidas na cidade. 

 

De acordo com o artigo 5o da Lei Complementar 213/2016 

(Plano Diretor): 

 

“A propriedade cumpre a sua função social quando 

respeitadas as funções sociais da cidade, e: I – for 

voltada à coletividade, à segurança, ao bem-estar dos 

cidadãos e ao equilíbrio ambiental; II – atender às 

exigências fundamentais deste Plano Diretor e da 

legislação correlata; e III – assegurar o atendimento 

das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade 

de vida; à justiça social e ao desenvolvimento das 

atividades econômicas’’  

 
Desse modo, o Plano Diretor em seu artigo 11, XII, 

estipula que o Poder Público tem a faculdade de estabelecer a edição de lei 

temporária com duração máxima de doze meses, a fim de possibilitar a 

regularização de edificações em desacordo com a legislação vigente. 

 

Em seu artigo 13, foi estabelecido diretrizes gerias para a 

Política de Habitação, entre elas a promoção da regularização urbanística, o 

desenvolvimento de mecanismos para a regularização de interesses 

específicos, o impedimento de novas ocupações em desacordo com a 

legislação vigente e o estudo das formas de viabilizar a requalificação urbana 

de loteamentos existentes. Nesse sentido, conforme estipulado no artigo 14 do 

Plano Diretor, a realização das diretrizes da Política de Habitação deverá ser 

elaborada pelo Poder Executivo, juntamente com a participação da sociedade 

civil organizada. 
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A política urbana, para a regulamentação das construções 

irregulares, será feita através dos instrumentos específicos, dentre eles, das 

operações urbanas consorciadas que são um conjunto de medidas e 

intervenções coordenadas pelo Município, com o objetivo de obter 

transformações urbanísticas e estipula, em acordo com o Estatuto das 

Cidades, entre outras coisas, uma contrapartida a ser exigida dos proprietários 

das construções que serão regularizadas, desse modo, os recursos obtidos 

serão destinados exclusivamente para a melhoria  e desenvolvimento da 

Secretaria de Habitação. 

 

Ante exposto, SMJ, aparentemente o presente Projeto de 

Lei não apresenta divergências com os princípios estabelecidos pela 

Constituição Federal, bem como, com as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto 

das Cidades, Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor Municipal e com o Código 

de Obras do Município. 

 

Sendo assim, conforme destacam as diversas leis que 

foram analisadas, o Plano Diretor serve como principal ferramenta para as 

regulamentações a serem feitas no Município e o mesmo permite a elaboração 

de novos projetos conforme as necessidades do Município, sendo assim, as 

propriedades deverão estar de acordo com a legislação vigente para que assim 

cumpra a sua função social. Qualquer alteração no ordenamento que afete a 

politica urbanística, deve antes passar pelo crivo do Conselho Municipal do 

Plano Diretor, consoante previsão do artigo 158, da Lei Complementar 

213/2016. 

 

Desta forma, serve-se o presente parecer preliminar, 

para que a CCJ encaminhe o projeto ao CMPD, para que mesmo delibere 

sobre as propostas em questão emitindo parecer. 
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É o parecer. 

 

Avaré, 19 de Junho de 2017. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA                           JOSE ANT. GOMES IGNACIO JR. 
   Procuradora Jurídica                                       Chefe Divisão Jurídica 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILLIAN APARECIDO FERREIRA                         DIEGO MANCINI AURANI 
                Estagiário                                                           Estagiário  
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Processo nº 94/2017. 
Projeto de Lei nº 63/2017. 
Autor: Prefeito Municipal  
 
 
 

Assunto: “Dispõe sobre regularização 
de obras e da outras providencias”. 

 
 
 
 

P A R E C E R  
 
 
 

                           

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre regularização 

de obras em desacordo com o ordenamento local. 

 

O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, estabelece 

que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

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

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

legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta 

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

 

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

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
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obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade.” 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 

Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, 

obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse 

público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente 

máximo ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis 

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

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

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

imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de 

Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se 

submete ao próprio direito que criou, razão pela qual 

não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio 

da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do 

estado de Direito. (...) De tudo ressalta que a 



 

 

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

 

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

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

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). 

 

Nessa toada vejamos: 

 

Trata-se de um projeto de lei que tem como objetivo 

principal a regularização de diversas construções que foram levantadas de 

forma irregular no perímetro urbano da Estância Turística de Avaré. 

 

De acordo com a Constituição Federal em seu artigo 182 

a política de desenvolvimento urbano será executada pelo poder Público 

Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei; desse modo, seu § 1o 

estabelece que o Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, servirá de 

instrumento básico para política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

 

No entanto, o artigo 225, § 1o, IV incumbe ao Poder 

Público exigir, na forma de lei, a regulamentação de obras ou construções 

potencialmente causadoras de impactos ao meio ambiente; nesse sentido, a 

normatização das construções feitas em áreas de preservação do meio 

ambiente, por exemplo, que foram feitas perto de córregos, deverá ocorrer com 

participação de um órgão especializado em meio ambiente. 

 

A lei 10.257/2001 - Estatuto das Cidades - tem como 

objetivo regulamentar os artigos da Constituição Federal que tratam da Política 

Urbana entre eles o 182, estabelecendo normas de ordem pública e interesse 

social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 
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Desse modo, o Estatuto criou uma série de instrumentos 

para que a cidade pudesse buscar seu desenvolvimento urbano, sendo o 

principal o plano diretor, que deve articular a implementação de planos 

diretores participativos, definindo uma série de instrumentos urbanísticos, entre 

eles, a regularização dos imóveis urbanos como sendo um de seus principais 

objetivos. 

 

Sendo assim, seu artigo 32,  § 2o, II, estabelece que lei 

municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar uma área para 

a aplicação de obras consorciadas, entre elas, a regularização de construções, 

reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente.  

 

Nesse sentido, o artigo 33 estabelece os elementos 

básicos que deverão constar no plano de operação urbana consorciada, entre 

eles, a definição da área a ser atingida, as finalidades da operação e o estudo 

prévio dos impactos a vizinhança. 

 

Na orbita local, a Lei Orgânica do Município de Avaré 

estabelece no Título das Organização Administrativa Municipal, o plano diretor 

como sendo um 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. 

 

O Plano Diretor da Estância Turística de Avaré, em 

consonância com a Constituição Federal e com o Estatuto das Cidades, serve 

como instrumento global para a política de desenvolvimento local, 

estabelecendo diretrizes gerais para organizar o crescimento, o funcionamento 

e o planejamento territorial da cidade. Desse modo, cumpre a função de 
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preservar e restaurar os sistemas ambientais e promover a regularização das 

construções estabelecidas na cidade. 

 

De acordo com o artigo 5o da Lei Complementar 213/2016 

(Plano Diretor): 

 

“A propriedade cumpre a sua função social quando 

respeitadas as funções sociais da cidade, e: I – for 

voltada à coletividade, à segurança, ao bem-estar dos 

cidadãos e ao equilíbrio ambiental; II – atender às 

exigências fundamentais deste Plano Diretor e da 

legislação correlata; e III – assegurar o atendimento 

das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade 

de vida; à justiça social e ao desenvolvimento das 

atividades econômicas’’  

 
Desse modo, o Plano Diretor em seu artigo 11, XII, 

estipula que o Poder Público tem a faculdade de estabelecer a edição de lei 

temporária com duração máxima de doze meses, a fim de possibilitar a 

regularização de edificações em desacordo com a legislação vigente. 

 

 

Em seu artigo 13, foi estabelecido diretrizes gerias para a 

Política de Habitação, entre elas a promoção da regularização urbanística, o 

desenvolvimento de mecanismos para a regularização de interesses 

específicos, o impedimento de novas ocupações em desacordo com a 

legislação vigente e o estudo das formas de viabilizar a requalificação urbana 

de loteamentos existentes. Nesse sentido, conforme estipulado no artigo 14 do 

Plano Diretor, a realização das diretrizes da Política de Habitação deverá ser 
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elaborada pelo Poder Executivo, juntamente com a participação da sociedade 

civil organizada. 

A política urbana, para a regulamentação das construções 

irregulares, será feita através dos instrumentos específicos, dentre eles, das 

operações urbanas consorciadas que são um conjunto de medidas e 

intervenções coordenadas pelo Município, com o objetivo de obter 

transformações urbanísticas e estipula, em acordo com o Estatuto das 

Cidades, entre outras coisas, uma contrapartida a ser exigida dos proprietários 

das construções que serão regularizadas, desse modo, os recursos obtidos 

serão destinados exclusivamente para a melhoria  e desenvolvimento da 

Secretaria de Habitação. 

 

Ante exposto, SMJ, aparentemente o presente Projeto de 

Lei não apresenta divergências com os princípios estabelecidos pela 

Constituição Federal, bem como, com as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto 

das Cidades, Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor Municipal e com o Código 

de Obras do Município. 

 

Sendo assim, conforme destacam as diversas leis que 

foram analisadas, o Plano Diretor serve como principal ferramenta para as 

regulamentações a serem feitas no Município e o mesmo permite a elaboração 

de novos projetos conforme as necessidades do Município, sendo assim, as 

propriedades deverão estar de acordo com a legislação vigente para que assim 

cumpra a sua função social. Qualquer alteração no ordenamento que afete a 

politica urbanística, deve antes passar pelo crivo do Conselho Municipal do 

Plano Diretor, consoante previsão do artigo 158, da Lei Complementar 

213/2016. 

 

Desta forma, serve-se o presente parecer preliminar, 

para que a CCJ encaminhe o projeto ao CMPD, para análise sobre as 
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propostas em questão emitindo parecer, tendo em vista o deliberado na 

audiência pública de fls. 42 

 

É o parecer, smj. 

 

Avaré, 19 de setembro de 2017. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA                           JOSE ANT. GOMES IGNACIO JR. 
   Procuradora Jurídica                                       Chefe Divisão Jurídica 
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Processo nº 94/2017. 
Projeto de Lei nº 63/2017. 
Autor: Prefeito Municipal  
 
 

Assunto: “Dispõe sobre regularização 
de obras e dá outras providencias”. 

 
 
 

P A R E C E R  
 
 

                           

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre regularização 

de obras em desacordo com o ordenamento local. 

 

O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, estabelece 

que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

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

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

legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta 

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

 

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

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

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

Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, 

obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse 

público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente 

máximo ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis 

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

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

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

imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de 

Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se 

submete ao próprio direito que criou, razão pela qual 

não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio 

da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do 

estado de Direito. (...) De tudo ressalta que a 

Administração não tem fins próprios, mas há de 

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

de liberdade, escrava que é da ordem jurídica."(In 
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Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, 

pp. 24/5). 

 

Nessa toada vejamos: 

 

Trata-se de um projeto de lei que tem como objetivo 

principal a regularização de diversas construções que foram levantadas de 

forma irregular no perímetro urbano da Estância Turística de Avaré. 

 

De acordo com a Constituição Federal em seu artigo 182 

a política de desenvolvimento urbano será executada pelo poder Público 

Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei; desse modo, seu § 1o 

estabelece que o Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, servirá de 

instrumento básico para política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

 

No entanto, o artigo 225, § 1o, IV incumbe ao Poder 

Público exigir, na forma de lei, a regulamentação de obras ou construções 

potencialmente causadoras de impactos ao meio ambiente; nesse sentido, a 

normatização das construções feitas em áreas de preservação do meio 

ambiente, por exemplo, que foram feitas perto de córregos, deverá ocorrer com 

participação de um órgão especializado em meio ambiente. 

 

A lei 10.257/2001 - Estatuto das Cidades - tem como 

objetivo regulamentar os artigos da Constituição Federal que tratam da Política 

Urbana entre eles o 182, estabelecendo normas de ordem pública e interesse 

social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

Desse modo, o Estatuto criou uma série de instrumentos 

para que a cidade pudesse buscar seu desenvolvimento urbano, sendo o 

principal o plano diretor, que deve articular a implementação de planos 



 

 

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

 

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

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
4 

diretores participativos, definindo uma série de instrumentos urbanísticos, entre 

eles, a regularização dos imóveis urbanos como sendo um de seus principais 

objetivos. 

 

Sendo assim, seu artigo 32,  § 2o, II, estabelece que lei 

municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar uma área para 

a aplicação de obras consorciadas, entre elas, a regularização de construções, 

reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente.  

 

Nesse sentido, o artigo 33 estabelece os elementos 

básicos que deverão constar no plano de operação urbana consorciada, entre 

eles, a definição da área a ser atingida, as finalidades da operação e o estudo 

prévio dos impactos a vizinhança. 

 

Na orbita local, a Lei Orgânica do Município de Avaré 

estabelece no Título das Organização Administrativa Municipal, o plano diretor 

como sendo um 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. 

 

O Plano Diretor da Estância Turística de Avaré, em 

consonância com a Constituição Federal e com o Estatuto das Cidades, serve 

como instrumento global para a política de desenvolvimento local, 

estabelecendo diretrizes gerais para organizar o crescimento, o funcionamento 

e o planejamento territorial da cidade. Desse modo, cumpre a função de 

preservar e restaurar os sistemas ambientais e promover a regularização das 

construções estabelecidas na cidade. 
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De acordo com o artigo 5o da Lei Complementar 213/2016 

(Plano Diretor): 

 

“A propriedade cumpre a sua função social quando 

respeitadas as funções sociais da cidade, e: I – for 

voltada à coletividade, à segurança, ao bem-estar dos 

cidadãos e ao equilíbrio ambiental; II – atender às 

exigências fundamentais deste Plano Diretor e da 

legislação correlata; e III – assegurar o atendimento 

das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade 

de vida; à justiça social e ao desenvolvimento das 

atividades econômicas’’  

 
Desse modo, o Plano Diretor em seu artigo 11, XII, 

estipula que o Poder Público tem a faculdade de estabelecer a edição de lei 

temporária com duração máxima de doze meses, a fim de possibilitar a 

regularização de edificações em desacordo com a legislação vigente. 

 

Em seu artigo 13, foi estabelecido diretrizes gerias para a 

Política de Habitação, entre elas a promoção da regularização urbanística, o 

desenvolvimento de mecanismos para a regularização de interesses 

específicos, o impedimento de novas ocupações em desacordo com a 

legislação vigente e o estudo das formas de viabilizar a requalificação urbana 

de loteamentos existentes. Nesse sentido, conforme estipulado no artigo 14 do 

Plano Diretor, a realização das diretrizes da Política de Habitação deverá ser 

elaborada pelo Poder Executivo, juntamente com a participação da sociedade 

civil organizada. 

A política urbana, para a regulamentação das construções 

irregulares, será feita através dos instrumentos específicos, dentre eles, das 

operações urbanas consorciadas que são um conjunto de medidas e 
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intervenções coordenadas pelo Município, com o objetivo de obter 

transformações urbanísticas e estipula, em acordo com o Estatuto das 

Cidades, entre outras coisas, uma contrapartida a ser exigida dos proprietários 

das construções que serão regularizadas, desse modo, os recursos obtidos 

serão destinados exclusivamente para a melhoria  e desenvolvimento da 

Secretaria de Habitação. 

 

Ante exposto, SMJ, o presente Projeto de Lei não 

apresenta divergências com os princípios estabelecidos pela Constituição 

Federal, bem como, com as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto das Cidades, 

Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor Municipal e com o Código de Obras do 

Município. 

 

Sendo assim, conforme destacam as diversas leis que 

foram analisadas, o Plano Diretor serve como principal ferramenta para as 

regulamentações a serem feitas no Município e o mesmo faculta a elaboração 

de lei temporária que possibilite a regularização de edificações em desacordo a 

legislação vigente, benefício este que se configura numa anistia a construções 

irregulares. 

 

Destarte, não vislumbramos no vertente Projeto de Lei 

qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI,   não sugerimos 

correção. 

 

Diante do exposto, s.m.j., cremos que o Projeto de Lei em 

epígrafe não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou 
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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. 

 

Avaré, 26 de setembro de 2017. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA                           JOSE ANT. GOMES IGNACIO JR. 
   Procuradora Jurídica                                       Chefe Divisão Jurídica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




























































