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 CIRCULAR N º 33/2017- DG                                                    Avaré, 05 de outubro de 2.017. 

 

 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
09/10/2017 - 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 09 de 
Outubro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 

 

1. PROJETO DE LEI Nº 78/2017 - Discussão Única  

Autoria: Ver. Alessandro Rios Conforti 

Assunto: Dispõe acerca dos critérios para a nomeação de cargos em Conselhos Municipais 

no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências. 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 78/2017 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões de 

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

 

2. PROJETO DE LEI Nº 83/2017 – Discussão Única 
Autoria:- Prefeito Municipal  
Assunto: Organiza o Processo de Readaptação Funcional dos servidores públicos 
municipais 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 83/2017 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública (c/emendas) 

(PRAZO EXPIRADO) 
 

3. PROJETO DE LEI Nº 84/2017 – Discussão Única 
Autoria:- Prefeito Municipal  
Assunto: Institui o Departamento de Saúde e Segurança do Servidor - DESS, da Prefeitura 
da Estância Turística de Avaré, e dá outras providências (c/ SUBSTITUTIVO) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 84/2017 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública (c/emendas) 
(PRAZO EXPIRADO) 
 

 

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 116/2017. 

Projeto de Lei nº 78/2017. 

Autor: Vereador Alessandro Rios Conforti. 

 

 

Assunto: “Dispõe acerca dos critérios para 

nomeação de cargos em Conselhos 

Municipais no âmbito do Poder Executivo e 

dá outras providências”. 

 

 

P A R E C E R  

 

 

 

Trata-se de projeto de lei que visa estabelecer critérios para a 

nomeação de cargos em Conselhos Municipais no âmbito do Poder Executivo. 

 

Não longe surge o artigo 30, incisos I, da Constituição Federal, 

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

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

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

interesse local. 

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.(...) 
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De tudo ressalta que a Administração não tem fins 

próprios, mas há de buscá-los na lei, assim como, em 

regra, não desfruta de liberdade, escrava que é da 

ordem jurídica."(In Curso de Direito Administrativo, Ed. 

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

 

Neste sentido é necessário tecer algumas considerações sobre o 

projeto ora analisado. 

 

As normas relativas à estrutura administrativa municipal reputam-se 

assunto de exclusiva competência legislativa do Município, por força da autonomia 

político-administrativa que lhe foi outorgada pela Constituição da República, nos 

termos dos seus artigos. 1º, 18, 29 e 30. 

 

Cabe ao Município, pois, a organização interna, incluindo-se, aí, a 

criação de órgãos ou entidades públicas, ou sociedades paraestatais. Para tanto, impõe-

se observar os comandos constitucionais dirigidos à Administração Pública e ao 

processo legislativo, bem como os preceitos das leis de caráter nacional ou 

complementar. 

Os Conselhos Municipais compõem a categoria de entes colegiados de 

assessoramento, integrantes da estrutura organizacional da Administração local, cujo 

objetivo específico é estudar, incentivar e apresentar sugestões e conclusões a respeito 

dos assuntos que lhes são afetos. Não têm personalidade jurídica, não legislam, nem 

julgam, porquanto se reputam organismo de consulta, voltados para a discussão das 

políticas públicas locais. 

Seu papel fundamental consiste em colaborar para a formulação de 

políticas, auxiliando a autoridade local nas tomadas de decisões, fiscalizando ou mesmo 
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gerindo determinadas áreas de atuação municipal cujo interesse ou importância tornem 

necessário certo direcionamento e certa especialização. 

A natureza jurídica dos conselhos está ancorada nos dispositivos 

constitucionais que instituem a democracia participava e asseguram a participação 

popular na gestão da coisa pública, na formulação e no controle das políticas, na defesa 

dos direitos humanos e na distribuição e aplicação dos recursos. Em todo o texto 

constitucional estão presentes mecanismos que institucionalizam o controle social 

participativo da gestão pública pelos cidadãos e cidadãs. Os conselhos dos direitos 

constituem-se em uma das formas de participação e controle social assegurados nos 

dispositivos constitucionais. 

Este novo paradigma do Estado Democrático de Direito que valoriza e 

institucionaliza a participação e o controle social, para que se efetive, exige uma 

mudança da cultura política brasileira e o rompimento com a tradição autoritária, 

patrimonialista, de desigualdades e exclusão sociais presentes na vida da população 

brasileira por séculos, refletida no modelo de Estado autocrático e centralizador. É, 

portanto, enorme desafio, quase uma revolução na relação Estado e sociedade e na 

gestão da coisa pública. Um desafio que vale a pena, pois este novo paradigma é uma 

das maiores conquistas da sociedade brasileira em sua história política contemporânea. 

Considerando que as políticas sociais existem para garantir os direitos 

humanos fundamentais à vida, à saúde, à educação, à liberdade, entre outros, a 

existência dos conselhos dos direitos e seu funcionamento eficaz cumpre um papel 

fundamental na formulação e controle dessas políticas e, por sua vez, na promoção, 

controle e defesa desses direitos, zelando para que eles não sejam violados. Os 

conselhos são espaços em que a sociedade e governo dialogam, negociam, deliberam e 

devem ter sempre a perspectiva da garantia destes direitos. 

Para cumprir o que determina nossa Lei Maior, com a participação e 

muitas mobilizações sociais, foram elaboradas e aprovadas pelo Congresso Nacional, 
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Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores algumas legislações 

complementares, que reafirmam direitos e asseguram a participação na gestão e controle 

das políticas. Exemplo disso, a Lei nº 8.069 (Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA) que regulamenta entre outros o artigo 227 da Constituição e torna obrigatória a 

criação dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente em todos os níveis da 

Federação (nacional, estadual, distrital e municipal). 

Do ponto de vista de sua natureza jurídica o Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, é um órgão estatal especial (não só governo, nem somente 

sociedade civil), isto é, são espaços públicos institucionais. E não instâncias da 

sociedade civil ou do governo. Devem ser compostos de forma paritária por agentes 

públicos (representantes governamentais e não-governamentais), e seus atos são 

emanados de decisão coletiva e não de agente singular. 

Outro importante exemplo que regulamenta dispositivos 

constitucionais é a Lei Federal no 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. 

Em seu artigo 6o estabelece que: “os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal 

e municipais do idoso serão órgãos permanentes, paritários e deliberativos, compostos 

por igual número de representantes dos órgãos e entidades públicas e de organizações 

representativas da sociedade civil ligadas à área”. 

Apesar de apresentarem-se com características semelhantes, os 

Conselhos dos Direitos não são órgãos governamentais, isto é, não são organismos 

que pertencem ao governo, nem tampouco são estruturados por normas específicas 

da administração pública (seus membros não são servidores públicos, por exemplo, 

que são admitidos por meio de concursos públicos), como também não são 

associações. Os conselhos não são órgãos do Poder Executivo, mas têm estruturas 

jurídicas próprias, tendo composição e organização fixadas em legislação específica. E, 

para atender aos preceitos constitucionais, é fundamental garantir a autonomia política.  
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Os conselhos são, portanto, entes estatais especiais, ou mais 

amplamente, “espaços públicos institucionais”. Daí a razão de se dizer que os 

Conselhos dos Direitos são instituições inovadoras em sua natureza jurídica. 

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

maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

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

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

opina esta assessoria jurídica pela 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 (SP), 24 de agosto de 2017. 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

Procuradora Jurídica 
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Processo nº 126/2017. 

Projeto de Lei  nº 83/2017. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

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

 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo que 

organiza o Processo de Readaptação Funcional dos servidores públicos municipais. 

  

Considerando o disposto no art. 16 da LRF e a ausência da juntada da 

documentação exigida no referido artigo à presente propositura, necessária a declaração do 

ordenador de despesas de que a presente propositura não acarretará a criação, expansão 

ou aperfeiçoamento de ação governamental que gere aumento de despesa. 

 

Neste diapasão, esta Divisão Jurídica entende por ora ser a melhor 

solução solicitar a citada certidão. Sendo certo que, após a vinda do solicitado, pugna esta 

Divisão por nova vista para ulterior manifestação. 

É o parecer. 

Avaré (SP), 04 de setembro de 2017. 

 

 

 LETICIA F. S. P. DE LIMA                       JOSE ANTONIO GOMES IGNACIO JUNIOR       

               PROCURADORA JURÍDICA                               CHEFE DO DEPARTAMENTO JURIDICO                 
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Processo nº 126/2017. 
Projeto de Lei nº 83/2017. 
Autor: Prefeito Municipal  
 
 
 
 

Assunto: “Organiza o Processo de 
Readaptação Funcional dos servidores 
públicos municipais”. 

 
 
 
 

P A R E C E R  
 
 
 

Trata-se de Projeto de Lei que organiza o processo de 

readaptação funcional dos servidores públicos municipais. 

 

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 1988, por vez primeira na 

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

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

 

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). 

 

Neste sentido, necessário tecer algumas considerações 

sobre o projeto ora analisado. 

 

No tocante à iniciativa, pode-se afirmar que o tema é de 

exclusividade do Executivo, delimitada pelo artigo 24, § 2º, da Constituição 

Estadual1, ratificado pelo artigo 133, § 1º do Regimento Interno desta Casa. 

 

Outrossim, consta na Lei Orgânica do Município, em seu 

artigo 40, inciso II a competência exclusiva do Prefeito para a propositura de 

leis que disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento 

de cargos, estabilidade e aposentadoria. 

 

Quanto ao aspecto formal e a constitucionalidade do 

projeto, SMJ, os mesmos não se mostram divorciados da Carta Magna.  

 

Ademais, a Lei de Diretrizes Orçamentarias dispõe sobre 

a possibilidade de projetos visando a criação e a extinção de empregos 

                                                 
1 Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça 

e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

 

§ 2º - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa das leis que disponham 

sobre: 

 

(...) 

4 - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria; (NR) 
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públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira, conforme o 

presente.   

 

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

não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, 

motivo pelo qual opina esta divisão jurídica pela regular tramitação, devendo 

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

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

 

É o parecer. 

 

Avaré (SP), 03 de outubro de 2017. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA                       JOSE ANT. GOMES IGNACIO JR 
   Procuradora Jurídica                                    Chefe Divisão Jurídica 
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Processo nº 127/2017. 

Projeto de Lei  nº 84/2017. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

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

 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo que 

institui o Departamento de Saúde e Segurança do Servidor – DESS, da Prefeitura da Estância 

Turística de Avaré. 

 

Considerando o disposto no art. 16 da LRF e a ausência da juntada da 

documentação exigida no referido artigo à presente propositura, necessária a declaração do 

ordenador de despesas de que a presente propositura não acarretará a criação, expansão 

ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa. 

 

Neste diapasão, esta Divisão Jurídica entende por ora ser a melhor 

solução solicitar a citada certidão. Sendo certo que, após a vinda do solicitado, pugna esta 

Divisão por nova vista para ulterior manifestação. 

É o parecer. 

Avaré (SP), 04 de setembro de 2017. 

 

 

 LETICIA F. S. P. DE LIMA                       JOSE ANTONIO GOMES IGNACIO JUNIOR       

               PROCURADORA JURÍDICA                               CHEFE DO DEPARTAMENTO JURIDICO                 
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Processo nº 127/2017. 
Projeto de Lei nº 84/2017. 
Autor: Prefeito Municipal  
 
 
 
 

Assunto: “Institui o Departamento de 
Saúde e Segurança do Servidor – 
DESS, da Prefeitura da Estancia 
Turística de Avaré, e dá outras 
providencias”. 

 
 
 
 

P A R E C E R  
 
 
 

Trata-se de Projeto de Lei que institui o Departamento de 

Saúde e Segurança do Servidor – DESS, da Prefeitura da Estancia Turística de 

Avaré. 

 

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

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade”. 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 

Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, 

obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse 

público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente 

máximo ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis 

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

abusos e desmandos, é que a Constituição de 1988, por vez primeira na 

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

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

 

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 
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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). 

 

Nesse sentido, necessário tecer algumas considerações 

sobre o projeto ora analisado, que cuida de instituir o Departamento de Saúde 

e Segurança do Servidor – DESS, da Prefeitura da Estancia Turística de Avaré. 

 

No tocante à iniciativa, pode-se afirmar que o tema é de 

exclusividade do Executivo, delimitada pelo artigo 24, § 2º, da Constituição 

Estadual1, ratificado pelo artigo 133, § 1º do Regimento Interno desta Casa. 

 

Outrossim, consta na Lei Orgânica do Município, em seu 

artigo 40, inciso II a competência exclusiva do Prefeito para a propositura de 

leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias 

e órgãos da administração pública.  

 

                                                 
1 Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça 

e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

 

§2º - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre: 

(...) 

2 - criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto 

no artigo 47, XIX; (NR) 

- Item 2 com redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/02/2006. 
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Quanto ao aspecto formal e a constitucionalidade do 

projeto, SMJ, os mesmos não se mostram divorciados da Carta Magna.  

 

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

não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, 

motivo pelo qual opina esta divisão jurídica pela regular tramitação, devendo 

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

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

 

É o parecer. 

 

Avaré (SP), 03 de outubro de 2017. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA                       JOSE ANT. GOMES IGNACIO JR 
   Procuradora Jurídica                                    Chefe Divisão Jurídica 
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Processo nº 127/2017. 
Projeto de Lei nº 84/2017. 
Autor: Prefeito Municipal  
 
 
 
 

Assunto: “Institui o Departamento de 
Saúde e Segurança do Servidor – 
DESS, da Prefeitura da Estancia 
Turística de Avaré, e dá outras 
providencias”. 

 
 
 
 

P A R E C E R  
 
 
 

Trata-se de Projeto de Lei que institui o Departamento de 

Saúde e Segurança do Servidor – DESS, da Prefeitura da Estancia Turística de 

Avaré. 

 

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

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade”. 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 

Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, 

obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse 

público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente 

máximo ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis 

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

abusos e desmandos, é que a Constituição de 1988, por vez primeira na 

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

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

 

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 
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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). 

 

Nesse sentido, necessário tecer algumas considerações 

sobre o projeto ora analisado, que cuida de instituir o Departamento de Saúde 

e Segurança do Servidor – DESS, da Prefeitura da Estancia Turística de Avaré. 

 

No tocante à iniciativa, pode-se afirmar que o tema é de 

exclusividade do Executivo, delimitada pelo artigo 24, § 2º, da Constituição 

Estadual1, ratificado pelo artigo 133, § 1º do Regimento Interno desta Casa. 

 

Outrossim, consta na Lei Orgânica do Município, em seu 

artigo 40, inciso II a competência exclusiva do Prefeito para a propositura de 

leis que disponham sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias 

e órgãos da administração pública.  

 

                                                 
1 Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça 

e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

 

§2º - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre: 

(...) 

2 - criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto 

no artigo 47, XIX; (NR) 

- Item 2 com redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/02/2006. 
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Quanto ao aspecto formal e a constitucionalidade do 

projeto, SMJ, os mesmos não se mostram divorciados da Carta Magna.  

 

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

não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, 

motivo pelo qual opina esta divisão jurídica pela regular tramitação, devendo 

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

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

 

É o parecer. 

 

Avaré (SP), 03 de outubro de 2017. 

 

 

 

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

 
 






















