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 CIRCULAR N º 36/2015 - DG                                                  Avaré, 04 de novembro de 2.015. 
 
 

LEMBRETE 
 

Estará presente o Sr. João José Dalcim, Secretário Municipal do Planejamento e Transporte, 
para prestar informações a respeito dos projetos desenvolvidos naquela secretaria, nos termos 
do Requerimento nº 1168/2015, de autoria da Verª. Bruna Maria Costa Silvestre, aprovado por 
unanimidade. 

 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
09/11/2015 - 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 09 de 
novembro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 

 
1. PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA N.º 02/2015 – 1º Turno – Maioria qualificada 2/3 

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Altera a redação da alínea "a", do Inciso I do Art. 117 da Lei Orgânica do 
Município. 
Anexo:- Cópias da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 02/2015 e dos Pareceres do 
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

 

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 01/2015 - Discussão Única  

Autoria: Mesa Diretora 
Assunto: Dispõe sobre autorização para celebração de convênio com o Centro de 
Integração Empresa Escola - CIEE e dá outras providências  
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução n º 01/2015 e dos Pareceres do Jurídico; e das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. (c/substitutivo) 
 

3. PROJETO DE LEI N.º 94/2015 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Carlos Alberto Estati  
Assunto: Acrescenta dispositivo no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 1.930, de 23 de 
junho de 2015 (Parcelamento do Solo Urbano). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 94/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública. 
(vistas: Verª Bruna) 
 

4. PROJETO DE LEI N.º 105/2015 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Denílson Rocha Ziroldo 
Assunto: Dispõe sobre a exigência de as agências bancárias manter a presença de 
agente de segurança nas áreas de autoatendimento, inclusive no período noturno e 
finais de semana e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 105/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
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5. PROJETO DE LEI N.º 108/2015 - Discussão Única  

Autoria: Ver. Júlio César Theodoro  
Assunto: Dispõe sobre a criação da Pinacoteca Municipal e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 108/2015 e dos Pareceres do Jurídico e da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (PARECER CONTRÁRIO) 

 

6. PROJETO DE LEI N.º 116/2015 - Discussão Única  
Autoria: Verª Bruna Maria Costa Silvestre 
Assunto: Dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica e adota 
outras providências - Rua Amador de Oliveira. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 116/2015 e dos Pareceres do Jurídico e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/ emenda já deliberada) (vistas: Ver. 

Estati) 
 

7. PROJETO DE LEI N.º 117/2015 - Discussão Única  
Autoria: Verª Bruna Maria Costa Silvestre 
Assunto: Dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica e adota 
outras providências. - Rua Guilherme Cyrino. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 117/2015 e dos Pareceres do Jurídico e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/ emenda já deliberada) (vistas: Ver. 

Estati) 
 

8. PROJETO DE LEI N.º 123/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Regulamenta no âmbito municipal, a Lei Complementar Federal nº 151, de 05 
de agosto de 2015 e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 123/2015 e do Parecer do Jurídico. (prazo 
expirado) 
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa 
dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria. 
 

9. PROJETO DE LEI N.º 135/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recursos 
financeiros destinados a realização da XXXIII FAMPOP - Feira Avareense da Música 
Popular 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 135/2015 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 n.º 110/2015. 

Proposta de Emenda à Lei Orgânica n.º 02/2015. 

Autor: Prefeito Municipal 

 
 
Assunto: “Altera a redação da alínea “a”, do inciso 
I, do art. 117 da Lei Orgânica do Município”. 
 
 

 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 
 
 
Cuida-se a proposta, de autoria do Chefe do Executivo Municipal, que 

altera a redação da alínea “a”, do inciso I do art. 117 da Lei Orgânica do Município. 

 

Com a alteração proposta, o Poder Executivo visa retirar, do rol dos 

encargos próprios do ato da doação quando o donatário for o Estado ou a União. 

 

Vale dizer, a alteração proposta deixa de obrigar que constem das leis 

que doravante tratem de doações de imóveis feitas pelo município ao Estado e a União as 

seguintes cláusulas: 

 

 encargos do donatário; 
 prazo para cumprimento do encargo e; 
 reversão da doação 

 
 
Feitas estas considerações iniciais, sob qualquer ângulo que se 

analise, a propositura não reúne condições de prosperar, conforme os fundamentos 

adiante invocados. 

 
Com efeito, a Constituição Federal traz os princípios que devem 

nortear os atos da administração pública. 

 

Além do princípio da igualdade previsto no artigo 5.º “caput”, o 

artigo 37, da Constituição Federal impõe que: 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

 
 
Vale dizer, a administração pública deve conferir tratamento 

isonômico às pessoas com as quais se relaciona, mesmo quando se tratar de relação jurídica 

que envolva outro ente da federação. 

 

Do tratamento isonômico dos atos da administração pública decorre 

o princípio da impessoalidade insculpido no “caput”, do artigo 37, acima transcrito o qual, 

s.m.j., resultou violado pela propositura. 

 

Apenas como ilustração, cita-se parecer do Tribunal de Contas do 

Estado do Mato Grosso sobre o tema: 

 
 

“Processo nº 18.065-3/2008 
Interessada: Prefeitura Municipal de Diamantino 
Relator: Conselheiro José Carlos Novelli 
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 1º, inciso XVII, da 
Lei Complementar nº 269/2009 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso) e do 
artigo 81, inciso IV, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso), resolve, por unanimidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator que acolheu a 
sugestão do Auditor Substituto de Conselheiro Luiz Henrique Lima e contrariando o Parecer Oral do 
Ministério Público emitido em Sessão Plenária, com fundamentação nos artigos 48 e 49 da Lei 
Complementar nº 269/2007, em, preliminarmente, conhecer da presente consulta e, no mérito, 
responder ao consulente que: 1 – A doação de bem público imóvel exige: a) desafetação, se for o 
caso; b) autorização em lei específica; c) tratar de interesse público devidamente justificado; d) 
prévia avaliação do imóvel; e) dispensada a licitação,  nas  hipóteses  previstas em  lei,  inclusive 
para  as  alienações  gratuitas    no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária 
 de  interesse social (art. 17,  inciso I,  alíneas  “b”,  “ f”  e  “h”,  da  Lei    nº 8.666/93); 2 – Os Estados, 
Municípios e o Distrito Federal poderão doar bens públicos a pessoa jurídica de direito privado, 
em razão dos efeitos da liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 927. 
Todavia,  a doação  deverá sempre atender ao interesse público, sendo vedada qualquer 
conduta que implique em violação aos princípios da  isonomia ou igualdade, da moralidade e da 
impessoalidade (arts. 5º, caput, e 37, caput, ambos da Constituição Federal Brasileira); e 3 – É vedada 
a doação de quaisquer bens públicos, valores ou benefícios no ano eleitoral (1º de janeiro a 31 de 
dezembro), salvo nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou inseridos em programas 
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior (art. 73, parágrafo 10, 
da Lei nº 9.504/1997).  Remeta-se ao consulente fotocópia do Parecer de fls. 5/20-TC, bem como do 
inteiro teor do relatório e voto do Conselheiro Relator. Após as anotações de praxe arquive-se os 
autos, nos termos da Instrução Normativa nº 01/2000 deste Tribunal de Contas. 
Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros Valter Albano, Alencar Soares, Humberto 
Bosaipo e Waldir Júlio Teis.” (Grifo nosso) (www.tce-mt.gov.br)” 

 

http://www.tce-mt.gov.br/
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De outro norte, vê se numa simples olhadela na Constituição do 

Estado de São Paulo, que esta quando traz as atribuições da Assembleia Legislativa, disciplina 

a questão das doações destinadas ao Estado, e de maneira nenhuma busca benefícios por 

entidade de direito publico interno, pelo contrário, traz expressamente a situação das 

doações com encargos, vejamos o que diz o artigo 19, inciso IV: 

 
“SEÇÃO III 
Das Atribuições do Poder Legislativo 
 
Artigo 19 - Compete à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Estado, ressalvadas as especificadas no art. 20, e especialmente sobre: 
(...) 
IV - autorização para a alienação de bens imóveis do Estado ou a cessão de direitos reais a eles 
relativos, bem como o recebimento, pelo Estado, de doações com encargo, não se considerando 
como tal a simples destinação específica do bem; 
(...)” 

 

Como se observa, o próprio Estado admite receber doações com 

encargo, porque razão o município a dispensaria, aliás, surge como incoerência tal atitude, já 

que este deveria ser o primeiro a preservar seu patrimônio. 

 

De fato, não há fundamento jurídico que justifique a alteração do 

artigo 117, inciso I, alínea “a”, da Lei Orgânica Municipal. A exclusão das cláusulas 

obrigatórias previstas no referido dispositivo para as doações realizadas em favor do Estado 

e da União é incompatível com o próprio instituto da doação de bens públicos. 

 

Isto porque é da essência das doações de bens imóveis públicos a 

previsão de reversão do bem ao ente doador, no caso de descumprimento dos encargos no 

prazo previsto. 

 
A alteração pretendida, s.m.j., afrontaria a Lei Federal n.º 8666/93, 

que prevê em seu artigo 17, inciso I: 

 
“Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse 
público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e 
entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta 
nos seguintes casos: 
 

(...) 
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b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de 
qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;” 

 

Como se pode observar a lei 8666/93 dispensa apenas a 

concorrência, nas situações em que se tratar de doação feita em favor de outro órgão 

da administração pública sem, contudo, conferir de forma expressa discricionariedade ao 

órgão doador para “isentar” o donatário dos encargos da doação, do prazo para o 

cumprimento e da cláusula de reversão. 

 

A alteração da Lei Orgânica Municipal, na forma da propositura, 

esvaziaria a proteção por ela conferida ao município, o que torna o projeto de emenda 

contrário ao interesse público. 

 

Vale dizer, até o cumprimento do encargo no prazo previsto e a 

consequente lavratura da escritura definitiva, o donatário detém mera expectativa de 

direito sobre o bem objeto da doação. 

  

Portanto, a regra estabelecida na lei orgânica atualmente vigente 

reflete a disposição na legislação federal, razão pela qual não subsiste qualquer amparo à 

alteração objeto da propositura sob análise. 

 

A interpretação encontra respaldo jurídico no princípio da reserva 

legal, traduzido pela máxima de que a “O Administrador Público somente pode fazer aquilo 

que a lei autoriza e não aquilo que ela não veda”, em contraposição à garantia constitucional 

prevista no artigo 5.º, inciso II, da Carta Magna (ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei). Eis o entendimento doutrinário sobre a questão: 

 

“Quanto ao princípio da reserva legal, ou legalidade em sentido positivo, preceitua que 
os atos administrativos só podem ser praticados mediante autorização legal, 
disciplinando temas anteriormente regulados pelo legislador. Não basta não 
contradizer a lei. O ato administrativo deve ser expedido secundum legem”.  
 
A reserva legal reforça o entendimento de que somente a lei pode inovar 
originariamente na ordem jurídica. O ato administrativo não tem o poder jurídico de 
estabelecer deveres e proibições a particulares, cabendo-lhe o singelo papel de 
instrumento de aplicação da lei no caso concreto”. (MANUAL DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO, Alexandre Mazza, São Paulo: Saraiva, 2012, 2.ª ed., p. 85) 
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Com base nestes conceitos e na legislação, a alteração proposta não 

se mostra razoável por, em tese, não atender ao interesse público que decorre da atuação 

administrativa mesmo, repita-se, tratando-se de doação realizada em favor do Estado, que 

também deve se sujeitar aos encargos previstos na lei orgânica municipal. 

 

Segundo o PARECER IBAM N.º 2047/2015 (o qual adotamos 

integralmente): “Em princípio, nada há a mudar em tais normas. Estão elas de acordo 

com os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal e em concordância com as 

regras da Lei Federal n.º 8.666/93”. 

 

Assim, SMJ, apesar de não vislumbrar vício de iniciativa (artigo 36, 

inciso II, da Lei Orgânica Municipal), cremos que O PRESENTE PROJETO DE ALTERAÇÃO 

DA LEI ORGÂNICA NÃO REÚNE CONDIÇÕES DE PROSPERAR, uma vez que ele não 

atende ao interesse público e aos princípios e regras que regem o direito 

administrativo, acima invocados. 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do PROJETO DE ALTERAÇÃO DA LEI ORGÂNICA, 

não há correções ou emendas a serem realizadas. 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, opinamos 

pela NÃO tramitação do projeto de alteração da Lei Orgânica, nos termos da 

fundamentação supra. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 28 de Agosto de 2015. 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE      LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO       CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Projeto de Resolução nº 001/2015 

Processo nº  161/2015 

Autor: MESA DIRETORA 

 

 

Assunto: (Dispõe sobre autorização para 

celebração de convênio com Centro de 

Integração Empresa Escola CIEE e dá outras 

providências). 

 

 

 

P A R E C E R  
 

Nos termos do art. 30, I, da Constituição da República e art. 4º, 

I, da Lei Orgânica Municipal, compete ao Município legislar sobre assuntos de 

interesse local. 

Nesse sentido, termos o art. 28 da Lei Orgânica Municipal, que 

traz: 
“Art. 28 – Compete privativamente a Câmara Municipal 
exercer as seguintes atribuições, dentre outras:  
 
(...)   
  
II - organizar os seus serviços administrativos e prover os 
cargos respectivos; 
 
(...)   
 
VIII- deliberar, mediante resolução, sobre assuntos da sua 
economia interna e, nos demais casos de sua competência 
privativa, por meio de decreto legislativo;”  

 
O artigo 136, § 1º, alínea “g” do Regime Interno da Câmara 

Municipal de Avaré, reza que: 

 
“Art. 136 - Projeto de Resolução é a proposição destinada 
a regular assuntos de economia interna da Câmara, de 
natureza político-administrativa, e versará sobre a sua 
Secretaria Administrativa, a Mesa e os Vereadores, não 
sujeita à sanção do Prefeito e cuja promulgação compete 
ao Presidente da Câmara.  

 
§ 1º - Constitui matéria de projeto de resolução: 
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(...) 
 
g) organização dos serviços administrativos;” 

 

No caso vertente, o Projeto de Resolução tem por objeto 

autorizar o Poder Legislativo a celebração de convênio com Centro de Integração 

Empresa Escola CIEE da minuta, que integra a Resolução. 

 

Além disso, é importante frisar que, por tratar-se de convênio, 

deve-se obedecer às disposições constantes do § 1º, do art. 16, da Lei nº 8.666/93, a 

seguir transcrito: 

I – identificação do objeto a ser executado; II – metas a 
serem atingidas; III – etapas ou fases de execução; V – 
cronograma de desembolso;  VI – previsão de início e fim 
da execução do objeto, bem assim da conclusão das 
etapas ou fases programadas; VII – se o ajuste 
compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação 
de que os recursos próprios para complementar à 
execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo 
se o custo total do empreendimento recair sobre a 
entidade ou órgão descentralizador. 

 

Nesse sentido, a lição de José Torres Pereira Junior: 

 

“No mais das vezes propõe-se no convênio que um ente 
público repasse recursos financeiros para que outros 
entes, entidade vinculada ou empresa privada, realize 
projeto de interesse público de competência comum ou 
concorrente, a nenhum deles movendo o fim de lucro, 
figura de todo estranha ao convênio. Tanto o ente 
fornecedor dos recursos como aqueles que os aplicarão 
estão vinculados à consecução do projeto…” 

 

Prescreve o artigo 111 da Constituição Estadual Paulista, o 

seguinte: 

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

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao 

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

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

Constituição de l988, por vez primeira na história fez constar do seu texto exatamente 

os princípios de administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas 

Constituições dos Estados. 

 

Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade 

significa emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos 

serviços públicos, à estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou 

normas edilícias locais, às ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela 

esfera respectiva. 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 

"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 ) 
 

Conveniente anotar que projeto de Resolução em análise traz em 

seu bojo convênio a ser firmado junto ao CIEE para contratação de estagiários especiais 

- com deficiência intelectual e/ou síndrome de Down - para atuarem junto ao 

Legislativo Municipal. 

O estágio de estudantes é um processo complementar de 

ensino/aprendizagem entre as instituições de ensino e empresas. Ele deve servir para 

uma aproximação efetiva dos dois segmentos, mediante a prática de parcerias voltadas 
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ao aprimoramento dos níveis de conhecimentos acadêmicos, da qualidade e 

produtividade no campo do trabalho. 

 

Nos termos  da  legislação  específica, o  estágio  possibilita ao 

estudante associar os ensinamentos teóricos da escola com  experiências da atividade 

prática nas empresas e órgãos da administração pública. Isto é importante para o 

educando porque atenua o impacto da passagem   da vida acadêmica para a vida 

profissional, reduzindo a  insegurança inicial do recém-formado quando chega ao 

primeiro emprego. E permite que o estudante adquira antecipadamente atitudes de 

trabalho sistematizado e de respeito às normas hierárquicas da função. 

 

Para as empresas, o estágio pode representar, também, um 

eficiente processo de seleção e recrutamento de colaboradores, sendo alternativa de 

introdução de novas ideias e talentos nas suas atividades. Possibilita, ainda, a formação 

de mão-de-obra adequada às necessidades e objetivos de cada unidade concedente. 

 

Feitas tais considerações e arrematando a análise, há que se 

registrar  a questão não trazida à baila no projeto de resolução nem descrita na minuta,  

a situação do horário a ser estabelecido para referido estágio, este deve se devidamente 

disciplinado no presente projeto, cabendo a Comissão competente tal análise. 

 

Portanto, atendendo aos preceitos legais, a presente preposição 

atende em seu aspecto formal todas as exigências legais.  

 

Assim, SMJ, cremos que o presente Projeto de Resolução 

não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade.  

 

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

sugerimos nenhuma correção. 

 

Posto isso, S.M.J., diante das formalidades legais e regimentais, 

opinamos pela regular tramitação da presente Proposição, eis que não se encontra 

maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, 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), 28 de Setembro 2015. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 

OAB/SP 146.191 
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Projeto de Resolução nº 001/2015 
Processo nº  161/2015 
Autor: MESA DIRETORA 

 
Assunto: (Dispõe sobre autorização para 
celebração de convênio com Centro de 
Integração Empresa Escola CIEE e dá 
outras providências). 

 
 

P A R E C E R  
 

Trata-se de projeto de decreto legislativo que “dispõe 

sobre autorização para celebração de convênio com Centro de Integração 

Empresa Escola – CIEE e dá outras providências”. 

 

O parecer jurídico já foi emitido (fls. 07/11, do projeto). 

 

Foi apresentado um projeto substitutivo (FLS. 13/14), 

com alteração do artigo 2.º, do projeto, tendo sido acrescentado ao projeto 

original que o estagiário deverá ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos e estar 

cursando, no mínimo, o ensino fundamental. 

 

No mais, o projeto permanece o mesmo em sua essência, 

assim como a minuta do contrato a ser firmado com o CIEE, não havendo 

qualquer outra alteração juridicamente relevante, razão pela qual fica 

EXPRESSAMENTE REITERADO o PARECER ANTERIOR exarado, que concluiu 

pela regular tramitação da propositura. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré (SP), 22 de Outubro 2015. 

 
ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 

ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo n.º 126/2015. 

Projeto de Lei n.º 94/2015. 

Autor: VER. CARLOS ALBERTO ESTATI 

 
 
Assunto: “Acrescenta dispositivos no inciso IV, 
do artigo 5.º, 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 Vereador CARLOS 

ALBERTO ESTATI, objetivando acrescentar dispositivo no inciso IV, do artigo 5.º, da Lei 

Municipal n.º 1930, de 23 de Junho de 2015. 

 
A propositura tem por finalidade acrescentar a alínea “j” ao 

inciso IV, do artigo 5.º, da Lei Municipal n.º 1.930/2015 (Lei do Parcelamento do 

Solo Urbano), a fim de que os novos empreendimentos localizados às margens da 

represa Jurumirim contenham pavimentação realizada exclusivamente com lajotas de 

concreto intertravadas, de acordo com a norma ABNT, e espessura mínima. 

 

Com efeito, a alteração legislativa proposta decorre da 

competência outorgada aos municípios pela Constituição Federal, que em seus 

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. 
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O adequado ordenamento territorial do município depende, 

obviamente, de leis eficazes, equilibradas, concretamente exequíveis e que respeitem às 

regras de direito ambiental. 

 

A propósito, compete ao Município (concorrentemente com a 

União e o Estado) a proteção ao meio ambiente, conforme estabelece o artigo 5.º, 

inciso X, da Lei Orgânica Municipal. 

 

Art. 5º. É da competência administrativa comum do Município, da União, e do 
Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas: 
 
X - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

 

 

O § 4.º, do artigo 3.º, da Lei n.º 1930/2015 também prevê a 

observância às regras ambientais na implantação de empreendimentos, ao prever a 

obrigatoriedade da existência de um projeto ambiental inserido no projeto do 

loteamento.  

 

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. 

 

Com a inclusão da alínea “j” referida, o autor do projeto revela 

preocupação com a impermeabilidade do solo, ao propor uma medida visando permitir 

a perfeita drenagem das águas de chuva, promovendo 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. 

 

O projeto trata de matéria não constante da Lei n.º 6766/76 e 

que pode ser objeto de previsão complementar através de lei municipal, conforme 

estabelecem os artigos 1.º, 2.º e 7.º, todos da Lei Federal n.º 6766/1979: 

 



 

 

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 

 

3 

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. 
 
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, não se fazendo presente nenhuma regra a 

respeito da pavimentação do solo, já que prevê apenas a existência de vias de 

circulação. 

 

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, uma vez que a restrição trazida 

se aplica exclusivamente a empreendimentos localizados às margens da represa, 

retirando do empreendedor a possibilidade de optar, nesses locais, por lajota de 

concreto ou asfalto. 
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Sob a perspectiva da iniciativa parlamentar, o projeto também 

se mostra viável juridicamente, já que a matéria nele tratada não é de competência 

exclusiva do Poder Executivo, uma vez que não cria despesas e não constitui medida de 

gestão do município inexistindo, portanto, ofensa aos artigos 5.º, 24, § 2.º, 25, 47, 

incisos II, XIV e XIX, alínea “a”, 144, e 176, inciso I, todos da Constituição do Estado de 

São Paulo, bem como ao artigo 2.º, da Lei Orgânica Municipal. 

 

A este respeito, ressaltando a inocorrência de vício de iniciativa, 

o IBAM, através do PARECER 2312/2015 anota que: 

 

“No caso em exame, a nosso ver, a matéria não depende de planejamento e estudos 
técnicos. A obrigação de empregar lajotas de concreto já está contida na alínea “e”, 
do mesmo artigo 5.º, juntamente com a possibilidade de empregar pavimentação 
asfáltica. O PL n.º 94/2015 apenas retira a discricionariedade do empreendedor e da 
Administração no que toca exclusivamente empreendimentos à margem da represa. 
Desta forma, se constitui norma razoável que visa contribuir para a permeabilidade 
do solo e escoamento das águas pluviais”. 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos correções. 

 

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), 15 de Outubro de 2015. 

 

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



P A R E C E RP A R E C E RP A R E C E RP A R E C E R

Nº 2312/2015Nº 2312/2015Nº 2312/2015Nº 2312/20151111

PU – Política Urbana. Alteração na
Lei de Parcelamento do Solo.
Iniciativa Parlamentar. Possibilidade
uma vez que a medida não requer
prévio planejamento. Medida que
contribui para o escoamento das
águas pluviais e permeabilidade do
solo.

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

A Câmara de Vereadores encaminha para exame de
constitucionalidade e legalidade o Projeto de Lei nº 94/2015, que altera a
Lei Municipal de Parcelamento do Solo para determinar que, em
determinada localidade, às margens da Represa, os novos loteamentos
deverão ter pavimentação com lajotas de concreto intertravadas, que se
trata de um piso ecologicamente correto, com o objetivo de permitir melhor
escoamento e drenagem das águas pluviais.

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

A matéria de direito urbanístico não é privativa do Executivo,
quando não houver necessidade de estudos técnicos. O entendimento do
IBAM se firmou no sentido de que as leis de planejamento e as que
envolvam estudos técnicos são de iniciativa do Executivo, dado que é
função típica deste Poder o planejamento, a organização e a gestão do
espaço urbano e de seu uso pelos particulares (Pareceres nos 1021 e
1234 de 2008, 0607/2007 e 1479/2005).

Assim, se a alteração que se pretende fazer na Lei de
Zoneamento requerer prévio planejamento, sua propositura depende de

1111PARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARA
MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)
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-



estudo técnico que a preceda e de informações que o Executivo dispõe, o
que torna muito difícil a iniciativa parlamentar, sendo limitado o poder de
propositura e emenda dos Vereadores.

No caso em exame, a nosso ver, a matéria não depende de
planejamento e estudos técnicos. A obrigação de empregar lajotas de
concreto já está contida na alínea "e" do mesmo artigo 5º, juntamente com
a possibilidade de empregar pavimentação asfáltica. O PL nº 94/2015
apenas retira a discricionariedade do empreendedor e da Administração
no que toca exclusivamente empreendimentos à margem da Represa.
Desta forma, se constitui norma razoável que visa contribuir para a
permeabilidade do solo e escoamento das águas pluviais.

Desta forma, conclui-se que o PL nº 94/2015, de iniciativa
parlamentar, não contém vício formal ou material que impeça sua
aprovação.

É o parecer, s.m.j.

Eduardo Garcia Ribeiro Lopes Domingues
Consultor Técnico

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2015.
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Processo n.º 144/2015 

Projeto de Lei n.º 105/2015. 

 
Autor: Ver. DENILSON ROCHA ZIROLDO 

 
Assunto: “Dispõe sobre a exigência de as agências bancárias 
manter a presença de agente de segurança nas áreas de 
autoatendimento, inclusive no período noturno e finais de 
semana e da outras providências”. 

 

 
P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

   
Trata-se de projeto de lei, cujo objeto é “Dispor sobre a exigência de as 

agências bancárias manter a presença de agente de segurança nas áreas de 

autoatendimento, inclusive no período noturno e finais de semana e da outras 

providências”. 

 

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 propiciar maior segurança aos clientes 

bancários que se utilizam dos serviços disponíveis nos caixas eletrônicos das agências, 

sobretudo no período noturno e nos finais de semana, ocasiões em que há menor fluxo de 

pessoas o que, consequentemente, facilita a ação de marginais. 

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

ressalvando o N. Vereador que “...a incidência de crimes é maior quando as agências 

bancárias estão fechadas, nos períodos que permanecem apenas os caixas eletrônicos 

de autoatendimento em funcionamento, como nos períodos noturnos e nos finais de 

semana...”. 

 
A segurança aos usuários, certamente, compõe o custo do serviço 

disponibilizado pelos bancos, dele fazendo parte indissociável, razão pela qual a sua 

prestação deverá ser o mais eficiente possível, não constituindo questão de segurança 

pública lato sensu. 
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Neste sentido, é pacífica a jurisprudência a respeito da responsabilização 

dos bancos por crimes cometidos no interior da agência bancária, o que induz à conclusão 

no sentido de que é dela a responsabilidade pela segurança no local: 

 
CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO EM CAIXA ELETRÔNICO OCORRIDO 
DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. MORTE DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. 
I. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão estadual, eis que o mesmo 
enfrentou, suficientemente, a matéria controvertida, apenas que com conclusões 
desfavoráveis à parte ré. 
II. Inocorrendo o assalto, em que houve vítima fatal, na via pública, porém, sim, dentro da 
agência bancária onde o cliente sacava valor de caixa eletrônico após o horário do 
expediente, responde a instituição ré pela indenização respectiva, pelo seu dever de 
proporcionar segurança adequada no local, que está sob a sua responsabilidade exclusiva. 
III. Recurso especial não conhecido. 
 
Trata-se da responsabilidade do banco pela morte de correntista assaltado e morto ao 
sacar dinheiro em caixa eletrônico no interior da agência. No caso como o assalto foi 
dentro do estabelecimento bancário, ainda que fora do horário de expediente, responde 
o banco pela segurança dos seus usuários. Com esse entendimento, prosseguindo o 
julgamento, a Turma não conheceu do recurso. 
(REsp 488.310/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Rel. p/ Acórdão Ministro ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/10/2003, DJ 22/03/2004, p. 312) 
 

 
Sob este prisma, é importante registrar 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. 
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A matéria se insere dentre as que cuidam da ATIVIDADE-MEIO das 

instituições financeiras 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 SEGURANÇA 

AOS USUÁRIOS, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a 

questão: 

 
 
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. 
(...)  
 
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. 

 
(RMS 28.910/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
03/03/2015, DJe 19/03/2015) 

 
 

Especificamente a respeito da segurança do usuário na agência bancária, 

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) 
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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: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Cuida-se de ação direta de 
inconstitucionalidade, ajuizada pelo Prefeito do Município de Jundiaí/SP, visando a 
declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 8.008, de 16 de abril de 2.013, 

que determina “em agências bancárias, presença de agente de segurança 
nas áreas de autoatendimento” – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – 

Inocorrência de vício formal de iniciativa que implique violação ao princípio de separação 
dos poderes – AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O ERÁRIO MUNICIPAL – A 
exigência prevista na norma em exame dirige-se às Instituições Financeiras, e não ao 
Poder Público local. São aquelas, e não este, que terão despesas – mínimas, é viável 
afirmar de passagem – com o cumprimento de tal providência imposta pela lei. 
(TJSP, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.º 0100335-76.2013.8.26.0000, Órgão Especial, rel. 
Des. ROBERTO MAC CRACKEN, j. 02.04.2014). 
 
 
AÇÃO ORDINÁRIA. Lei Municipal dispondo sobre a obrigatoriedade de manter serviços de 
segurança privada, durante 24 horas, em locais em que houver a instalação de caixas 
eletrônicos, em estabelecimentos bancários. 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. Questão de interesse local - 
Competência do Município Artigo 30, da Constituição Federal. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. Ausência de vício formal de iniciativa que implique violação ao princípio da 
separação dos poderes. 
 
AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O ERÁRIO MUNICIPAL (ART. 25, DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). A exigência prevista na norma em exame dirige-se às 
Instituições Financeiras, e não ao Poder Público local.  
 
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI FEDERAL. A exigência do Município de manter serviços de 
segurança privada, não interfere com as leis federais que regulam o funcionamento das 
instituições financeiras. 
Legislação municipal impugnada que, nesse passo, não padece dos vícios de 
inconstitucionalidade e ilegalidade aduzidos. 
Precedentes dos C. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do E. Órgão 
Especial desta Corte. Sentença reformada. Recurso provido. 
(TJSP, Apelação n.º 0038545-12.2013.8.26.0576, 9.ª Câm. Direito Público, rel. Des. REBOUÇAS DE 
CARVALHO, j. 03.10.2014) 
 
(...) 
 
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 - 
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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, DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0346311-30.2010.8.26.0000, Órgão Especial, rel. 
Des. WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, j. 04.05.2011) 
 
(GRIFAMOS E DESTACAMOS) 

 

Com relação ao mérito da matéria específica do projeto sob análise 

(manutenção de agente de segurança na área de autoatendimento – caixas eletrônicos), 

o E. Tribunal de Justiça de São Paulo vem decidindo que: 

 
 

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, conforme 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, baseada no entendimento do C. 

Supremo Tribunal Federal a respeito do tema: 

 

“Ação direta de inconstitucionalidade - Lei Municipal n.° 4.384/209. Ato normativo 
de iniciativa de vereador, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento 
reservado, bem com vídeo de monitoramento nas agências bancárias no âmbito do 
Município e dá outras providências - Ausência de vício de iniciativa - Legalidade por se 
tratar de matéria ligada à segurança pública - Matéria de iniciativa não reservada ao Chefe 
do Poder Executivo - Inexistência de ilegalidade do Município na exigência de 
funcionamento de estabelecimentos bancários condicionado à instalação de 
equipamentos de segurança – Competência legislativa concomitante do Município - 
Matéria de interesse local - Efetiva legitmidade do Município para legislar sobre o tema - 
Finalidade de proporcionar proteção ao consumidor - Ação julgada improcedente.” (Direta 
de Inconstitucionalidade n.º 0318796-20.2010.8.26.0000. Órgão Especial. Rel. Des. Roberto Mac 
Cracken, j. 29/02/2012). 

 

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”, do Código de Defesa do Consumidor: 
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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. 
 
(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 segurança na fruição do serviço 

oferecido (artigo 4.º, inciso II, alínea “d”, do Código de Defesa do Consumidor). 

 

Portanto, a adequação dos serviços de atendimento aos usuários dos 

caixas eletrônicos, propiciando-lhes a devida segurança, depende da aprovação do 

projeto de lei em análise, uma vez que, segundo o N. Vereador autor da propositura são 

recorrentes os crimes cometidos contra o cliente bancário usuário dos caixas eletrônicos, em 

horários e dias nos quais as agências estão fechadas. 

 

Nestas ocasiões, os bancos não disponibilizam agentes de segurança para 

vigilância dos caixas eletrônicos, que é feita exclusivamente por câmeras de segurança, mas 

que não garantem a segurança necessária ao usuário dos caixas eletrônicos. 
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Apesar de o ordenamento jurídico prever o cabimento de ação de 

reparação de danos morais pelo consumidor lesado e a jurisprudência espelhar este 

entendimento, a concessão de indenização não resolve plenamente o problema, mas apenas 

o ameniza, de forma a justificar a ação do Poder Público visando a garantia da segurança 

estabelecida em lei, a teor do que dispõe o artigo 4.º, inciso II, alínea “d”, do Código de 

Defesa do Consumidor 

 

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 proporcionem o atendimento seguro às pessoas que utilizam os caixas 

eletrônicos nos dias e horários nos quais as agências estão fechadas, razões pelas quais o 

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

Casa Legislativa. 

 

Registre-se que, apesar de o IBAM, através do PARECER n.º 2301/2015 

corroborar o entendimento pacífico da jurisprudência a respeito da questão, concluiu no 

sentido de que o projeto em exame violaria os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade “...não se afigurando como a medida menos gravosa a ser adotada para 

garantir segurança aos usuários dos serviços...”. 

 

No entanto, seguindo o melhor entendimento representado pela 

jurisprudência pacífica a respeito do tema, inclusive aquela dos Tribunais Superiores 

(Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), esta divisão jurídica entende que o 

projeto de lei não viola os princípios invocados pelo IBAM. 

 

 

SUGESTÃO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos correções. 

 

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 
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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), 20 de Outubro de 2015. 

 

 

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



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1

Registro: 2014.0000616073

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0038545-12.2013.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 
apelante PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é 
apelado FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE BANCOS - 
FEBRABAN.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso, v. u. Sustentou 
oralmente o Dr. Rafael Barroso Fontelles.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA 
DE CARVALHO (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO 
LUIZ PALU.

São Paulo, 1 de outubro de 2014.

Rebouças de Carvalho
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0038545-12.2013.8.26.0576 Voto 15880 

VOTO Nº 15880 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038545-12.2013.8.26.0576

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

APELANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO

APELADA: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE 

BANCOS  FEBRABAN

AÇÃO ORDINÁRIA  Lei Municipal dispondo sobre a 
obrigatoriedade de manter serviços de segurança privada, 
durante 24 horas, em locais em que houver a instalação de 
caixas eletrônicos, em estabelecimentos bancários  
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL  
INOCORRÊNCIA  Questão de interesse local - 
Competência do Município  Artigo 30, da Constituição 
Federal  INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL  
Ausência de vício formal de iniciativa que implique 
violação ao princípio da separação dos poderes  
AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O 
ERÁRIO MUNICIPAL (ART. 25, DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL)  A exigência prevista na norma em exame 
dirige-se às Instituições Financeiras, e não ao Poder Público 
local  INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI FEDERAL  
A exigência do Município de manter serviços de segurança 
privada, não interfere com as leis federais que regulam o 
funcionamento das instituições financeiras  Legislação 
municipal impugnada que, nesse passo, não padece dos 
vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade aduzidos  
Precedentes dos C. Supremo Tribunal Federal, Superior 
Tribunal de Justiça e do E. Órgão Especial desta Corte  
Sentença reformada  Recurso provido.
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Apelação nº 0038545-12.2013.8.26.0576 Voto 15880 

Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação 

de tutela ajuizada pela Federação Brasileira de Bancos  FEBRABAN, em 

face do Município de São José do Rio Preto, buscando a condenação do réu 

em obrigação de não fazer consistente na abstenção da lavratura de 

qualquer auto de infração com base na Lei Municipal nº 11.262/2012, que 

exige a manutenção de vigilantes armados por 24 horas nos caixas 

eletrônicos em estabelecimentos bancários, na anulação dos autos de 

infração eventualmente lavrados, bem como na declaração de 

inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da referida norma.

A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida (fls. 

75/76).

A r. sentença de fls. 138/141-verso, cujo relatório 

adoto, confirmando a tutela anteriormente concedida, declarou 

incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 11.262/2012 e julgou 

procedente a ação, determinando ao réu que se abstenha, em relação aos 

associados da autora, de lavrar autos de infração e de impor sanção ou 

efetuar cobrança com base na referida lei municipal, anulando os autos de 

infração eventualmente impostos. Em razão da sucumbência o réu arcará 

com as custas e despesas processuais, bem como com honorários 

advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado apela o vencido, alegando, em síntese, 

falta de interesse de agir da autora, em virtude do ajuizamento de ação 

direta de inconstitucionalidade em que foi concedida liminar para o fim de 

suspender a eficácia da Lei Municipal nº 11.262/2012. Requer, assim, a 

extinção do processo sem resolução de mérito (fls. 143/149).

Recurso recebido, processado e com contrarrazões 

(fls. 154/161).

É o relatório.
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Apelação nº 0038545-12.2013.8.26.0576 Voto 15880 

A r. sentença deve ser reformada, julgando-se 

improcedente a demanda.

Trata-se de ação ordinária em que a Federação 

Brasileira de Bancos  FEBRABAN busca a condenação do Município de 

São José do Rio Preto em obrigação de não fazer consistente na abstenção 

da lavratura de qualquer auto de infração com base na Lei Municipal nº 

11.262/2012, que exige a manutenção de vigilantes armados por 24 horas 

nos caixas eletrônicos em estabelecimentos bancários, na anulação dos 

autos de infração eventualmente lavrados, bem como na declaração de 

inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da referida norma.

Em que pese o deferimento de liminar, em sede de 

ação direta de inconstitucionalidade, conforme cópia às fls. 150/151, 

somente a decisão de mérito sobre a constitucionalidade de lei ou ato 

normativo é que possui efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder 

Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos 

termos do parágrafo único, do artigo 28, da Lei nº 9.868/19991.

Desta feita, não há que se falar em ausência de 

interesse de agir, por parte da autora.

A competência legislativa atribuída pela Constituição 

Federal aos Municípios, notadamente às hipóteses inscritas no art. 30, 

incisos I e II, autoriza que estes, diante da preponderância dos interesses 

locais sobre os gerais, legislem sobre atividades urbanas, incluído o 

funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Assim, é pacífica a possibilidade de os municípios 

1 Art. 28 [...]

Parágrafo único  A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a 

interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução 

de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à 

Administração Pública federal, estadual e municipal
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legislarem, por exemplo, sobre o tempo de espera em fila, a instalação de 

câmeras de vídeo, restrição de uso de telefone móvel celular e instalação de 

dispositivos de segurança em estabelecimentos bancários, e as respectivas 

sanções pelo descumprimento. Trata-se de matéria que não interfere no 

funcionamento da agência bancária componente do sistema financeiro 

nacional.

Quanto ao alegado vício de iniciativa, igualmente sem 

razão a autora, uma vez que a lei em comento não tratou de nenhuma 

matéria cuja iniciativa seja exclusiva do chefe do Poder Executivo, 

inexistindo violação ao princípio de separação de poderes.

Conforme lição do mestre Hely Lopes Meirelles2:

“Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em 

que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nessa 

categoria estão as que disponham sobre a criação, 

estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal; a 

criação de cargos, funções e empregos públicos na 

Administração direta e autárquica, fixação e aumento 

de sua remuneração; o regime jurídico dos servidores 

municipais; e o plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos 

suplementares e especiais.”

Inexiste, ainda, violação ao artigo 25, da Constituição 

do Estado de São Paulo, que assim dispõe:

“Artigo 25 - Nenhum projeto de lei que implique a 
2 in Direito Municipal Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 732-733
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criação ou o aumento de despesa pública será 

sancionado sem que dele conste a indicação dos 

recursos disponíveis, próprios para atender aos novos 

encargos.”

A vedação constitucional de edição de lei que implique 

em criação ou aumento de despesa sem a indicação dos recursos 

disponíveis diz respeito às despesas públicas e não aquelas que deverão 

ser suportadas pelo particular, como é o caso da lei discutida nestes autos.

A obrigação para manutenção de serviços de 

segurança privada é dos estabelecimentos bancários e não do Município de 

São José do Rio Preto, inocorrendo, desta feita, violação ao referido 

dispositivo constitucional.

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade 

da Lei Municipal impugnada (Lei nº 11.262/2012), cujo conteúdo diz respeito 

às condições de segurança do público nas agências bancárias, questão que 

pode ser regulada pelo Município por se tratar de interesse local, nos termos 

do artigo 30, inciso I, do texto constitucional.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal já 

decidiu que:

“[...] é da competência do município legislar sobre 

medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez 

aos usuários de serviços bancários, uma vez que 

tratam de assuntos de interesse local, conforme se 

observa das ementas de julgados de ambas as Turmas 

desta Corte, abaixo transcritas:

'RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
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CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATENDIMENTO AO 

PÚBLICO. FILA. TEMPO DE ESPERA. LEI 

MUNICIPAL. NORMA DE INTERESSE LOCAL. 

LEGITIMIDADE. Lei Municipal n. 4.188/01. 

Banco. Atendimento ao público e tempo máximo 

de espera na fila. Matéria que não se confunde 

com a atinente às atividades-fim das instituições 

bancárias. Matéria de interesse local e de 

proteção ao consumidor. Competência legislativa 

do Município. Recurso extraordinário conhecido e 

provido' (RE 432.789/SC, Rel. Min. Eros Grau, 

Primeira Turma).

'Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. 

Recurso que não demonstra o desacerto da 

decisão agravada, proferida em consonância com 

entendimento desta Corte. 3. Agências bancárias. 

Instalação de bebedouros e sanitários. 

Competência legislativa municipal. Interesse local. 

Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento' (RE 418.492-AgR/SP, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AI 427.373-AgR/RS, Rel. Min. 

Cármen Lúcia; AI 614.510-AgR/SC, Rel. Min. Celso de 

Mello; RE 367.615/MG, Rel. Min. Menezes Direito; RE 

470.771/MG, Rel. Min. Ayres Britto.

Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 
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557, caput).

Publique-se.

Brasília, 10 de agosto de 2011.

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI  Relator.”

(RE 595408, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, julgado em 10/08/2011, publicado 

em DJe-157 DIVULG 16/08/2011 PUBLIC 17/08/2011)

Este entendimento foi pacificado pelo C. Órgão 

Especial desta Corte, como se vê dos julgados abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, 

ajuizada pelo Prefeito do Município de Jundiaí/SP, 

visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei 

Municipal nº 8.008, de 16 de abril de 2013, que 

determina "em agências bancárias, presença de 

agente de segurança nas áreas de autoatendimento" - 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - Inocorrência 

de vício formal de iniciativa que implique violação ao 

princípio da separação dos poderes - AUSÊNCIA DE 

CRIAÇÃO DE DESPESAS PARA O ERÁRIO 

MUNICIPAL - A exigência prevista na norma em exame 

dirige-se às Instituições Financeiras, e não ao Poder 

Público local. São aquelas, e não este, que terão 

despesas - mínimas, é viável afirmar de passagem - 

com o cumprimento de tal providência imposta pela lei. 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

IMPROCEDENTE.” (Direta de Inconstitucionalidade nº 

0100335-76.2013.8.26.0000. Órgão Especial. Rel. Des. 

Roberto Mac Cracken, j. 02/04/2014)

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 4.682, de 26 

de agosto de 2011 do Município de Mogi Guaçu. 

Possibilidade do Município de legislar sobre 

instalações de painel opaco entre os caixas e os 

clientes e câmeras de vídeo no entorno dos 

estabelecimentos bancários do Município. 

Constitucionalidade reconhecida. Não ocorrência de 

vício de iniciativa do projeto de lei por Vereador. Norma 

editada que não estabelece medidas relacionadas à 

organização da administração pública, nem cria 

deveres diversos daqueles genéricos ou mesmo 

despesas extraordinárias. Imposição de sanções em 

caso de descumprimento pelos estabelecimentos 

bancários que decorrem de descumprimento de norma 

de conduta. Irrelevância. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade julgada improcedente. O 

Município pode legislar sobre instalações de painel 

opaco entre os caixas e os clientes e câmeras de 

segurança no entorno dos estabelecimentos bancários, 

em favor dos usuários dos serviços, para lhes 

proporcionar segurança, na esteira, aliás, de 

precedentes do próprio Supremo Tribunal Federai A 

iniciativa do projeto de lei por Vereador em matéria 

dessa natureza não interfere na organização da 
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Administração, mostrando-se irrelevante que o 

Executivo, na hipótese, tenha dever de fiscalizar ou 

impor, em sendo o caso, as sanções correspondentes 

às infrações. Ao Legislativo cabe editar normas 

abstratas, gerais e obrigatórias, ainda que voltadas 

apenas aos bancos e ao Executivo cabe a 

responsabilidade de executá-las, inclusive com 

fiscalização e imposição de penas.” (Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0276050-06.2011.8.26.0000. 

Órgão Especial. Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 

13/06/2012)

“Ação direta de inconstitucionalidadc - Lei Municipal n° 

4.384/2009. Ato normativo de iniciativa de vereador, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento 

reservado, bem com vídeo de monitoramento nas 

agências bancárias no âmbito do Município e dá outras 

providências - Ausência de vício de iniciativa - 

Legalidade por se tratar de matéria ligada à segurança 

pública - Matéria de iniciativa não reservada ao Chefe 

do Poder Executivo - Inexistência de ilegalidade do 

Município na exigência de funcionamento de 

estabelecimentos bancários condicionado à instalação 

de equipamentos de segurança - Competência 

legislativa concomitante do Município - Matéria de 

interesse loca) - Efetiva legitimidade do Município para 

legislar sobre o tema - Finalidade de proporcionar 

proteção ao consumidor - Ação julgada improcedente.” 

(Direta de Inconstitucionalidade nº 
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0318796-20.2010.8.26.0000. Órgão Especial. Rel. Des. 

Roberto Mac Cracken, j. 29/02/2012)

Inexiste, ainda, violação à Lei Federal nº 7.102/1983, 

que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros e estabelece 

normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que 

exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, em razão da 

competência ser concorrente às três esferas de Poder.

A lei discutida nestes autos diz respeito à segurança 

dos munícipes de São José do Rio Preto, usuários dos estabelecimentos 

bancários, não interferindo com o funcionamento das instituições 

financeiras.

Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. 

LEGISLAÇÃO LOCAL. INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. LEI FEDERAL 

7.102/1983. OFENSA. NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Hipótese em que o acórdão recorrido, que afastou lei 

municipal relativa à instalação de equipamentos de 

segurança em agência bancária por ofensa à Lei 

Federal 7.102/1983, foi proferido antes da EC 45/2004. 

O STJ tem competência para dirimir conflito entre leis 

local e federal, na hipótese. Precedentes do STJ.

2. A instalação de detector de metal nas agências 

bancárias, em determinada localidade, pode ser 

considerada excessiva, enquanto em outra cidade 
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pode representar medida essencial para a segurança 

dos usuários. Tais peculiaridades denotam o interesse 

local na regulação da matéria e, portanto, a 

competência legislativa municipal, nos termos do art. 

30, I, da CF.

3. O Município, ao exigir a instalação de aparatos de 

segurança, não interfere na regulação das instituições 

financeiras, o que representaria invasão da 

competência federal. A normatização local restringe-se 

a dispor acerca de medidas para a segurança dos 

munícipes que freqüentam esses específicos 

estabelecimentos empresariais instalados em seu 

território. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial provido.” (REsp 436.752/MG, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 15/09/2009, DJe 24/09/2009)

“ROMS. CONSTITUCIONAL. CONFRONTO ENTRE 

LEI MUNICIPAL E FEDERAL. LEGISLAÇÃO 

CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE 

DIREITO LÍQÜIDO E CERTO.

1. A Lei Municipal n.º 1.890, de 25 de agosto de 1992, 

da Capital fluminense, não destoa dos preceitos 

federais, uma vez que regulou matéria afeta à sua 

competência, e de estrito interesse local.

2. A exigência do Município de condicionar o 

funcionamento de agência bancária à apresentação de 

lista descritiva contendo os nomes dos empregados, 
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equipamentos e atividades das empresas 

encarregadas da segurança dos estabelecimentos 

bancários, não interfere com as leis federais que 

regulam o funcionamento das instituições financeiras.

3. Recurso desprovido.” (RMS 15.112/RJ, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/11/2002, DJ 16/12/2002, p. 284)

“ADMINISTRATIVO - AGÊNCIA BANCÁRIA: 

FUNCIONAMENTO - EXIGÊNCIA MUNICIPAL.

1. Em matéria de funcionamento de instituições 

financeiras, há competência concorrente das três 

esferas de poder (art. 24 e 25 da CF/88).

2. A Lei Municipal 7.494/94, ao especificar as 

condições da porta de segurança das agências 

bancárias, agiu dentro de sua competência, traçada 

pelo Código de Obras.

3. Recurso especial improvido.” (REsp 189.254/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 03/05/2001, DJ 09/06/2003, p. 204)

“PROCESSUAL - CONFRONTO ENTRE LEI 

ESTADUAL E FEDERAL - SOLUÇÃO À LUZ DO 

DIREITO INFRACONSTITUCIONAL - CABIMENTO DO 

RECURSO ESPECIAL (ALÍNEA B) - LEGISLAÇÃO 

CONCORRENTE.

I - Cabe recurso especial, para resolver conflito entre 
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lei local e lei federal (Alínea b), quando a solução se 

possa obter sem declaração de inconstitucionalidade.

II - É lícito ao Município condicionar o funcionamento 

de agência bancária à instalação de dispositivos de 

segurança. Tal exigência não interfere com as leis 

federais que disciplina o funcionamento das instituições 

financeiras.” (REsp 220.346/RS, Rel. Ministro GARCIA 

VIEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES 

DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/11/1999, DJ 08/03/2000, p. 67)

Destarte, a Lei Municipal de São José do Rio Preto 

acima referida e questionada nos autos não padece dos vícios de 

ilegalidade e inconstitucionalidade aduzidos pela autora, podendo a mesma 

servir de fundamento legal para a lavratura dos autos de infração e 

imposição de multa, com a ressalva de que sua eficácia foi suspensa em 

razão de liminar concedida nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0152781-56.2013.8.26.0000.

Assim, a r. sentença deve ser reformada, julgando-se 

improcedente a demanda.

Invertidos os ônus da sucumbência, arcará a autora 

com as custas e despesas processuais, bem como com honorários 

advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já que mais adequado ao 

desiderato legal (art. 20, par. 4º, do CPC).

Neste sentido já decidiu o STJ:

 “A teor do art. 20, § 4º, do CPC, nas causas de 
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pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em 

que não houver condenação ou for vencida a Fazenda 

Pública, a verba honorária será fixada mediante 

apreciação equitativa do magistrado. 5. No juízo de 

equidade, o magistrado deve levar em consideração o 

caso concreto em face das circunstâncias previstas no 

art. 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", do CPC, podendo 

adotar como base de cálculo o valor da causa, o valor 

da condenação ou arbitrar valor fixo”. (REsp nº 

1.028.066 PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ. 

25/08/09).

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, julgando-

se improcedente a presente demanda.

REBOUÇAS DE CARVALHO

Relator
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Nº 2301/2015Nº 2301/2015Nº 2301/2015Nº 2301/20151111

CL – Competência Legislativa
Municipal. Projeto de lei, de iniciativa
parlamentar, que versa sobre a
obrigatoriedade de contratação de
seguranças para atuarem nas áreas
de autoatendimento das agências
bancárias. Princípio da
proporcionalidade e razoabilidade.
Considerações.

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

A Câmara consulente indaga a respeito de propositura, de
iniciativa parlamentar, que versa sobre a obrigatoriedade de agências
bancárias disponibilizarem agentes de segurança junto aos terminais de
autoatendimento localizados no interior das agências, inclusive nos
períodos noturnos e fins de semana.

A consulta segue acompanhada do projeto de lei.

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

A competência municipal para estabelecer regras sobre atividade
bancária vem sendo objeto de sucessivas discussões e decisões, tendo a
jurisprudência do STJ se firmado no sentido de que a competência da
União para regular o sistema financeiro não inibe os Estados e Municípios
de legislar em prol da segurança e conforto dos munícipes usuários dos

1111PARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARA
MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)

-



serviços bancários. Neste sentido, cite-se: RMS 21981, 15/07/2010 e Resp
nº 467.451.

Note-se que ao impor a instalação de equipamentos de
segurança atua a municipalidade no âmbito do seu poder de polícia
inclusive sobre as construções, respeitando o interesse local. Veja-se:

RECURSO. Agravo de Instrumento. (...)2. RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Competência legislativa.
Município. Edificações. Bancos. Equipamentos de segurança.
Portas eletrônicas. Agravo desprovido. Inteligência do art. 30, I e
192, I da CF. Precedentes. Os Municípios são competentes paraOs Municípios são competentes paraOs Municípios são competentes paraOs Municípios são competentes para
legislar sobre questões que respeite a edificações ou construçõeslegislar sobre questões que respeite a edificações ou construçõeslegislar sobre questões que respeite a edificações ou construçõeslegislar sobre questões que respeite a edificações ou construções
realizadas no seu território, assim como sobre assuntosrealizadas no seu território, assim como sobre assuntosrealizadas no seu território, assim como sobre assuntosrealizadas no seu território, assim como sobre assuntos
relacionados à exigência de equipamentos de segurança, emrelacionados à exigência de equipamentos de segurança, emrelacionados à exigência de equipamentos de segurança, emrelacionados à exigência de equipamentos de segurança, em
imóveis destinados ao atendimento ao públicoimóveis destinados ao atendimento ao públicoimóveis destinados ao atendimento ao públicoimóveis destinados ao atendimento ao público." (AI - AgR 491420/
SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, Julgado em
21/02/2006, g.n.)

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA
DOS MUNICÍPIOS PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS
AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇADISPOSITIVOS DE SEGURANÇADISPOSITIVOS DE SEGURANÇADISPOSITIVOS DE SEGURANÇA- INOCORRÊNCIAINOCORRÊNCIAINOCORRÊNCIAINOCORRÊNCIA
DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERALDE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERALDE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERALDE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL
RECURSO IMPROVIDO. - O Município dispõe de competência
para, com apoio no poder autônomo que lhe confere a Constituição
de República, exigir, mediante lei formal, a instalação, em
estabelecimentos bancários, dos pertinentes equipamentos de
segurança, tais como portas eletrônicas ou câmaras filmadoras,
sem que o exercício desta atribuição institucional, fundada em
título constitucional específico (CF, art. 30, I), importe em conflito
com as prerrogativas fiscalizadores do Banco Central do Brasil.



Precedentes." (RE - AgR 312050/MS, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, Pub. 06/05/2005, g.n.)

Agravo regimental em agravo de instrumento. 3. Agências
bancárias. Instalação de equipamentos de segurançaequipamentos de segurançaequipamentos de segurançaequipamentos de segurança.
Competência legislativa municipal. Interesse localCompetência legislativa municipal. Interesse localCompetência legislativa municipal. Interesse localCompetência legislativa municipal. Interesse local. Precedentes. 4.
Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão
devidamente fundamentado. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento"(AI 574296 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL, g.n.)

No caso do projeto de lei ora em análise, entretanto, não se trata
de prover as edificações com equipamentos de segurança, mas sim de
obrigar a contratação de pessoal, no caso, vigilantes, pela instituição
bancária, o que inclusive já encontra disciplina própria na Lei nº 7.102/83
que bem regulamenta a questão.

Cumpre alertar, ainda, que conforme reiterado por este Instituto,
até as medidas que envolvam a segurança dos clientes, através da
instalação de dispositivos de vigilância, dentre outros, são medidas que,
apesar de estarem abarcadas pela competência municipal, devem ser
avaliadas pela ótica da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO comenta
que "o poder de polícia não deve ir além do necessário para a satisfação
do interesse público que visa proteger; a sua finalidade não é destruir os
direitos individuais, mas, ao contrário, assegurar o seu exercício,
condicionando-se ao bem-estar social; só poderá reduzi-los quando em
conflito com interesses maiores da coletividade e na medida estritamente
necessária à consecução dos fins estatais". (Direito Administrativo, 11ª
edição, Atlas, São Paulo, p. 115)

Em suma, pode-se dizer que a proposta legislativa fere os



princípios da proporcionalidade e a razoabilidade, não se afigurando como
a medida menos gravosa a ser adotada para garantir segurança aos
usuários do serviço, ademais, destacamos que é contrária ao princípio da
livre iniciativa a criação de excessivos embaraços à prestação da atividade
econômica, o que poderia, em última análise, inviabilizar a prestação da
atividade no município causando enormes transtornos à população que
poderia se ver privada de usufruir do serviço ante o provável desinteresse
econômico do mercado de disponibilizar serviço nessas condições, motivo
pelo qual a propositura não merece prosperar.

É o parecer, s.m.j.

Diego Leonardo da Silva Santos
da Consultoria Jurídica

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2015.
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Processo n.º 147/2015. 

Projeto de Lei n.º 108/2015. 

Autora: Ver.: JÚLIO CÉSAR THEODORO 

 
Assunto: “Dispõe sobre a criação da Pinacoteca 
Municipal e dá outras providências”. 

 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

 
Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do N. Vereador JÚLIO 

CÉSAR THEODORO, objetivando a “Criação da Pinacoteca Municipal e dá outras 

providências”. 

 
Segundo o artigo 1.º, da propositura a criação da pinacoteca se 

destinaria a “...reunir, catalogar e expor as obras de autores nacionais e 

estrangeiros, pertencentes ao patrimônio do município...”. 

 

Ainda de acordo com a propositura, a Pinacoteca Municipal 

ficaria instalada no Paço Municipal, na Câmara Municipal, no Centro Administrativo e 

na própria sede que vier a ser construída. 

 

Os serviços auxiliares da Pinacoteca Municipal serão exercidos, 

a título precário, por servidores municipais designados pelo Secretário de Educação. 

 

Há, também, previsão de criação de um Conselho Coordenador 

da Pinacoteca. 

 

No entanto, s.m.j., a propositura não reúne condições de 

prosperar em razão do vício de iniciativa, conforme os óbices a seguir invocados.  

 

Com efeito, embora louvável a proposta que se destina a 

criação da Pinacoteca Municipal, é imperiosa a observância de determinados requisitos 

na produção legislativa. 
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No caso específico, a iniciativa parlamentar representa nítida 

invasão na competência do Poder Executivo, por criar verdadeiro programa de governo 

destinado à proteção do patrimônio histórico e cultural do município, cujo exercício é 

inerente ao Prefeito Municipal. 

 

Note-se que o ato legislativo tendente à criação de um 

órgão/repartição de gestão de obras de arte pertencentes ao município trata de 

matéria exclusivamente relacionada à Administração Pública, a cargo do Chefe do 

Executivo, porque disciplina programa governamental. 

 

É certo que a proteção à cultura e patrimônio histórico-cultural 

é uma preocupação inerente à gestão pública, encampada pela Lei Orgânica Municipal 

e de competência comum dos Estados, da União e dos Municípios, conforme artigo 

5.º, incisos VI e VII (reprodução do artigo 23, incisos III e IV, da CF/88) : 

 

Art. 5º. É da competência administrativa comum do Município, da União, e do 
Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas: 
 
(...) 
 
VI - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, 
turístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; 
 
VII - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 

 

 

A Constituição Federal também estabelece (artigo 30, inciso 

IX) que é de competência do município “... promover a proteção do patrimônio 

histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 

estadual. 

 

Porém, a iniciativa, neste caso, é reservado ao chefe do Poder 

Executivo Municipal, nos termos do artigo 176, incisos I e II, da Lei Orgânica 

Municipal: 
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Art. 176. O Município incentivará a livre manifestação cultural através de: 
 
I - criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e 
capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações 
culturais e artísticas; 
 
II - oferecimento de estímulos concretos ao cultivo das ciências, artes e letras; 

 

Ainda que assim não fosse, o projeto em análise cuida de impor 

atribuições à Administração Municipal, ao determinar a instalação da Pinacoteca no 

Paço Municipal e no centro administrativo do município. 

 

A propositura ainda impõe a utilização de servidores do 

Município designados pelo Secretário de Educação, Cultura e Turismo, acarretando 

indevida interferência na gestão de pessoal do Poder Executivo Municipal, atribuição 

exclusiva do Prefeito Municipal (artigos 60 e 61, inciso IX, da Lei Orgânica 

Municipal). 

 
Ademais, além de constituir violação ao princípio da separação 

dos poderes, o projeto implica na criação de despesas para o Município sem, contudo, 

indicar a fonte de custeio, contrariando o que estabelece a Constituição Estadual 

(artigos 5.º, 24, §2.º e 2, 25, 47, incisos I e XIV, 144 e 176, inciso I), conforme 

jurisprudência pacífica do E. Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito de projetos 

de lei desta natureza: 

 
(...)  
 
É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder Executivo cabe 
primordialmente a função de administrar, que se revela em atos de planejamento, 
organização e direção e execução de atividades inerentes ao Poder Público. De 
outra banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, 
ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração. (.).  
 
Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando 
leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia 
e independência que devem existir entre os poderes estatais.  
 
A matéria tratada na lei encontra-se na órbita da chamada reserva da administração, 
que reúne as competência próprias de administração e gestão, imunes a 
interferência de outro poder (art. 47, I e IX da Constituição Estadual aplicável na 
órbita municipal por obra de seu art. 14), pois privativas do Chefe do Poder 
Executivo. (..)”. 
(TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 201704-76.2015.8.26.0000, Órgão Especial, 
rel. Des. JOÃO NEGRINI FILHO, j. 16.09.2015)  
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No caso específico, portanto, a iniciativa parlamentar representa 

nítida invasão na competência do Poder Executivo, por criar verdadeiro programa de 

governo, cujo exercício é exclusivo ao Prefeito Municipal. 

 

A imposição de obrigações ao Poder Executivo (reunir, 

catalogar e expor obras de arte; criar o Conselho Coordenador da Pinoteca, por 

exemplo) também implica em ofensa a cláusula pétrea referida. 

 

Registre-se, ainda, que a matéria contida no projeto de lei sob 

análise é de competência do Poder Executivo, pois, dispõe sobre organização 

administrativa do município e a criação de órgãos e repartições na estrutura do 

Poder Executivo, nos termos do artigo 61, § 1.º, inciso II, letras "b" e “e”, da CF/88, 

e artigo 24, § 2.º, da Constituição do Estado de São Paulo, aplicáveis aos Municípios 

por força do artigo 144 da Carta Bandeirante. 

 

Além de corroborar a fundamentação acima esposada, quanto à 

instalação da Pinacoteca (também), na sede do Poder Legislativo, o IBAM, através do 

PARECER IBAM N.º 2337/2015 o qual adotamos integralmente traz, ainda, a seguinte 

fundamentação: 

 
(...) 
 

“Isso porque, é preciso que constatemos o evidente: a criação de uma pinacoteca é, 
indiscutivelmente, onerosa. É dizer, seja porque as instalações precisarão de 
construção e reforma; seja porque servidores – que, pelo que menciona a Lei, seriam 
cedidos pela Prefeitura”. 
 

(...) 
 
“Ademais, uma última ponderação nos parece pertinente: o Projeto de Lei menciona 
que a pretendida Pinacoteca se instalaria na Prefeitura, nas instalações da Câmara 
Municipal ou em prédio próprio, sem que se tenha dito, de maneira inequívoca, seu 
local de criação. 
 
Assim, para que tenhamos a maior abrangência possível em nossos comentários, é 
preciso dizer que ainda que não se tratasse de criação de órgão no Poder Executivo, 
mas sim em âmbito da Câmara – com recursos humanos e financeiros às suas 
expensas -, mesmo assim, a proposta legislativa não guardaria juridicidade, na 
medida em que não é dado ao Legislativo a prestação de serviços públicos em 
regime de concorrência com o Poder Executivo tampouco substitui-lo na execução 
destes, pelo que as eventuais despesas sobre as quais dispusesse a Lei seriam, do 
mesmo modo, igualmente impróprias e passíveis de glosa pelos órgãos de 
controle”. 
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Neste mesmo sentido, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo 

esclarece a respeito do vício de inconstitucionalidade por vício de iniciativa: 

 

““(...) 
 
A administração municipal incumbe ao Poder Executivo. A este cabe o 
gerenciamento das atividades municipais. Por isso, fica-lhe reservada a iniciativa das 
leis que propiciem a boa execução dos trabalhos de gestão do Município. Todas as 
vezes que a Câmara Municipal intervém na forma como se dá esse gerenciamento, 
acaba por usurpar funções que pertencem ao Prefeito. Com isso, desrespeita a 
iniciativa a ele reservada, e viola princípio da separação dos poderes. 
 
(...)  
 
Criar determinado programa governamental ou determinar providências singelas 
inseridas no âmbito da atividade administrativa precisamente o que se verifica na 
hipótese em exame é matéria exclusivamente relacionada à Administração Pública, 
a cargo do Chefe do executivo”.  
 
 
(...) 
 
 
“De resto, pouco importa que o ato normativo em questão não encere 
determinação direta, mas mera autorização endereçada ao Poder Executivo.  
 
Em outras palavras, o fato de a lei impugnada ser meramente autorizativa não lhe 
retira a característica de inconstitucionalidade, decorrente do fato de o Poder 
Legislativo Municipal não deter poderes para editá-la.  
 
É bem verdade que o Prefeito não fica obrigado a agir na forma como foi 
autorizado. Mas nem por isso fica impedido de valer-se da ação em apreço para ver 
retirado do ordenamento jurídico o ato normativo eivado de inconstitucionalidade. 
 
Do contrário, pelo simples fato de poder permanecer inerte, não dando execução ao 
comando legislativo, seria obrigado a conviver indefinidamente com lei 
inconstitucional, arcando com as consequências de ordem política daí derivadas, o 
que soa inadmissível.  
 

De mais a mais, o Prefeito não precisa de autorização legislativa para exercer atos 
de sua exclusiva competência”. 
(TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0189181-69.2013.8.26.0000, Órgão 
Especial, rel. Des. ROBERTO MORTARI, j. 12.03.2014). 

 
 

Sob estas perspectivas, resulta induvidoso que a matéria tratada 

no projeto de lei sob análise não se insere dentre as de competência do Poder 

Legislativo, resultando na sua absoluta inviabilidade jurídica.  
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Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, nos 

termos da fundamentação supra, opinamos pela NÃO TRAMITAÇÃO do presente 

Projeto de Lei, por ser de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, a quem cabe criar 

órgãos e repartições na estrutura administrativa do Município tendo em vista, ainda, 

tratar-se de lei que prevê atos típicos de gestão, planejamento e organização. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 20 de Outubro de 2015. 
 

 
 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE           LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO            CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo nº 156/2015. 
Projeto de Lei nº 116/2015. 
Autor: Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre. 

 

 

"Só existe dois dias no ano que nada pode ser 
feito. Um se chama ontem e o outro se chama 

amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, 
acreditar, fazer e principalmente viver.”  

Mahatma Gandhi 

 

Assunto: “Dispõe sobre a denominação 
de logradouro público e dá outras 
providências”. - (Rua Amador de 
Oliveira) 
 

 

P A R E C E R 
 

 
Cuida-se do Projeto de Lei de autoria da vereadora Bruna 

Maria Costa Silvestre que dispõe sobre denominação de logradouro público no 
município, mas especificadamente alterando a denominação de “Travessa I”, 
para “Rua Amador de Oliveira”, no povoado de Barra Grande, entre as Ruas 
Salvador Firace e a Ferrovia Paulista SS. 

 
Nesse sentido, cumpre destacar o art. 4º, I, da Lei Orgânica da 

Estância Turística de Avaré, que dentre outras, atribui ao Município 
competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 

 
Não longe se vê a Constituição do Estado de São Paulo, que 

reza em seu artigo 111 o seguinte: 
 

“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 
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desmandos, é que a Constituição de 1988, por vez primeira na história fez 
constar do seu texto exatamente os princípios de administração, no que foi 
imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 
Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade 

significa emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu 
aos serviços públicos, à estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às 
posturas ou normas edilícias locais, às ordenações de todos os assuntos de 
interesse peculiar daquela esfera respectiva. 

 
O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 
 

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

de Direito. Estado de Direito é aquele que se submete ao 

próprio direito que criou, razão pela qual não deve ser 

motivo surpresa constituir-se o princípio da legalidade um 

dos sustentáculos fundamentais do estado de Direito (...).  

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, 

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

desfruta de liberdade, escrava que é da ordem jurídica." (In 

Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5 ). 

 

A Carta Magna, ao elevar o Município à condição de ente 
político (art. 1º e 18), lhe outorgou competência para legislar sobre 
interesse local, bem como promover o adequado ordenamento urbano e uso 
do solo local (art. 30, inc. I e VIII). Como decorrência desse arcabouço de 
atribuições constitucionais, cabe a Municipalidade dispor também sobre a 
denominação de logradouros e praças públicas. 

 
O artigo 27, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município de Avaré 

(SP), ainda dispõe: 
 “Art. 27 - Compete à Câmara Municipal, com a 

sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado no 

art. 28, exceto seu parágrafo único, dispor sobre todas as 

matérias de competência do Município e especialmente: 

 (…) 

XVI - autorizar a alteração da denominação de 

próprios, vias e logradouros públicos, até o limite de 10 (dez) 

proposituras por ano a cada vereador;  

(…)” 
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Tal denominação é feita, em regra, através de nome próprio, 
de pessoa já falecida, sempre que homenagear alguém de importância para a 
Municipalidade, a qual possui relevância tamanha que passa a ter seu nome 
usado como identificação de rua, parque, praça ou qualquer outro logradouro 
público. 

 
O vertente Projeto tem como escopo denominar a área 

discriminada em seu artigo 1º destinada a denominar logradouro público 
(rua), cuja documentação juntada atesta não haver o mesmo nome designado 
para outra rua ou travessa, bem como, não haver no município outra via com 
a denominação pretendida, ou seja, não haverá duplicidade. 

 
Por ilustração ao tema do projeto em analise, é conveniente 

ressaltar as inconveniências das denominações de próprios público, que, a 
despeito de fazer justa homenagem, causa constantes transtornos aos órgãos 
públicos, que necessitam atualizar seus cadastros, aos correios, e mesmo aos 
munícipes, por terem de alterar documentos, cadastros, talonários fiscais etc.  

 
Para resguardar todos os inconvenientes que uma alteração de 

denominação ou mesmo a própria denominação pode causar, foi necessário a 
elaboração de norma municipal para disciplinar esses expedientes, estamos 
falando da lei municipal nº 1.290 de 03 de dezembro de 2009, a que se adota 
para análise do projeto. 

 
Pois bem, é fato que a alteração pretendida se encontra nas 

condições estabelecidas no artigo 1º da referida norma, qual seja: 
 

Artigo 1° - Os projetos de lei que disponham sobre denominação 
de próprios, vias e logradouros públicos deverão conter 
obrigatoriamente: 
I - documento comprobatório, expedido pela Prefeitura Municipal, 
de que o próprio, a via ou o logradouro público ainda não foi 
denominado. 
II - documento comprobatório, expedido pela Prefeitura Municipal, 
de que a denominação a ser utilizada não existe no Município, 
Ill - código de identificação ou inscrição imobiliária do próprio, via 
ou logradouro a ser denominado. 
IV - atestado de óbito, no caso de denominação de pessoas 
falecidas há menos de 1 (um) ano. 
V - biografia, no caso de denominação de pessoas, e justificativa 
nos demais casos. 
VI - fotografia da pessoa homenageada. 
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Nesse passo, consigna-se que se encontra no processado, 
informação do cadastro da prefeitura; atestado de óbito; biografia; fotografia, 
atendendo a lei nº 1.290/09. 

 
 Contudo, sempre necessário reafirmar, que para minimizar os 

citados inconvenientes, após a tramitação do processo legislativo, caso 
aprovado a propositura, deverá se atender o comando no artigo 5º da norma 
supra citada, a fim de que cientes do fato, tomem as providências adequadas a 
fim de evitar transtornos. 

 
Assim, S.M.J., cremos que o presente Projeto de Lei não se 

encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
                          

 Quanto à redação do projeto de lei, sugerimos a seguinte 
correção: 

 
“Art. 1º - A “Travessa I” localizada no Povoado de Barra Grande entre as 

Ruas Salvador Firace e a Ferrovia Paulista S.S. passa denominar-se 
“Travessa Amador de Oliveira”.  

 
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 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), 25 de Setembro de 2015. 

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP – 146.191 
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Processo nº 157/2015. 

Projeto de Lei nº 117/2015. 

Autor: Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre. 
 

 

"Só existe dois dias no ano que nada pode ser 
feito. Um se chama ontem e o outro se chama 

amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, 
acreditar, fazer e principalmente viver.”  

Mahatma Gandhi 

 

Assunto: “Dispõe sobre a 
denominação de logradouro público e 
dá outras providências”. - (Rua 
Guilherme Cyrino) 
 

 

P A R E C E R 
 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria da vereadora Bruna 
Maria Costa Silvestre que dispõe sobre denominação de logradouro 
público no município, mas especificadamente alterando a denominação 
de “Travessa III”, para “Rua Guilherme Cyrino”, no povoado de Barra 
Grande, entre as Ruas Salvador Firace e a Rua Sebastião Camilo Lellis. 

 
Nesse sentido, cumpre destacar o art. 4º, I, da Lei Orgânica 

da Estância Turística de Avaré, que dentre outras, atribui ao Município 
competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 

 
Não longe se vê a Constituição do Estado de São Paulo, 

que reza em seu artigo 111 o seguinte: 
 

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

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 
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Para delimitar um campo de ação necessariamente 
máximo ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente 
exigíveis na sua gestão dos negócios públicos, para cercear excessos, para 
coibir abusos e desmandos, é que a Constituição de 1988, por vez 
primeira na história fez constar do seu texto exatamente os princípios de 
administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas 
Constituições dos Estados. 

 
Nas administrações locais atender ao princípio da 

legalidade significa emprestar atenção à organização e ao disciplinamento 
que a lei deu aos serviços públicos, à estruturação do pessoal, ao uso dos 
bens públicos, às posturas ou normas edilícias locais, às ordenações de 
todos os assuntos de interesse peculiar daquela esfera respectiva. 

 
O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 
 

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

de Direito. Estado de Direito é aquele que se submete ao 

próprio direito que criou, razão pela qual não deve ser 

motivo surpresa constituir-se o princípio da legalidade um 

dos sustentáculos fundamentais do estado de Direito (...).  

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, 

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

desfruta de liberdade, escrava que é da ordem jurídica." (In 

Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5 ). 

 

A Carta Magna, ao elevar o Município à condição de ente 
político (art. 1º e 18), lhe outorgou competência para legislar sobre 

interesse local, bem como promover o adequado ordenamento urbano e 
uso do solo local (art. 30, inc. I e VIII). Como decorrência desse arcabouço 
de atribuições constitucionais, cabe a Municipalidade dispor também 
sobre a denominação de logradouros e praças públicas. 

 
O artigo 27, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município de 

Avaré (SP), ainda dispõe: 
 “Art. 27 - Compete à Câmara Municipal, com a 

sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado no 

art. 28, exceto seu parágrafo único, dispor sobre todas as 

matérias de competência do Município e especialmente: 

 (…) 
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XVI - autorizar a alteração da denominação de 

próprios, vias e logradouros públicos, até o limite de 10 (dez) 

proposituras por ano a cada vereador;  

(…)” 

Tal denominação é feita, em regra, através de nome 
próprio, de pessoa já falecida, sempre que homenagear alguém de 
importância para a Municipalidade, a qual possui relevância tamanha 
que passa a ter seu nome usado como identificação de rua, parque, praça 
ou qualquer outro logradouro público. 

 
O vertente Projeto tem como escopo denominar a área 

discriminada em seu artigo 1º destinada a denominar logradouro público 
(rua), cuja documentação juntada atesta não haver o mesmo nome 
designado para outra rua ou travessa, bem como, não haver no município 
outra via com a denominação pretendida, ou seja, não haverá 
duplicidade. 

 
Por ilustração ao tema do projeto em analise, é conveniente 

ressaltar as inconveniências das denominações de próprios público, que, 
a despeito de fazer justa homenagem, causa constantes transtornos aos 
órgãos públicos, que necessitam atualizar seus cadastros, aos correios, e 
mesmo aos munícipes, por terem de alterar documentos, cadastros, 
talonários fiscais etc.  

 
Para resguardar todos os inconvenientes que uma 

alteração de denominação ou mesmo a própria denominação pode 
causar, foi necessário a elaboração de norma municipal para disciplinar 
esses expedientes, estamos falando da lei municipal nº 1.290 de 03 de 
dezembro de 2009, a que se adota para análise do projeto. 

 
Pois bem, é fato que a alteração pretendida se encontra nas 

condições estabelecidas no artigo 1º da referida norma, qual seja: 
 

Artigo 1° - Os projetos de lei que disponham sobre denominação 
de próprios, vias e logradouros públicos deverão conter 
obrigatoriamente: 
I - documento comprobatório, expedido pela Prefeitura Municipal, 
de que o próprio, a via ou o logradouro público ainda não foi 
denominado. 
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II - documento comprobatório, expedido pela Prefeitura Municipal, 
de que a denominação a ser utilizada não existe no Município, 
Ill - código de identificação ou inscrição imobiliária do próprio, via 
ou logradouro a ser denominado. 
IV - atestado de óbito, no caso de denominação de pessoas 
falecidas há menos de 1 (um) ano. 
V - biografia, no caso de denominação de pessoas, e justificativa 
nos demais casos. 
VI - fotografia da pessoa homenageada. 

 
Nesse passo, consigna-se que se encontra no processado, 

informação do cadastro da prefeitura; atestado de óbito; biografia; 
fotografia, atendendo a lei nº 1.290/09. 

 
 Contudo, sempre necessário reafirmar, que para 

minimizar os citados inconvenientes, após a tramitação do processo 
legislativo, caso aprovado a propositura, deverá se atender o comando no 
artigo 5º da norma supra citada, a fim de que cientes do fato, tomem as 
providências adequadas a fim de evitar transtornos. 

 
Assim, S.M.J., cremos que o presente Projeto de Lei não se 

encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
                          

 Quanto à redação do projeto de lei, sugerimos a seguinte 
correção: 

 
“Art. 1º - A “Travessa III” localizada no Povoado de Barra Grande entre 

as Ruas Salvador Firace e a Rua Sebstião Camilo Lellis passa 
denominar-se “Travessa Guilherme Cyrino”.  

 
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 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. 
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Avaré (SP), 25 de Setembro de 2015. 

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP – 146.191 













 

 

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 168/2015 

Projeto de Lei n.º 123/2015 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL 

 
Ementa: “Regulamenta no âmbito municipal, a Lei 
Federal n.º 151, de 05 de agosto de 2.015 e dá 
outras providências”. 

 

 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

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

Prefeito Municipal, que tem por objetivo “Regulamentar no âmbito municipal, a Lei 

Federal n.º 151, de 05 de agosto de 2.015 e dá outras providências”. 

 

A Lei Federal referida trata de criar o Fundo de Reserva dos Depósitos 

Judiciais e Administrativos, referentes a processos judiciais ou administrativos, 

tributários ou não tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os Municípios 

sejam parte. 

 

Os valores (em dinheiro) dos depósitos judiciais e administrativos 

deverão ser efetuados em instituição financeira oficial federal, estadual ou distrital.  

 

No caso específico do projeto de lei, os valores serão geridos pelo 

Banco do Brasil S.A, conforme disposto no artigo 1.º, da propositura. 

 

Trata-se, sem nenhuma sombra de dúvida, de projeto que cuida de 

matéria de interesse eminentemente local, competindo ao município discipliná-la, nos 

termos do que dispõem o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal e o artigo 4.º, 

inciso I, da Lei Orgânica do Município de Avaré.  

 
A propósito, a própria Lei Complementar Federal de que se origina o 

projeto de lei sob análise incumbe ao ente federado a tomada das providências para a 

habilitação ao programa, conforme determina o artigo 4.º, da Lei Complementar 

Federal n.º 151, de 05 de Agosto de 2015: 
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Art. 4
o
 A habilitação do ente federado ao recebimento das transferências referidas 

no art. 3
o
 é condicionada à apresentação ao órgão jurisdicional responsável pelo 

julgamento dos litígios aos quais se refiram os depósitos de termo de compromisso 
firmado pelo chefe do Poder Executivo que preveja:  
 
I – a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira responsável pelo 
repasse das parcelas ao Tesouro, observado o disposto no § 3

o
 do art. 3

o
 desta Lei 

Complementar;  
 
II – a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à parcela 
dos depósitos judiciais mantida na instituição financeira nos termos do § 3

o
 do art. 

3
o
, condição esta a ser observada a cada transferência recebida na forma do art. 

3
o
 desta Lei Complementar;  

 
III – a autorização para a movimentação do fundo de reserva para os fins do 
disposto nos arts. 5

o
 e 7

o
 desta Lei Complementar; e  

 
IV – a recomposição do fundo de reserva pelo ente federado, em até quarenta e oito 
horas, após comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver 
abaixo dos limites estabelecidos no § 3

o
 do art. 3

o
 desta Lei Complementar.  

 

 

O governo paulista já regulamentou a questão em âmbito estadual, 

com a edição do Decreto n.º 61.460, de 27 de Agosto de 2.015, que “Disciplina os 

procedimentos relativos ao repasse de depósitos judiciais e administrativos ao 

Estado de São Paulo, nos termos da Lei Complementar federal nº 151, de 5 de 

agosto de 2015”. 

 

Quanto ao projeto sob análise, é certo que a proposta legislativa 

depende de aprovação pela Câmara Municipal, nos termos do disposto no artigo 27, 

inciso IV, e artigo 28, inciso XIII, ambos da Lei Orgânica Municipal: 

 

Art. 27. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, não exigida esta 
para o especificado no art. 28, exceto seu parágrafo único, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Município e especialmente:  
 
IV - deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, 
bem como a forma e os meios de pagamento; 
Art. 28. Compete, privativamente, à Câmara Municipal exercer as seguintes 
atribuições, dentre outras: 
 
XIII - autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo externo de 
qualquer natureza, de interesse do Município; 
 
XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração 
Indireta; 
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A criação do fundo através do projeto de lei tem natureza de mista de 

operação de crédito e acordo externo, daí porque a atribuição da Câmara para 

autorizá-la e fiscalizá-la, nos termos dos dispositivos legais acima transcritos. 

 

O Município, por sua vez, detém autonomia financeira para a criação 

do fundo, conforme dispõe o artigo 144, da Constituição do Estado de São Paulo: 

 

Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e 
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. 

 

A iniciativa da lei, obviamente, é do Prefeito Municipal, conforme o 

artigo 61, incisos XVII e XXVI da Lei Orgânica Municipal: 

 

Art. 61. Ao Prefeito compete, entre outras atribuições: 
 
XVII - superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e a 
utilização da receita e aplicação das disponibilidades financeiras no mercado de 
capitais, autorizar as despesas e os pagamentos dentro dos recursos orçamentários 
ou dos créditos aprovados pela Câmara; 
 

XXVI - contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia 
autorização da Câmara; 
 

 
 

A movimentação do Fundo de Reserva dos Depósitos Judiciais e 

Administrativos se insere, sem dúvida alguma, nas atividades constantes do dispositivo 

legal acima transcrito (superintender a arrecadação de tributos e realizar operações 

de créditos). 

 

Com a criação do Fundo, o Município utilizará, como receita, os 

depósitos judiciais e administrativos referentes a processos judiciais ou administrativos 

(tributários ou não) como, por exemplo, de tributos recolhidos pelos contribuintes para 

discussão acerca de serem ou não devidos.  

 
Assim, enquanto não houver decisão definitiva (judicial ou 

administrativa) a respeito da controvérsia, o Município poderá fazer uso dos valores 

depositados administrativa ou judicialmente.  
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Ao final da demanda, se o Município for considerado devedor (não 

devido o tributo contestado, por exemplo), o contribuinte poderá levantar (obter a 

restituição) do valor depositado em garantia do processo judicial ou administrativo. 

 
Por essa razão, é que a Lei Complementar n.º 151/2015 prevê que a 

conta mantida pelo tesouro do município e que abrigará os depósitos do fundo de 

reserva deverá ter saldo mínimo de 30% (trinta por cento) do total dos depósitos, 

justamente para garantia da parcela transferida ao tesouro, restituindo-a a quem de 

direito (contribuinte ou parte adversária do município em um processo judicial ou 

administrativo), conforme os critérios estabelecidos no artigo 8.º da lei federal 

referida: 

 
Art. 8

o
 Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o depositante, 

mediante ordem judicial ou administrativa, o valor do depósito efetuado nos 
termos desta Lei Complementar acrescido da remuneração que lhe foi 
originalmente atribuída será colocado à disposição do depositante pela instituição 
financeira responsável, no prazo de 3 (três) dias úteis, observada a seguinte 
composição:  
 
I – a parcela que foi mantida na instituição financeira nos termos do § 3

o
 do art. 

3
o
 acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída será de 

responsabilidade direta e imediata da instituição depositária; e  
 
II – a diferença entre o valor referido no inciso I e o total devido ao depositante nos 
termos do caput será debitada do saldo existente no fundo de reserva de que trata 
o § 3

o
 do art. 3

o
.  

 
§ 1

o
 Na hipótese de o saldo do fundo de reserva após o débito referido no inciso II 

ser inferior ao valor mínimo estabelecido no § 3
o
 do art. 3

o
, o ente federado será 

notificado para recompô-lo na forma do inciso IV do art. 4
o
.  

 

§ 2
o
 Na hipótese de insuficiência de saldo no fundo de reserva para o débito do 

montante devido nos termos do inciso II, a instituição financeira restituirá ao 
depositante o valor disponível no fundo acrescido do valor referido no inciso I.  
 
§ 3

o
 Na hipótese referida no § 2

o
 deste artigo, a instituição financeira notificará a 

autoridade expedidora da ordem de liberação do depósito, informando a 
composição detalhada dos valores liberados, sua atualização monetária, a parcela 
efetivamente disponibilizada em favor do depositante e o saldo a ser pago depois 
de efetuada a recomposição prevista no § 1

o
 deste artigo.  

 

 

O projeto de lei, no entanto, é omisso a respeito da forma de 

correção do valor depositado.  
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Porém, tanto o Decreto Estadual n.º 61.460 (artigo 3.º, § 3.º) quanto 

a Lei Complementar Federal n.º 151/2015 (artigo 3.º, § 5.º) elegem a TAXA SELIC para 

remuneração dos valores recolhidos ao fundo, o que também deverá ser objeto de 

previsão do projeto em análise. 

 

Nesse compasso, com base nas disposições contidas no artigo 30, 

incisos I, da Constituição Federal e no artigo 4.º, inciso I, da Lei Orgânica do 

Município de Avaré e, ainda, por força da autonomia financeira do município estatuída 

no artigo 144, da Constituição do Estado de São Paulo, a regulamentação da Lei 

Complementar Federal n.º 151/2015 resulta absolutamente viável juridicamente, não 

havendo óbice à sua regular tramitação. 

 
 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
 
Conforme já explicitado acima, o projeto de lei é omisso quanto 

à forma de remuneração dos valores depositados no fundo, o que acabaria por 

encerrar enriquecimento sem causa da administração se a disponibilização do valor ao 

depositante ao final do processo administrativo ou judicial não sofre, ao menos, 

recomposição do valor da moeda. 

 

Assim, esta divisão jurídica sugere a inclusão de dispositivo 

prevendo que a administração municipal regulamentará a questão, como forma de se 

dar efetivo cumprimento à Lei Complementar n.º 151/2015, a exemplo do que já ocorre 

em âmbito Estadual, com a adoção da taxa SELIC para esse mister, pelo Decreto 

Estadual n.º 61.460, de 27 de Agosto de 2015. 

A disciplina da matéria poderia vir através da inclusão do inciso 

V ao artigo 4.º, do projeto de lei, com o seguinte texto: 

 

EMENDA ADITIVA: 

 

Artigo 4.º........................................... 
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V – disciplinar os procedimentos relativos à disponibilização dos valores 
depositados quando encerrado o processo litigioso com ganho de causa 
pelo depositante; 

 

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

não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade opina esta 

Assessoria Jurídica pela regular tramitação e, promovida a alteração sugerida, que o 

seu mérito seja submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, 

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

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré, 28 de Outubro de 2015. 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                                 LEROY AMARILHA FREITAS                                  

ASSESSOR JURÍDICO           CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI COMPLEMENTAR Nº 151, DE 5 DE AGOSTO DE 2015

Mensagem de veto

Altera a Lei Complementar no 148, de 25 de
novembro de 2014; revoga as Leis nos 10.819, de
16 de dezembro de 2003, e 11.429, de 26 de
dezembro de 2006; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar: 

Art. 1o A Lei Complementar no 148, de 25 de novembro de 2014, passa a vigorar com as seguintes
alterações:  

“Art. 2o A União adotará, nos contratos de refinanciamento de dívidas
celebradas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com
base, respectivamente, na Lei no 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida
Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e nos contratos de empréstimos
firmados com os Estados e o Distrito Federal ao amparo da Medida Provisória no

2.192-70, de 24 de agosto de 2001, as seguintes condições, aplicadas a partir de
1o de janeiro de 2013:

.............................................................................” (NR) 

“Art. 3o A União concederá descontos sobre os saldos devedores dos
contratos referidos no art. 2o, em valor correspondente à diferença entre o
montante do saldo devedor existente em 1o de janeiro de 2013 e aquele apurado
utilizando-se a variação acumulada da taxa Selic desde a assinatura dos
respectivos contratos, observadas todas as ocorrências que impactaram o saldo
devedor no período.” (NR) 

“Art. 4o .......................................................................... 

Parágrafo único.  A União terá até 31 de janeiro de 2016 para promover os
aditivos contratuais, independentemente de regulamentação, após o que o
devedor poderá recolher, a título de pagamento à União, o montante devido, com
a aplicação da Lei, ficando a União obrigada a ressarcir ao devedor os valores
eventualmente pagos a maior.” (NR) 

Art. 2o Os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou
administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os Municípios sejam
parte, deverão ser efetuados em instituição financeira oficial federal, estadual ou distrital. 

Art. 3o A instituição financeira oficial transferirá para a conta única do Tesouro do Estado, do Distrito
Federal ou do Município 70% (setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos referentes aos processos
judiciais e administrativos de que trata o art. 2o, bem como os respectivos acessórios. 

§ 1o Para implantação do disposto no caput deste artigo, deverá ser instituído fundo de reserva destinado
a garantir a restituição da parcela transferida ao Tesouro, observados os demais termos desta Lei
Complementar. 

§ 2o A instituição financeira oficial tratará de forma segregada os depósitos judiciais e os depósitos
administrativos. 
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§ 3o O montante dos depósitos judiciais e administrativos não repassado ao Tesouro constituirá o fundo
de reserva referido no § 1o deste artigo, cujo saldo não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) do total dos
depósitos de que trata o art. 2o desta Lei Complementar, acrescidos da remuneração que lhes foi atribuída.  

§ 4o (VETADO).  

§ 5o Os valores recolhidos ao fundo de reserva terão remuneração equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais. 

§ 6o Compete à instituição financeira gestora do fundo de reserva de que trata este artigo manter
escrituração individualizada para cada depósito efetuado na forma do art. 2o, discriminando:  

I – o valor total do depósito, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída; e  

II – o valor da parcela do depósito mantido na instituição financeira, nos termos do § 3o deste artigo, a
remuneração que lhe foi originalmente atribuída e os rendimentos decorrentes do disposto no § 5o deste artigo. 

Art. 4o A habilitação do ente federado ao recebimento das transferências referidas no art. 3o é
condicionada à apresentação ao órgão jurisdicional responsável pelo julgamento dos litígios aos quais se refiram
os depósitos de termo de compromisso firmado pelo chefe do Poder Executivo que preveja: 

I – a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira responsável pelo repasse das parcelas ao
Tesouro, observado o disposto no § 3o do art. 3o desta Lei Complementar; 

II – a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à parcela dos depósitos
judiciais mantida na instituição financeira nos termos do § 3o do art. 3o, condição esta a ser observada a cada
transferência recebida na forma do art. 3o desta Lei Complementar; 

III – a autorização para a movimentação do fundo de reserva para os fins do disposto nos arts. 5o e 7o

desta Lei Complementar; e 

IV – a recomposição do fundo de reserva pelo ente federado, em até quarenta e oito horas, após
comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites estabelecidos no § 3o

do art. 3o desta Lei Complementar. 

Art. 5o (VETADO). 

§ 1o Para identificação dos depósitos, cabe ao ente federado manter atualizada na instituição financeira a
relação de inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ dos órgãos que integram a sua
administração pública direta e indireta. 

§ 2o (VETADO). 

§ 3o (VETADO). 

Art. 6o (VETADO). 

Art. 7o Os recursos repassados na forma desta Lei Complementar ao Estado, ao Distrito Federal ou ao
Município, ressalvados os destinados ao fundo de reserva de que trata o § 3o do art. 3o, serão aplicados,
exclusivamente, no pagamento de: 

I – precatórios judiciais de qualquer natureza; 

II – dívida pública fundada, caso a lei orçamentária do ente federativo preveja dotações suficientes para o
pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício e não remanesçam precatórios não
pagos referentes aos exercícios anteriores; 

III – despesas de capital, caso a lei orçamentária do ente federativo preveja dotações suficientes para o
pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício, não remanesçam precatórios não pagos
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referentes aos exercícios anteriores e o ente federado não conte com compromissos classificados como dívida
pública fundada; 

IV – recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial dos fundos de previdência referentes
aos regimes próprios de cada ente federado, nas mesmas hipóteses do inciso III. 

Parágrafo único.  Independentemente das prioridades de pagamento estabelecidas no caput deste artigo,
poderá o Estado, o Distrito Federal ou o Município utilizar até 10% (dez por cento) da parcela que lhe for
transferida nos termos do caput do art. 3o para constituição de Fundo Garantidor de PPPs ou de outros
mecanismos de garantia previstos em lei, dedicados exclusivamente a investimentos de infraestrutura. 

Art. 8o Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o depositante, mediante ordem judicial ou
administrativa, o valor do depósito efetuado nos termos desta Lei Complementar acrescido da remuneração que
lhe foi originalmente atribuída será colocado à disposição do depositante pela instituição financeira responsável,
no prazo de 3 (três) dias úteis, observada a seguinte composição: 

I – a parcela que foi mantida na instituição financeira nos termos do § 3o do art. 3o acrescida da
remuneração que lhe foi originalmente atribuída será de responsabilidade direta e imediata da instituição
depositária; e 

II – a diferença entre o valor referido no inciso I e o total devido ao depositante nos termos do caput será
debitada do saldo existente no fundo de reserva de que trata o § 3o do art. 3o. 

§ 1o Na hipótese de o saldo do fundo de reserva após o débito referido no inciso II ser inferior ao valor
mínimo estabelecido no § 3o do art. 3o, o ente federado será notificado para recompô-lo na forma do inciso IV do
art. 4o. 

§ 2o Na hipótese de insuficiência de saldo no fundo de reserva para o débito do montante devido nos
termos do inciso II, a instituição financeira restituirá ao depositante o valor disponível no fundo acrescido do
valor referido no inciso I. 

§ 3o Na hipótese referida no § 2o deste artigo, a instituição financeira notificará a autoridade expedidora da
ordem de liberação do depósito, informando a composição detalhada dos valores liberados, sua atualização
monetária, a parcela efetivamente disponibilizada em favor do depositante e o saldo a ser pago depois de
efetuada a recomposição prevista no § 1o deste artigo. 

Art. 9o Nos casos em que o ente federado não recompuser o fundo de reserva até o saldo mínimo referido
no  § 3o do art. 3o, será suspenso o repasse das parcelas referentes a novos depósitos até a regularização do
saldo. 

Parágrafo único.  Sem prejuízo do disposto no caput, na hipótese de descumprimento por três vezes da
obrigação referida no inciso IV do art. 4o, será o ente federado excluído da sistemática de que trata esta Lei
Complementar.  

Art. 10.  Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o ente federado, ser-lhe-á transferida a
parcela do depósito mantida na instituição financeira nos termos do § 3o do art. 3o acrescida da remuneração
que lhe foi originalmente atribuída.  

§ 1o O saque da parcela de que trata o caput deste artigo somente poderá ser realizado até o limite
máximo do qual não resulte saldo inferior ao mínimo exigido no § 3o do art. 3o. 

§ 2o Na situação prevista no caput, serão transformados em pagamento definitivo, total ou parcial,
proporcionalmente à exigência tributária ou não tributária, conforme o caso, inclusive seus acessórios, os
valores depositados na forma do caput do art. 2o acrescidos da remuneração que lhes foi originalmente
atribuída. 

Art. 11.  O Poder Executivo de cada ente federado estabelecerá regras de procedimentos, inclusive
orçamentários, para a execução do disposto nesta Lei Complementar. 

Art. 12.  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 13.  Ficam revogadas as Leis nos 10.819, de 16 de dezembro de 2003, e 11.429, de 26 de dezembro
de 2006.

Brasília, 5 de agosto de 2015; 194o da Independência e 127o da República.

DILMA ROUSSEFF
Joaquim Vieira Ferreira Levy
Nelson Barbosa

Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.8.2015

*
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Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Ficha informativa

DECRETO Nº 61.460, DE 27 DE AGOSTO DE 2015

Disciplina os procedimentos relativos ao repasse de depósitos judiciais e administrativos ao
Estado de São Paulo, nos termos da Lei Complementar federal nº 151, de 5 de agosto de

2015

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e considerando a necessidade de estabelecimento de regras e procedimentos,
inclusive orçamentários, para a operacionalização da Lei Complementar federal nº 151, de 5
de agosto de 2015, nos termos do disposto em seu artigo 11,
Decreta:
Artigo 1º - Os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes a processos
judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Estado de São Paulo
seja parte, considerados todos os seus órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta, serão efetuados em instituição financeira oficial.
Artigo 2º - A instituição financeira oficial, a que se refere o artigo 1º deste decreto,
transferirá para a Conta Única do Tesouro do Estado, 70% (setenta por cento) do valor
atualizado dos depósitos judiciais e administrativos, tributários e não tributários, bem como
os respectivos acessórios, em que o Estado seja parte, observados os seguintes prazos:
I - em até 15 (quinze) dias após a apresentação de cópia do termo de compromisso de que
trata o artigo 5º deste decreto;
II - após a transferência de que trata o inciso I deste artigo, os repasses subsequentes
deverão ser efetuados no terceiro dia útil da semana seguinte à dos depósitos.
Artigo 3º - Fica instituído o fundo de reserva dos depósitos judiciais e administrativos, a ser
mantido junto à instituição financeira referida no artigo 1º, destinado a garantir a restituição
da parcela transferida à Conta Única do Tesouro, nos termos do disposto no artigo 2º deste
decreto.
§ 1º - O montante dos depósitos judiciais e administrativos não repassados à Conta Única
do Tesouro constituirá o fundo de reserva referido no “caput” deste artigo, cujo saldo não
poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) do total dos depósitos de que trata o artigo 1º
deste decreto, acrescidos da remuneração que lhes foi atribuída.
§ 2º - A constituição do fundo de reserva será realizada pela instituição financeira em até 15
(quinze) dias após a apresentação de cópia do termo de compromisso de que trata o artigo
5º deste decreto.
§ 3º - Os valores recolhidos ao fundo de reserva terão remuneração equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais.
Artigo 4º - Compete à instituição financeira manter escrituração individualizada para cada
depósito efetuado na forma do artigo 1º deste decreto, discriminando:
I - o valor total do depósito, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída; e
II - o valor da parcela do depósito mantido na instituição financeira, nos termos do § 1º do
artigo 3º, a remuneração que lhe foi originalmente atribuída e os rendimentos decorrentes do
disposto no § 3º do artigo 3º deste decreto.
Artigo 5º - A habilitação ao recebimento das transferências referidas no artigo 2º deste
decreto é condicionada à apresentação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de
termo de compromisso do Estado que deverá prever:

http://www.al.sp.gov.br/
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I - a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira, observado o disposto no § 1º
do artigo 3º deste decreto;
II - a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à parcela dos
depósitos judiciais mantida na instituição financeira nos termos do § 1º do artigo 3º,
condição esta a ser observada a cada transferência recebida na forma do artigo 2º deste
decreto;
III - a autorização para a movimentação do fundo de reserva para os fins do disposto nos
artigos 9º e 10 deste decreto; e
IV - a recomposição do fundo de reserva, em até 48 (quarenta e oito) horas, após
comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites
estabelecidos no § 1º do artigo 3º deste decreto.
Artigo 6º - Para identificação dos depósitos, a Secretaria da Fazenda manterá atualizada
junto à instituição financeira a relação de inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ dos órgãos e entidades que integram a Administração Direta e Indireta do
Estado.
Artigo 7º - A instituição financeira oficial tratará de forma segregada os depósitos judiciais e
os depósitos administrativos, tributários e não tributários, devendo informar ao Estado a
natureza do depósito de forma individualizada.
Artigo 8º - Os recursos repassados à Conta Única do Tesouro na forma deste decreto,
ressalvados os destinados ao fundo de reserva de que trata o § 1º do artigo 3º deste
decreto, serão aplicados, exclusivamente, no pagamento de:
I - precatórios judiciais de qualquer natureza;
II - dívida pública fundada, caso a lei orçamentária do Estado preveja dotações suficientes
para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício e não
remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores;
III - despesas de capital, caso a lei orçamentária do Estado preveja dotações suficientes
para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício, não
remanesçam precatórios não pagos referentes aos exercícios anteriores e o Estado não
conte com compromissos classificados como dívida pública fundada;
IV - recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial de fundo de previdência
referente ao regime próprio, nas mesmas hipóteses do inciso III deste artigo.
Parágrafo único - Independentemente das prioridades de pagamento estabelecidas no
“caput” deste artigo, poderá o Estado utilizar até 10% (dez por cento) da parcela que lhe for
transferida nos termos do “caput” do artigo 2º deste decreto para constituição de Fundo
Garantidor de Parcerias Público-Privadas (PPPs) ou de outros mecanismos de garantia
previstos em lei, dedicados exclusivamente a investimentos de infraestrutura.
Artigo 9º - Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o depositante, mediante
ordem judicial ou administrativa, o valor do depósito efetuado nos termos deste decreto
acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída será colocado à disposição do
depositante pela instituição financeira, no prazo de 3 (três) dias úteis, observada a seguinte
composição:
I - a parcela que foi mantida na instituição financeira nos termos do § 1º do artigo 3º deste
decreto acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída será de
responsabilidade direta e imediata da instituição depositária; e
II - a diferença entre o valor referido no inciso I e o total devido ao depositante nos termos do
“caput” deste artigo será debitada do saldo existente no fundo de reserva de que trata o § 1º
do artigo 3º deste decreto.
§ 1º - Na hipótese do saldo do fundo de reserva após o débito referido no inciso II deste
artigo ser inferior ao valor mínimo estabelecido no § 1º do artigo 3º, o Estado será notificado
para recompô-lo na forma do inciso IV do artigo 5º deste decreto.
§ 2º - Ocorrendo insuficiência de saldo no fundo de reserva para o débito do montante
devido nos termos do inciso II, a instituição financeira restituirá ao depositante o valor
disponível no fundo acrescido do valor referido no inciso I deste artigo.
§ 3º - Na hipótese referida no § 2º, a instituição financeira notificará a autoridade expedidora
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da ordem de liberação do depósito, informando a composição detalhada dos valores
liberados, sua atualização monetária, a parcela efetivamente disponibilizada em favor do
depositante e o saldo a ser pago depois de efetuada a recomposição prevista no § 1º deste
artigo.
§ 4º - Se o Estado não recompuser o fundo de reserva até o saldo mínimo previsto no § 1º
do artigo 3º deste decreto, ficará suspenso o repasse das parcelas referentes a novos
depósitos, até a devida regularização do saldo.
Artigo 10 - Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o Estado, ser-lhe-á
transferida a parcela do depósito mantida na instituição financeira nos termos do § 1º do
artigo 3º deste decreto, acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída.
§ 1º - O saque da parcela de que trata o “caput” deste artigo somente poderá ser realizado
até o limite máximo do qual não resulte no fundo de reserva saldo inferior ao mínimo exigido
no § 1º do artigo 3º deste decreto.
§ 2º - Na situação prevista no “caput” deste artigo, serão transformados em pagamento
definitivo, total ou parcial, proporcionalmente à exigência tributária ou não tributária,
conforme o caso, inclusiveseus acessórios, os valores depositados na forma do “caput” do
artigo 1º deste decreto acrescidos da remuneração que lhes foi originalmente atribuída.
Artigo 11 - Os recursos de que trata o artigo 2º deste decreto serão registrados como
receita orçamentária de capital, em subalínea específica, bem como identificados com uma
fonte de recursos específica.
Artigo 12 - Quando da decisão final e levantamento dos depósitos, os recursos terão o
seguinte tratamento orçamentário:
I - na hipótese de ganho de causa a favor do depositante, nos termos previstos no artigo 9º
deste decreto, a recomposição do fundo de reserva será tratada como despesa
orçamentária;
II - na hipótese de ganho de causa a favor do Estado, nos termos previstos no artigo 10,
será registrada a receita de acordo com a natureza do depósito, pelo seu valor integral, com
a respectiva dedução, por meio de conta redutora da receita, do valor contabilizado na
ocasião da transferência, conforme artigo 11 deste decreto.
Artigo 13 - É vedado à instituição financeira realizar saques do fundo de reserva previsto no
artigo 3º deste decreto para devolução ao depositante ou conversão em renda do Estado,
de importâncias relativas a depósitos transferidos com base nos Decretos nº 46.933, de 19
de julho de 2002, nº 51.634, de 7 de março de 2007, e nº 52.780, de 6 de março de 2008,
que continuarão a ser suportados pelos respectivos fundos, até seu exaurimento.
Artigo 14 - A Secretaria da Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado poderão editar
normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Artigo 15 - As despesas financeiras resultantes da aplicação deste decreto correrão por
conta das dotações próprias consignadas no orçamento da Administração Geral do Estado,
suplementadas se necessário.
Artigo 16 - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 27 de agosto de 2015
GERALDO ALCKMIN
Arnaldo Calil Pereira Jardim
Secretário de Agricultura e Abastecimento
Márcio Luiz França Gomes
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
Marcelo Mattos Araujo
Secretário da Cultura
Herman Jacobus Cornelis Voorwald
Secretário da Educação
Monica Ferreira do Amaral Porto
Secretária-Adjunta, Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Saneamento e
Recursos Hídricos
Renato Villela
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Secretário da Fazenda
Rodrigo Garcia
Secretário da Habitação
Antonio Duarte Nogueira Junior
Secretário de Logística e Transportes
Aloísio de Toledo César
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
Patricia Faga Iglecias Lemos
Secretária do Meio Ambiente
Antonio Floriano Pereira Pesaro
Secretário de Desenvolvimento Social
Marcos Antonio Monteiro
Secretário de Planejamento e Gestão
David Everson Uip
Secretário da Saúde
Alexandre de Moraes
Secretário da Segurança Pública
Lourival Gomes
Secretário da Administração Penitenciária
Clodoaldo Pelissioni
Secretário dos Transportes Metropolitanos
José Luiz Ribeiro
Secretário do Emprego e Relações do Trabalho
Jean Madeira da Silva
Secretário de Esporte, Lazer e Juventude
João Carlos de Souza Meirelles
Secretário de Energia
Roberto Alves de Lucena
Secretário de Turismo
Linamara Rizzo Battistella
Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 27 de agosto de 2015.
(Publicado novamente por ter saído com incorreções)
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Processo n.º 187/2015 

Projeto de Lei n.º 135/2015 

Autor: Prefeito Municipal 

 
 

Autoriza o Executivo Municipal a efetuar 
adiantamento de recursos financeiros 
destinados à realização da XXXIII – FAMPOP 
– Feira Avareense da Música Popular. 

 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

 

Trata-se do Projeto de Lei de autoria do Prefeito Municipal, que busca 

autorização para fazer adiantamento de recursos financeiros no valor de R$ 38.000,00 

(trinta e oito mil reais) para realização da XXXIII FAMPOP – FEIRA AVAREENSE DA 

MÚSICA POPULAR. 

  

A matéria em discussão tem fundamento e base nos artigos 68 e 69 da 

Lei n.º 4.320/64, que dispõem: 

 

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente 
definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de 
empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam 
subordinar-se ao processo normal de aplicação. 
 
Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois 
adiantamentos. 

 

A matéria se insere dente as de interesse local de competência do 

Município, nos termos do que dispõe o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, 

compete ao Município 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, em 

seu artigo 111, reproduzido no artigo 79, da Lei Orgânica Municipal:  

 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: 
 
“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”. 
 
 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE AVARÉ: 
 
Art. 79. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do 
Município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público e 
também, ao seguinte: 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 

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

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

de l988, por vez primeira na história fez constar do seu texto exatamente os princípios 

de administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições 

dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

 
"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado de Direito. Estado de 
Direito é aquele que se submete ao próprio direito que criou, razão pela qual não 
deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio da legalidade um dos 
sustentáculos fundamentais do estado de Direito.(...) 
 
De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, mas há de buscá-los na 
lei, assim como, em regra, não desfruta de liberdade, escrava que é da ordem 
jurídica."(In Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5 ). 

 

Os princípios que norteiam os atos da administração, sobretudo o da 

legalidade acima mencionado, também servem de mecanismo de limitação da atuação 

estatal, conforme ensina a doutrina sobre o tema: 
 

“A administração deve atuar segundo a lei e nunca contra ou além da lei. Por esse 
motivo, os atos ilegais poderão ser invalidados de ofício, em verdadeiro exercício de 
autotutela administrativa, u pelo Judiciário. 
 
Confinar a atuação governamental aos parâmetros da lei, editada pelos 
representantes do povo, é trazer segurança e estabilidade, evitando-se, ainda, 
qualquer tipo de favoritismo por parte do administrador.  
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Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello, “o princípio da legalidade é o 
antídoto natural do poder monocrático ou oligárquico, pois, tem como raiz a ideia 
de soberania popular, de exaltação da cidadania”. 
(LENZA, Pedro. DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEMATIZADO, 16.ª ed., São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 1274) 
 
 
 

Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre o projeto 

ora analisado.  

 

O regime de aditamento é perfeitamente permitido pela Lei que trata 

das normas gerais sobre as finanças públicas exigindo, porém, que a lei local discipline 

os casos em que deva se dar, bem como os limites pecuniários. A despesa pública pode 

ser executada de duas maneiras (Lei Estadual n.º 10.320, de 16/12/68, artigo 6º, 

incisos I e II):  

 
 através de regime ordinário ou comum (processo comum, 

obedecendo-se os prazos estabelecidos em lei) ou; 
 

 através de regime de adiantamento. 
 
 
É necessário consignar que o regime de adiantamento é aplicável aos 

(i) casos de despesas expressamente definidos em lei, que (ii) não possam subordinar-

se ao processo ordinário ou comum.  

 

Consiste na entrega de numerário (de um determinado valor) para 

servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria. (Lei Estadual n.º 10.320, 

de 16/12/68, artigo 6º, inciso II; Lei Federal n.º 4.320, de 17/03/64, artigo 68). 

 

Cumpre consignar ainda, que todo pagamento será à vista, não sendo 

permitidos pagamentos anteriores ao empenho (liberação do adiantamento), 

pagamentos com cartões de crédito ou a prazo, pagamentos parcelados etc, uma vez 

que o numerário solicitado estará disponível para o responsável. 

 

A administração municipal deve submeter o procedimento relativo à 

execução das despesas às regras contidas na Lei Municipal n.º 1283/2009, que trata 

especificamente do regime de adiantamento. 
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A prestação de contas será feita perante a Seção de Finanças, mediante 

processo originário, contendo: Nota de Empenho, Ordem de Pagamento ou Cheque, 

Comprovantes de Despesas e um Balancete.  

 

A moralidade administrativa deve ser preservada, princípio 

constitucional que norteia a Administração Pública, pois, em virtude do valor buscado 

deverá se observar às Metas fiscais a luz da Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 

101/2000. 

 

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 alterações. 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, opinamos pela 

regular tramitação do presente Projeto de Lei, cabendo ao E. Plenário apreciar o seu 

mérito. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 27 de Outubro de 2.015. 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
ASSESSOR JURÍDICO 








