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CIRCULAR N º 31/2015 - DG                                                 Avaré, 24 de setembro de 2.015. 

 
 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 

 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
28/09/2015 - 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 28 de 
setembro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
 

1. PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA N.º 03/2015 – 1º Turno – Maioria qualificada 2/3 

Autoria: Maioria dos Vereadores 
Assunto: Dispõe sobre revogação do parágrafo primeiro do artigo 10 da Lei Orgânica da 
Estância Turística de Avaré e adota outras providências 
Anexo:- Cópias da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 03/2015 e dos Pareceres do 
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (Vistas: Verª Bruna) 
 

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

3. PROJETO DE LEI N.º 110/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza a outorga de escritura definitiva do imóvel doado, à empresa 
CARTAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., revoga o Artigo 3º da 
Lei nº 1.889, de 24 de março de 2015 e adota outras providências.  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 110/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública. 
 

4. PROJETO DE LEI N.º 112/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Especial que especifica e dá providências (R$  
393.605,62 - Secretaria Municipal de Assistência Social).  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 112/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
 

5. PROJETO DE LEI N.º 113/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Altera o Art. 146 da Lei Municipal nº 315, de 23 de maio de 1995 e dá outras 
providências (Estatuto dos Servidores).  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 113/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
 
 



 
 

 

 

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 

 
Avenida Prefeito Misael Euphrasio Leal 999 – Centro – Avaré/SP – CEP 18705-050 

http://www.camaraavare.sp.gov.br – E-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br 

Tel. (14) 3711 3070 – 0800 77 10 999 

 

 
 

6. PROJETO DE LEI N.º 120/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a receber doação de veículo, e dá outras 
providências.  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 120/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública. (c/emenda) 
 
 

                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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Proposta de Emenda nº 003/2015 
 Processo nº 155/2015 
 Autor: Um Terço dos Vereadores da Casa 
 

 

 

"De tanto ver triunfarem as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a 
injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a 
desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto". (RUY BARBOSA) 

 

 
Assunto: “Dispõe sobre a revogação do parágrafo 
primeiro do artigo 10 da Lei Orgânica da Estância 

Turística de Avaré e dá outras providências.  

 
 

P A R E C E R   
 

Nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, compete ao 
Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 
No mesmo sentido, o art. 4º, I, da Lei Orgânica do Município de Avaré, 

dentre outras, atribui ao Município competência para legislar sobre assuntos de interesse 
local. 

 
A emenda poderá ocorrer mediante proposta de, no mínimo, um terço 

dos membros da Câmara Municipal, conforme o artigo 36 da Lei Orgânica: 
 
“Art. 36 - A lei Orgânica Municipal poderá ser emendada 
mediante proposta: 
 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara 
Municipal; 
(...)” 

 
Prescreve ainda a Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 

111: 

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

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 
Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 

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

 

E de se notar que o “caput” do artigo 29 da CF menciona “O 

Município reger-se-á por lei orgânica...”, qualquer outro ato normativo que não tenha 
esse mesmo rigor em sua solenidade, resolução ou decreto legislativo, jamais poderá se prestar 
a tal finalidade, o mesmo se podendo dizer de lei ordinária ou lei complementar. 

 

Por fim, conforme leciona Alexandre de Morais, ao dispor sobre a 

Constituição Federal, a supremacia das normas constitucionais no ordenamento 
jurídico e a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos 
editados pelo poder público competente exigem que, na função hermenêutica 
de interpretação do ordenamento jurídico, seja sempre concedida preferência 
ao sentido da norma que seja adequada à Constituição Federal. Assim sendo, 
no caso de normas com várias significações possíveis, deverá ser encontrada a 
significação que apresente conformidade com as normas constitucionais, 
evitando sua declaração de inconstitucionalidade e a consequente retirada do 
ordenamento jurídico.1 

 

                                                 
1
  Alexandre de Morais, in, Direito Constitucional, 10ª edição, Atlas:São Paulo, 2001, p. 43. 
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Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre o 
projeto ora analisado.  

 
Sabe-se que a alteração pretendida permeia o fato de que as sessões 

camarárias previstas para cada Sessão Legislativa Ordinária, onde suas datas recaiam em 
sábados, domingos e feridos, seriam transferidas para o primeiro dia útil. Com a propositura, não 
haveria sessão naquela semana.   

 
Nesse sentido, se extrai da justificativa da propositura que “... que os 

trabalhos do Legislativo transcorrem normalmente quando a Sessão Ordinária recai 

em feriado, não há necessidade de se transferir para o próximo dia útil, pois toda a 

matéria fica para a próxima sessão”. 

 
Tem se ainda da justificativa que não há “qualquer embaraço ou 

prejuízo aos trabalhos Legislativos, até porque qualquer matéria com o crivo de 

urgência tem prazo de tramitação de 45 (quarenta e cinco) dias ... assim, a 

transferência da matéria de uma sessão para outra em nada prejudicaria os prazos 

regimentais”. 
 
Por fim, sustenta a justificativa, que caso haja a necessidade de fazer 

uma sessão para apreciação de matéria extremamente urgente, tem a possibilidade de se 

convocar uma sessão extraordinária. 

 

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
 
Quanto à redação da Proposta de Emenda a Lei Orgânica, não 

sugerimos correções. 
 
Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica 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), 02 de Setembro 2015. 

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. - OAB/SP 146.191 
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Processo n.º 148/2015. 

Projeto de Lei n.º 109/2015. 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL 

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

 

 
P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

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

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

n.º 1930, de 23 de Junho de 2015. 

 
A presente propositura tem por finalidade precípua otimizar o 

trâmite dos processos de aprovação de loteamentos e desmembramentos no âmbito 

do município de Avaré, removendo entraves que causam prejuízos aos 

empreendedores. 

 

Também prevê o projeto sob análise a alteração de outros 

dispositivos da Lei Municipal n.º 1930/2015 

 

Um exemplo de entrave (desnecessário) é a ausência de 

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

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

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

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

 

Essa readequação poderia se repetir, desarrazoadamente, a 

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

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

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

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

30, inciso VII e artigo 182, dispõem que: 

 

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

 

O adequado ordenamento territorial do município depende, 

obviamente, de leis eficazes, equilibradas e concretamente exequíveis. 

 

Para tanto, em cumprimento à Carta Magna, o município 

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

que deverão ser observadas na implantação de loteamentos e desmembramentos no 

âmbito do território municipal. 

 

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

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

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

ocupação do solo pelos projetos de loteamento e desmembramentos que doravante 

ingressarem na Prefeitura para aprovação. 

 

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

6766/1979, por sua vez, estabelecem que: 

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

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

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

loteamentos e desmembramento urbanos. 

 

Os requisitos mínimos referidos foram prestigiados pela Lei 

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

propositura sob análise revela-se absolutamente viável. 

 

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

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

Câmara Municipal, que deverá emitir parecer a respeito. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
 

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

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

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

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

tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 21 de Setembro de 2015. 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE           LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO            CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo nº 149/2015 

Projeto de Lei nº 110/2015 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Ementa: “Autoriza a outorga de escritura 

definitiva do imóvel doado à empresa 

CARTAPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS LTDA, revoga o Artigo 3º da Lei nº 

1889, de 24 de março de 2015 e adota 

providências” 

 

P A R E C E R  

 

Trata-se de parecer solicitado a esta Divisão Jurídica a respeito do 

vertente Projeto de Lei, ante a entrada em vigor da Lei nº 1.817/2014, que alterou o 

artigo 5º da Lei nº 517/2003, que obstaculizava a outorga extemporânea da 

escritura definitiva a empresas beneficiadas por doações de áreas.  

 

Nesse sentido, versa o presente parecer ao exame de Legalidade da 

antecipação da outorga da escritura definitiva, ante a promulgação da nova Lei 

citada.  

Pois Bem, com a edição da Lei 1.817/2014, que, embora não tenha 

propriamente alterado a redação do artigo 5º da Lei 517/2003, incluiu neste, quatro 

parágrafos, extirpando, ainda, o disposto em seu parágrafo único. 

 

Para efeitos da análise necessária, nos interessa o disposto nos §§ 2º e 3º 

inseridos pela Lei 1.817/2014 ao artigo 5º da Lei referendada, que trazem exceção à 

regra trazida no caput, especialmente para permitir a outorga atemporal da 
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escritura definitiva, como é o intento deste Projeto, diante mediante algumas 

condições.  

 

Temos, pois, que sob o aspecto Legal e constitucional da doação do 

terreno (lei 1.889/2015), bem como a da alteração da Lei 517/2003 (Projeto de Lei 

105/2014), já tiveram a devida análise deste Jurídico, quando emanados os 

Pareceres favoráveis que constam dos referidos processos. 

 

Cabe, neste momento, então, a análise da legalidade e 

constitucionalidade na antecipação da escritura definitiva, ante à exceção trazida 

pelo parágrafo 2º Lei 1.817/2014, bem como o cumprimento de seu arregimentado. 

 

Nesse norte, nos temos o artigo 30, inciso I da Constituição Federal, que 

reza:  

“Art. 30 - Compete aos Municípios: 

 

I - legislar sobre assuntos de interesse local;” 

 

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

Avaré: 

 

“Art. 4º - Ao Município compete prover a tudo quanto lhe diga respeito, ao 

seu peculiar interesse e ao bem estar de sua população, cabendo-lhe, 

privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: 

I- legislar sobre assuntos de interesse local;  

(...) 

VIII - dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens;” 

 

Na continuidade da análise do referido projeto de Lei, cumpre relembrar 

o que traz a Carta Republicana vigente, em especial o disposto no caput do artigo 

37, que reza: 

 



 

 

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

 

 

Av. Prefeito Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18700-000 – Tel. (14) 3732-0929  

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

 

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

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ...” 

 

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

vejamos o artigo 111:  

 

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

Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse 

público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 

público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua gestão dos 

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

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

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

complementada pelas Constituições dos Estados. 

 

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 
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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) 

 

Nestes termos, entende-se que a antecipação da escritura definitiva à 

Beneficiária, para fins específicos de aumento de sua área física insere-se nos 

assuntos de interesse local, porquanto é de interesse do Ente Municipal fomentar a 

atividade industrial, por meio da qual procura incentivar o comportamento do 

particular mediante a oferta de estímulos, gerando empregos e rendas.  

 

Consoante lição de Celso Bandeira de Mello in Revista de Direito Público - 

“O Estado e a Ordem Econômica”, v. 62, p. 34, “O Estado pode interferir com a 

atividade econômica... a) disciplinando-a ..., B) fomentando-a ..., c) assumindo-a 

...” 

De outro enfoque, devemos observar o cumprimento pela Beneficiária 

da antecipação da escritura, dos requisitos trazidos pelos §§ 2º e 3º do artigo 5º da 

Lei 517/2003, introduzidos com as novas alterações trazidas pela Lei 1817/2014. 

 

Como se observa dos referidos parágrafos, existem quatro imposições a 

serem cumpridas para a outorga antecipada da escritura: a primeira: existência de 

uma doação de área anterior  (§ 2º); a segunda: a doação de uma nova área (§ 

2º); a terceira: fim específico de realização de obras para aumento das instalações 

e número de empregados (§ 2º) e, quarta: apresentação de croqui descritivo das 

obras a serem realizadas, devidamente assinadas por profissional habilitado e a 

estimativa de criação de empregos, para fins da futura fiscalização do Poder 

Público (§ 3º). 

 

Destarte, diante das ponderações acima expostas, e do que consta 

do processo legislativo, não vislumbramos no vertente Projeto de Lei qualquer 

mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. 
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SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do projeto de lei não sugerimos correções. 

 

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

as devidas alterações não se encontrará maculado pelo vício da 

inconstitucionalidade ou ilegalidade, e, 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), 22 de Setembro de 2015. 

 

 
LEROY AMARILHA FREITAS 

ADV. - OAB/SP 146.191 
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Processo nº 151/2015. 
Projeto de Lei nº 112/2015. 
Autor: Prefeito Municipal 

 
 
Assunto: “Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Especial e dá outras 
providências”. 

 
 

P A R E C E R  
 

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

Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 
393.605,62 - (trezentos e noventa e três mil, seiscentos e cinco reais, e sessenta e 
dois centavos), para acudir a despesas da secretaria municipal da 
Assistência Social para construção do Centro de Convivência do Idoso.  

 
Nesse passo, não longe surge o artigo 30, incisos I, da 

Constituição Federal, que diz que compete ao Município legislar sobre 
assuntos de interesse local. 

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

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

 
Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 

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

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

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 
Estadual, senão vejamos o artigo 111:  
 

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

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao 
agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua 
gestão dos negócios públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e 
desmandos, é que a Constituição de l988, por vez primeira na história fez 
constar do seu texto exatamente os princípios de administração, no que 
foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 
O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 
  

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

 

Assim, sob o aspecto da iniciativa e competência, o projeto em 
análise harmoniza-se aos ditames legais. 

 
Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre o 

projeto ora analisado.  
 
Dispõe o inciso II, do art. 41, da Lei nº 4.320/64, que os créditos 

especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica. 

 
Necessário destacar que a abertura de créditos suplementares e 

especiais depende da existência de recursos disponíveis para acorrer à 
despesa e, por isso, o artigo 43 da já citada Lei nº 4.320/64 exige que tal 
abertura seja precedida de exposição e justificativa. 

 
Não longe, o art. 42 da Lei nº 4.320/64 dispõe que os créditos 

suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo. 
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Aliás, necessário conferir os comentários feitos por J. Teixeira 
Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis1 sobre o art. 42 da Lei n.º4.320/64, 
abaixo transcrito: 

 
“Os créditos especiais, por se referirem a programas novos, 
serão sempre autorizados previamente por lei e abertos por 
decreto do Executivo. 

 

Lembramos, entretanto, que faz-se necessária uma distinção: 
 

“- a autorização é dada em lei; 
 
- a abertura dos créditos adicionais, especiais e 
suplementares, por decreto do Executivo. 
 
São, pois, dois atos distintos”.  

 

Percebe-se, assim, que são promovidos dois atos distintos para 
que o crédito orçamentário adicional seja aberto. Primeiro, é 
indispensável que Legislativo manifeste sua autorização na lei da 
iniciativa do Executivo; e, segundo, a abertura do crédito será 
concretizada com a expedição de decreto que deve ser acompanhado de 
justificativa, com a indicação do recurso disponível para acorrer à nova 
despesa. 

 
A abertura do crédito adicional suplementar decorre da 

insuficiência de recursos, suplementando os créditos do orçamento 
vigente, e instrumento de ajuste orçamentário de autorizações de 
despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei 
orçamentária.  

 
Têm por finalidade realizar ajustes ocorridos na mudança de 

rumo das políticas públicas, variações de preço de mercado dos bens e 
serviços a serem adquiridos pelo governo, ou ainda, situações 
emergenciais inesperadas e imprevisíveis.  

 
São classificados em: Crédito Suplementar, Crédito Especial e 

Crédito Extraordinário.  

                                                 
1
1 A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107 
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Nesse sentido, segundo se observa o Projeto em análise, o 

crédito ao que parece é fruto de recursos oriundo de repasse do governo 
Estadual, com a finalidade de cobrir despesas decorrentes da 
implementação e Construção do  Centro de Convivência do Idoso, no 
âmbito do Programa “São Paulo Amigo do Idoso”, conforme se observa 
da leitura do artigo 1º da propositura. 

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

encontra maculado pelo vício da ilegalidade e inconstitucionalidade.    
 

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

epígrafe não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou 
ilegalidade, motivo pelo qual opina esta Divisão Jurídica pela regular 

tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do Plenário 
desta Casa Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais 
e regimentais. 

 
É o parecer, “sub censura”. 

 
Avaré (SP), 21 de Setembro de 2015. 

 
 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                           LEROY AMARILHA FREITAS                            
Adv. OAB/SP – 181.765                                                 Adv. OAB/SP –146.191 
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P A R E C E R  

 

 

Processo nº 152/2015 

Projeto de Lei nº 113/2015   

Autor: Prefeito Municipal 
 
  

“Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas 

respostas.” (Voltaire). 

 

 

Assunto: “Altera o art. 146, da Lei 

Municipal nº 315, de 23 de maio de 

1995, e dá outras providências.” 

 

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

que busca alterar norma jurídica municipal que versa sobre a 

insalubridade e periculosidade do servidor público municipal, fixando 

base cálculo única para pagamento destes adicionais.  

 

Nesse sentido, cumpre buscar abrigo no artigo 30, incisos I, 

da Constituição Federal, que traz que compete ao Município legislar 

sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo lado, surge o artigo 4º, I, da Lei Orgânica do 

Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência 

para legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 

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

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

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

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

Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

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

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo 

ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na 

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

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

história fez constar do seu texto exatamente os princípios de 

administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas 

Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

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

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

direito que criou, razão pela qual não deve ser motivo surpresa 

constituir-se o princípio da legalidade um dos sustentáculos 

fundamentais do estado de Direito.(...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, mas 

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

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

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

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro 

intuito de aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, uma vez 

que, a lei em vigor necessita de alteração, segundo a ótica do autor da 

propositura. 

Necessário consignar que não havia no ordenamento 

municipal uma base de calculo para pagamento dos adicionais de 
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insalubridade e periculosidade, ora se paga com referencia do salário 

mínimo, ora se paga pela referencia salarial dos servidores, de modo que 

foi necessário estabelecer uma base única para se evitar desacertos. 

  

Em decisão o Supremo Tribunal Federal reafirmou a 

viabilidade de se utilizar o vencimento básico do servidor municipal 

quando a lei local é omissa. Segundo a Corte, tal decisão não ofende a 

Súmula Vinculante n. 04, posto que não se utiliza do salário mínimo 

como base de cálculo da verba. 

 

Nesse sentido, o mérito de aprovação ou não, cabe ao 

plenário na sua soberania. 

 

Destarte, não vislumbramos no vertente Projeto de Lei 

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

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos 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 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, 21 de Setembro de 2015. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP 146.191 
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P A R E C E R  
 

Processo nº 160/2015 

Projeto de Lei nº 120/2015 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL 

 

" Tudo o que um sonho precisa para ser realizado 

é alguém que acredite que ele possa ser realizado.” 
Roberto Shinyashiki 

 
“Autoriza o Executivo Municipal a receber em 
doação de veículo e dá outras providências. 

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

o Executivo a receber em doação um veículo da Srª. Lazara Rodrigues de Souza, cuja destinação 

será fiscalização das construções pela Secretaria de Obras e Habitação. 

Compete ao Município, nos termos do artigo 30, I, da Constituição 

Federal, legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

A iniciativa de leis como a vertente, não se subordina às regras do art. 

40, não sendo, à primeira vista, matéria de exclusiva iniciativa do Prefeito. 

 

Todavia, é cediço que os atos de gestão, bem como de administração 

dos bens municipais são de competência do alcaide. 

 

Veja-se, a propósito, o disposto no art. 114, da Lei Orgânica: 

 

“Art. 114 - Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, 

respeitada a competência da Câmara quanto àquele utilizado em seus 

serviços. 

 

§ 1º - Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos 

e ações que, a qualquer título, pertençam ao Município.” 

 
A Lei Orgânica do Município define, ainda, no art. 27, a competência da 

Câmara Municipal para autorizar o Município a receber doação, fazendo expressa ressalva na 

hipótese de não haver encargos. Confira-se: 
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“Art. 27. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre 
todas as matérias de competência do Município e especialmente: 
 
[…] 
 
X - autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem 
encargo, não se considerando como tal a simples destinação específica do bem; 
[…]” 

 

Vê-se, por tal ângulo, que a doação ora pretendida, se perfeita fosse 

prescindiria de autorização legislativa, por não acarretar encargos ao Município. 

 

A doação, como instituto jurídico, é tipicamente instituto de Direito 

Privado, de Direito das Obrigações, de Direito Civil Contratual. Sua tipicidade é manifesta pela 

regulação que lhe confere o Código Civil, artigos 538 a 564. É um dos mais formais contratos de 

nosso Direito, sob os quais muitas normas incidem para sua realização, ditando-lhe a forma 

para sua adequada valia jurídica. 

 

Pessoais físicas ou jurídicas, essas públicas ou privadas, ao realizarem 

doações, devem observar seus contornos legais definidos no Direito Civil, ainda que no caso de 

pessoa jurídico-pública, ao lado das normas do Código Civil, existam outras regras de cunho 

legal ou constitucional que devem ser observadas na prática de aquisições ou alienações através 

de doação. 

 

Referido contrato pode consubstanciar uma doação simples, com 

encargos ou remuneratória. Será simples ou pura quando “efetivada a favor do donatário, 

que desfrutará de seu objeto sem qualquer restrição”. A doação será com encargo quando 

“o doador impõe ao donatário uma prestação (obrigação), a ser cumprida a favor do 

próprio autor da liberalidade ou de terceiro”  (g.n). Por fim, será remuneratório quando o 

propósito do doador for o de pagar por um serviço prestado pelo donatário.   

 

Hely Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, 7 ed., São Paulo, 

Malheiros, 1994, ao falar de doação, aquisição e alienação de bens imóveis pelo Município, 

ensina: 

"Doação é o contrato pelo qual uma pessoa (doador), por 

liberalidade, transfere do seu patrimônio um bem para o de outra (o 
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donatário), que o aceita (...). É contrato civil, e não administrativo, 

fundado na liberdade do doador, que pode ser com encargo. 

 

O Município pode fazer doações de bens móveis ou imóveis 

desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar 

construções e atividades particulares de interesse local e convenientes 

à comunidade. Essas doações podem ser com ou sem encargos, e em 

qualquer caso dependem de lei autorizativa que estabeleça as 

condições para sua efetivação, e de prévia avaliação do bem a ser 

doado, não sendo exigível licitação para o contrato alienativo (Lei 

8.666/93, art. 17, I, "b")." (p. 245.) 

 

"O Município, no desempenho normal de sua administração, adquire 

bens de toda espécie e os incorpora ao patrimônio público para 

realização de seus fins. Essas aquisições ou são feitas 

contratualmente, pelos instrumentos comuns do Direito Privado, sob 

a forma de compra, permuta, doação , dação em pagamento, ou se 

realizam compulsoriamente por desapropriação ou adjudicação em 

execução de sentença, ou ainda, se efetivam por força de lei na 

destinação de áreas públicas nos loteamentos (...)." (p. 254.) 

 

"A alienação de bens imóveis do Município (venda, permuta, doação 

etc), sendo ato que excede dos de simples administração, exige 

expressa autorização da Câmara. (...) daí a regra segundo a qual o 

prefeito, toda vez que tiver necessidade de dispor de bens, ou de 

onerar o Município com encargos extraordinários, deverá obter 

autorização especial da Câmara. 

 

As leis orgânicas exigem, em regra, quorum e tramitação especial 

para aprovação das proposições que autorizam a venda, permuta e 

doação de bens imóveis, assim como para a constituição de ônus e 

assunção de encargos extraordinários para a Municipalidade. Tais 

autorizações, portanto, devem atender, na sua elaboração, a todos os 

requisitos especiais previstos na legislação local organizatória do 

Município e aos trâmites regimentais que se referirem à espécie em 

deliberação." (p. 507.)  

 

Verifica-se que o Projeto de Lei em análise visa o recebimento de uma 

motoneta Honda C100 – BIZ – gasolina ano 2002/2003 – placas DBR 8341, para ser utilizada 

pela municipalidade, em especialmente pela Secretaria de Obras e Habitação. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, cumpre destacar que leis 

autorizativas restringem-se às situações em que é exigida autorização do legislativo para 

atividades do Prefeito.  
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Destarte, diante das ponderações acima expostas, não vislumbramos no 

vertente Projeto de Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto ao projeto de Lei sugerimos a redenominação do artigo 2º e 

renumeração dos demais artigos, passando a seguinte ordem: 

 

“Art. 2º - O bem móvel doado deverá ser entregue a administração pública, livre e 

desembaraçado de qualquer restrição administrativa ou judicial.” 

 

“Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.” 

 
 

Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Lei em epígrafe, com 

as alterações propostas, 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. 

 
Avaré, 21 de Setembro de 2.015. 

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. – OABSP. 146.191 

  
 

 














