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  CIRCULAR N º 21/2016 - DG                                                         Avaré, 16 de junho de 2.016. 

 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 

 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
20/06/2016 - 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 20 de Junho 
do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
1. PROCESSO N.º 42/2016 – Discussão Única – Maioria Qualificada 2/3 – Votação Nominal 

Autoria:- Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Assunto: - Processo TC nº 1730/026/2013 - relativo às contas da Prefeitura Municipal 
da Est. Turística de Avaré - ref. Exercício de 2013.    
Anexo:- Cópias do Ofício UR. 02 nº 028/2016; Parecer Prévio TCE, Pareceres do Jurídico e 

das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor; Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2016 e respectivos Pareceres. 
Observação: O processo 1730/026/2013 original encontra-se disponível para vistas na 
Secretaria da Câmara. (vistas: Verª Bruna) 
 

2. PROJETO DE LEI Nº 157/2015 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Marcelo José Ortega 
Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria Municipal da Educação publicar 
anualmente a lista de classificação geral para atribuição de classes, aulas e unidade escolar 
para o ano letivo subsequente. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 157/2015 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação (Parecer Contrário) (vistas: Verª Rosângela) 

 
3. PROJETO DE LEI Nº 28/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre regularização de obras e dá prazo para sua concessão (c/ 
SUBSTITUTIVO) 
Anexo: Cópia do Projeto de Lei nº 28/2016. 
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Permanentes serão colocados na 
Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria 
 

4. PROJETO DE LEI Nº 53/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias e execução da Lei Orçamentária para o 
exercício financeiro de 2017, e dá outras providências (LDO). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 53/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões 

de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
Observação:- Os anexos encontram-se à disposição na Secretaria da Câmara. 

 
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos de 

minha elevada estima e distinta consideração.                                              

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo nº 042/2016. 
 

 
Assunto: “(Processo TC – 1730/026/2013 - 
relativas às contas da Prefeitura Municipal da 
Estancia Turística de Avaré - ref. exercício de 
2013)”. 

 
 

P A R E C E R 
  
 
 

    Trata-se do processo das Contas da Prefeitura Municipal de Avaré 

relativas ao exercício de 2013 com Parecer Prévio emitido pela Colenda Primeira 

Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

   É certo que o Tribunal de Contas desempenha papel preponderante 

e conclusivo em se tratando de auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização das 

contas públicas. 

 

    A par de suas funções de auditoria financeira e orçamentária, tem a 

finalidade específica de julgar a regularidade das contas de todos os 

administradores, tanto da administração direta como da administração indireta e 

fundacional, além dos demais responsáveis pelo gerenciamento do erário público, 

(artigo 71, II da CF). 

 

    No mesmo sentido a lição do professor Alexandre de Moraes: 

  
“Como natural decorrência do fortalecimento de sua ação 
institucional, os Tribunais de Contas tornaram-se 
instrumentos de inquestionável relevância na 
Administração Pública e o comportamento de seus agentes, 
com especial ênfase para os princípios da moralidade 
administrativa, da impessoalidade e da legalidade”. 
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Nesse passo, extrai-se do artigo 46, da Lei Orgânica do Município de 
Avaré, o seguinte: 

“Art. 46 - A fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
do Município será exercida pela Câmara Municipal, 
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle 
interno do Executivo, instituídos em lei.” 

 

Igualmente, a Lei Orgânica Municipal ainda tratando desse tema, vê-

se no artigo 26, inciso XI  que: 

 
“Art. 26 - Dentre outras atribuições, compete ao Presidente 
da Câmara: 
 
[...] 
 
XI - encaminhar, para parecer prévio, a prestação de contas 
do Município ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão a 
que for atribuída tal competência;” 

 

Nesse sentido, cumpre consignar que a Primeira Câmara do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, em 17 de novembro de 2015, pelo voto do 

relator emitiu parecer favorável a aprovação das contas da Prefeitura Municipal 

para o exercício de 2013, ressalvados os atos pendentes de apreciação por aquele 

Tribunal.  

Diante do parecer prévio exarado pelo E. Tribunal de Contas do 

Estado, nos termos do artigo 8º, inciso IV, alínea “c”, do Regimento Interno dessa 

Casa, compete à Mesa propor o competente Projeto de Decreto Legislativo, 

conforme disposto no artigo 131 inciso IV, cabendo ao E. Plenário o julgamento do 

mérito das contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2013. 

 

Do processo se extrai que a Presidência desta Casa notificou o 

interessado para disponibilizar os autos para o que entender necessário, seja para 

sua análise, seja para extração de cópias, seja para buscar subsídio de defesa, em 

plenário inclusive, caso assim entender necessário. 
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Como dito acima, necessário inclusive publicar para que o chefe do 

executivo nem suscite ou alegue restrição de acesso ao processo, o Legislativo 

deverá lançar mão das devidas comunicações ao mesmo que as contas do exercício 

2013 encontram-se nessa Casa. 

     

Finalizando, para que se não alegue desconhecimento, necessário se 

faz a notificação do prefeito PAULO DIAS NOVAES FILHO do dia da sessão 

camarária do julgamento das contas do exercício de 2013, dando, inclusive 

NOVAMENTE a oportunidade de poder analisar seu conteúdo caso julgue 

necessário, tudo a fim de resguardar a ampla defesa e contraditório1. 

 

                        É o parecer, sub censura. 

 

Avaré, 28 de Março de 2016. 
 
 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP – 146.191 

                                                 
1
 AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO LEGISLATIVO - JULGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EX-

PREFEITO AJUIZADA CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA - SUA NECESSIDADE TAMBÉM NOS JULGAMENTOS POLÍTICOS - FALTA DE 

REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO - CONSEQÜENTE INEFICÁCIA DO ATO POR FALTA DO 

QUORUM MÍNIMO EXIGIDO PARA APRECIAÇÃO DAS CONTAS. - Embora caiba ao Legislativo julgar e 

fiscalizar as ações do Executivo, ao fazê-lo, no procedimento de julgamento das contas apresentadas pelo Prefeito, não 

pode dispensar a instalação do contraditório administrativo, nem de possibilitar ao interessado os meios de defesa que 

lhe são constitucionalmente garantidos. O art. 5º, inciso LX, da CF, é, aliás, expresso no sentido de que, '''aos litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 

meios e recursos a ela inerentes'', não mais prevalecendo o princípio da '''verdade sabida''', a possibilitar a aplicação 

imediata de pena. - Não observado o princípio do contraditório, ao Poder Judiciário permite a lei que se examine o 

aspecto formal da sessão convocada para a apreciação das contas do Chefe do Executivo Municipal. - Não observado o 

quorum exigido para o julgamento das contas, confirma-se a decisão que anulou a respectiva Resolução emitida pela 

Câmara. 

(TJ-MG 101830407176250011 MG 1.0183.04.071762-5/001(1), Relator: WANDER MAROTTA, Data de Julgamento: 

28/10/2008, Data de Publicação: 07/11/2008) 
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Processo nº 085/2016. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2016.                                                                                                                                                                                                  

 
 

Assunto: “(Dispõe sobre aprovação do Parecer Prévio do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às 

Contas do Município da Estância Turística de Avaré, 

relativas ao exercício de 2013, constantes do Processo TC-

1730/026/2013)”. 

 

 

 

 

P A R E C E R 

  

 

    Trata-se do processo de contas da Prefeitura Municipal de Avaré relativa ao 

exercício de 2013, com Parecer Prévio emitido pela E. Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. 

   O Tribunal de Contas desempenha papel preponderante e conclusivo em se 

tratando de auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização das contas públicas. 

 

    A par de suas funções de auditoria financeira e orçamentária, tem a finalidade 

específica de julgar a regularidade das contas de todos os administradores, tanto da 

administração direta como da administração indireta e fundacional, além dos demais 

responsáveis pelo gerenciamento do erário público, (artigo 71, II da CF). 

 

    No mesmo sentido a lição do saudoso Alexandre de Moraes: 

 

“Como natural decorrência do fortalecimento de sua ação 

institucional, os Tribunais de Contas tornaram-se instrumentos de 

inquestionável relevância na Administração Pública e o 

comportamento de seus agentes, com especial ênfase para os 

princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da 

legalidade”. 
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O artigo 46, da Lei Orgânica do Município de Avaré, disciplina que: 

“Art. 46 - A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do 

Município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle 

externo, e pelos sistemas de controle interno do Executivo, instituídos 

em lei.” 

 

Igualmente, traz ainda a Lei Orgânica Municipal o seguinte: 

 
“Art. 26 - Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da 

Câmara: 

... 

XI - encaminhar, para parecer prévio, a prestação de contas do 

Município ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão a que for 

atribuída tal competência; 

...” 

 

                       Ponto de fundamental importância é o critério para uma correta caracterização do 

que realmente seja o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas. Doutrinariamente, vários 

autores pátrios militantes na área do Direito Administrativo abordam o conceito de parecer, de 

maneira ampla e genérica. O Mestre Celso Antônio Bandeira de Melo, bastante econômico, 

afirma que parecer que “é a manifestação opinativa de um órgão consultivo expendendo sua 

apreciação técnica sobre o que lhe é submetido.”  

 

Hely Lopes Meireles (2006), a seu turno explica: 

 

“Pareceres administrativos são manifestações de órgãos técnicos 

sobre assuntos submetidos à sua consideração. O parecer tem caráter 

meramente opinativo, não vinculando a Administração ou os 

particulares à sua motivação ou conclusões, salvo se aprovado por 

ato subsequente. Já, então, o que subsiste como ato administrativo 

não é o parecer, mas, sim, o ato de sua aprovação, que poderá 

revestir a modalidade normativa, ordinatória, negocial ou punitiva. 

O parecer, embora contenha um enunciado opinativo, pode ser de 

existência obrigatória no procedimento administrativo e dar ensejo à 

nulidade do ato final se não constar do processo respectivo, como 

ocorre, p.ex., nos casos em que a lei exige a prévia audiência. Nesta 

hipótese, a presença do parecer é necessária, embora seu conteúdo 

não seja vinculante para a Administração, salvo se a legitimidade do 
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ato final, caso em que o parecer se torna impositivo para a 

Administração.” (MEIRELES, 2006, p.176). 

 

Como se infere das lições extraídas dos mestres supracitados, a natureza do parecer, 

no sentido em que foi explicado, encerra conteúdo por essência opinativo, desenvolvido, pela sua 

natureza, sem princípios e garantias processuais, e ademais carente de qualquer atributo de 

decisão propriamente dita, o que afasta de plano, qualquer possibilidade de insurgir-se contra seu 

conteúdo por via recursal. Nesta linha, bem explica o professor Diógenes Gasparini (2006) que: 

 

“O parecer não pode ser atacado por recursos administrativo ou 

judicial, pois não se dispõe a declarar, a certificar, criar, alterar, 

transferir ou extinguir direitos e obrigações. Com efeito, decidiu o 

então TFR que “Descabe mandado de segurança quando não há ato 

administrativo do qual emane suposta coação ou ilegalidade. Parecer, 

por não ter força vinculante, dado seu caráter meramente opinativo, 

não é ato administrativo” (RDA, 149:257)  

 

Em verdade, trata-se de um todo único, mas de natureza complexa, à medida que 

desenvolvido em momentos e esferas distintas: um, anterior, no âmbito do Tribunal de Contas, 

cuja manifestação preparatória, é a exaração do parecer prévio e outro, subsequente, no âmbito 

do Legislativo, da qual deflui o julgamento propriamente dito. 

 

Como se observa, trata-se de um procedimento administrativo de natureza especial, 

não se confundindo com o procedimento administrativo comum ou ordinário ou mesmo com ato 

administrativo complexo, uma vez que, in casu, os atos emanados por cada esfera no curso do 

procedimento têm existência autônoma conquanto não absoluta, uma vez que o decidido no 

Tribunal de Contas pode ser ratificado ou contraposto no Parlamento, e neste caso, a exigir 

motivação e quórum qualificado. 

 

Com efeito, não obstante o ato final pertencer à exclusiva competência do 

legislativo, o parecer prévio do Tribunal de Contas cumpre função preparatória, devendo o 

processo administrativo de julgamento de contas enquadrado na espécie que o publicista italiano 

Mário Bracci intitula “procedimento expressivo de manifestação complexa”, entendido como tal 
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a “... sucessão de atos distintos provenientes de órgãos distintos para chegar-se ao ato final...” 

(FERRAZ, 2001, p.6). 

 

É fundamental explicar que tanto no âmbito das Cortes de Contas como no Poder 

legislativo, o procedimento propriamente dito, desenvolve-se sob a chancela dos princípios 

constitucionais do contraditório e ampla defesa, sendo facultado e franqueado ao agente político 

a utilização de qualquer meio lícito para fundamentar sua defesa, apresentar alegações ou fazer 

apontamentos que entender necessários. 

 

Ora, no caso específico do denominado parecer emitido pelos Tribunais de Contas, 

verifica-se, em verdade, a existência de um verdadeiro processo cognitivo exauriente, destinado 

a formar a convicção daqueles que têm o múnus de proferir um provimento ao final deste.  

 

Portanto, como já nos ensinava o mestre processualista Elio Fazzalari, o processo é 

o procedimento desenvolvido em contraditório. Assim, ao permitir que os interessados 

apresentem suas alegações no curso do iter do julgamento das contas desenvolvido no âmbito 

desta Corte, configurar-se-ia a presença do processo e consequentemente seus desdobramentos, 

incluindo a manifestação final, ou melhor, dizendo, o decisum e, por conseguinte o direito 

constitucional de ele recorrer. Isso, aliás, coaduna com sentido do mandamento constitucional 

que atribui o viés amplo à defesa a ser franqueada aos interessados.  

 

Ademais, a reforçar os aspectos peculiares que encerram o parecer prévio, e que lhe 

alçam a uma condição para além de simples instrumento opinativo, estão a) a necessidade de 

quorum ultra qualificado para sua desconstituição e b) as razões a serem expendidas para que ele 

deixe de prevalecer: assim, em relação ao Chefe do Executivo Municipal, o parecer do Tribunal 

só deixará de prevalecer com a expressa manifestação contrária de dois terços do Poder 

Legislativo, conforme disposto no art. 31, § 2º. da CF/88. 
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Nesse sentido, o relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo demonstrou s.m.j., de forma visível e cristalina algumas incorreções praticadas pela 

Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito municipal a época.                                   

 

Contudo, após sua análise decidiu emitir parecer favorável à aprovação das 

contas do prefeito municipal de Avaré (SP) no exercício de 2013. 

 

Diante do parecer prévio exarado pelo E. Tribunal de Contas do Estado, nos 

termos do artigo 8º, inciso IV, alínea “c”, do Regimento Interno dessa Casa, compete à Mesa 

propor o competente Projeto de Decreto Legislativo, conforme disposto no artigo 131 inciso IV, 

cabendo ao E. Plenário o julgamento do mérito das contas da Prefeitura Municipal referente ao 

exercício de 2013. 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Quanto ao projeto de Decreto Legislativo não sugerimos nenhuma correção. 

Assim, esta Divisão Jurídica opina pela regular tramitação do Projeto de 

Decreto Legislativo em analise, cabendo o Egrégio Plenário a votação das contas do exercício de 

2013, respeitando-se o quórum qualificado.  

 

É o parecer, “sub censura.” 

 

Avaré, 30 de Maio de 2016. 

 

 

 

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 215/2015. 

Projeto de Lei n.º 157/2015. 

Autora: Ver.: MARCELO JOSÉ ORTEGA 

 
 
Assunto: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
Secretaria Municipal da Educação publicar 
anualmente a lista de classificação geral para 
atribuição de classes, aulas e unidade escolar 
para o ano letivo subsequente”. 

 
 
 

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 MARCELO 

JOSÉ ORTEGA, objetivando criar a “obrigatoriedade da Secretaria Municipal da 

Educação publicar anualmente a lista de classificação geral para atribuição de classes, 

aulas e unidade escolar para o ano letivo subsequente”. 

 
Segundo o artigo 1º, da propositura a Secretaria Municipal da 

Educação fica “...obrigada a publicar anualmente no Semanário Oficial da Estância 

Turística de Avaré e no site oficial da Prefeitura  a lista de classificação geral para 

atribuição de classes, aulas e unidade escolar para o ano letivo subsequente...”. 

 

Ainda de acordo com a propositura, a “lista deverá ser 

publicada no mínimo 15 dias antes da atribuição para os interessados tenha acesso às 

informações de classificação”.  

 

Há, também, previsão de que as despesas decorrentes por essa 

lei deverá ocorrer por conta de dotações orçamentárias próprias. 

  

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

prosperar em razão do vício de iniciativa, conforme os óbices a seguir invocados.  
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Com efeito, embora louvável a proposta, é imperiosa a 

observância de determinados requisitos na produção legislativa. 

 

No caso específico, a iniciativa parlamentar representa nítida 

invasão na competência do Poder Executivo, por criar verdadeiras obrigações a outro 

poder,  cujo exercício é inerente ao Prefeito Municipal. 

 

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

ao poder executivo, trata de matéria exclusivamente relacionada à Administração 

Pública, a cargo do Chefe do Executivo, porque disciplina programa governamental. 

 

O projeto em análise cuida de impor atribuições à 

Administração Municipal, ao determinar OBRIGAÇÕES a Secretaria Municipal da 

Educação. 

A propositura ainda impõe atos de gestão do (a) Secretário (a) 

de Educação, acarretando indevida interferência na gestão 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, já que determinar publicações, 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.  
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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)  

 

No caso específico, portanto, a iniciativa parlamentar representa 

nítida invasão na competência do Poder Executivo, por criar verdadeiras obrigações, 

cuja gestões é exclusiva ao Prefeito Municipal. 

 

Além de corroborar a fundamentação acima esposada,  o IBAM 

através do PARECER N.º 0258/2016 o qual adotamos integralmente para exarar este 

parecer.  

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.  
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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.  

 

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 nítida invasão na competência do Poder Executivo, tendo 

em vista tratar-se de projeto que prevê atos típicos de gestão, planejamento e 

organização. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

 

Avaré (SP), 22 de Fevereiro de 2016. 
 

 
 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP – 146.191 
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Processo nº 052/2016. 

Projeto de Lei nº 028/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre a regularização de 

obras e dá prazo para sua concessão e adota 

outras providências”.  

 

 

 

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

 

 

Cuida-se do projeto de Lei de autoria do chefe do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre regularização de obras e dá prazo para sua concessão no âmbito da 

Estância Turística de Avaré. 

 

Cumpre consignar nesse sentir que se trata de projeto de lei de enorme 

relevância para todos os munícipes, pois inúmeros imóveis encontram-se irregulares 

frente ao plano diretor, de outro bordo, surge a necessidade de se analisar as condições e 

critérios para tal regularização. 

 

Nesse sentido, registra-se em sede sumária de conhecimento, que se mostrará 

importante instrumento para apreciação do mérito da propositura, a feitura de 

“audiência pública” sobre o tema que se descortina. 
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É de ressaltar a importância das audiências públicas administrativas como 

instrumento de efetivação dos direitos, especialmente dos direitos difusos e coletivos, 

especialmente as questões referentes a: 1) concessões ou permissões para a execução do 

serviço público funerário e a administração dos cemitérios públicos e privados; 2) as 

licenças para uso e ocupação do solo urbano;  licenças ambientais;  atestado de 

condições de higiene e saúde pública; 3) plano diretor; 4) percentual da área útil dos 

cemitérios sob concessão ou permissão e privados reservados para os "sepultamentos 

sociais" (gratuitos); 5) planos de carreiras  e estatutos; 6) 

Criação/Organização/Restruturação de Conselhos Municipais;   entre outros pontos 

que devem ser debatidos pela sociedade. 

 

Audiências públicas vêm sendo realizadas nos casos de interesse público 

relevante, como: definição de políticas públicas, processo legislativo (elaboração de 

normas); atividade correcional (Judiciário e Ministério Público); cumprimento de 

metas fiscais; ação de descumprimento de prec eito fundamental; meio ambiente 

(CNTBio, ANS, ANP, ANEEL); aquisição de imóveis rurais por estrangeiros; etc.  

 

Essa prática representa um avanço democrático – pois implica na mudança da 

democracia representativa para a democracia participativa – com a efetiva discussão dos 

problemas de relevante interesse social, exercendo-se um diálogo com os diversos 

atores sociais. Essa maneira de agir só tende a fortalecer o regime democrático, onde a 

participação de todos é valorizada na busca da solução dos problemas que afligem o dia-

a-dia do cidadão, neste caso o servidor da área da educação. 
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Desta forma, considerando que o tema reclama discussão pública, sendo certo 

que a audiência servirá para a obtenção de dados, subsídios, sugestões ou críticas, 

assegurando a participação popular no processo legislativo, assim sendo, esta Divisão 

Jurídica sugere que se faça audiência pública sobre a questão objeto do projeto de lei 

complementar e consequentemente com os resultados obtidos, faça-se uma reavaliação 

das normas contidas no projeto para se atestar o real alcance da propositura. 

 

Assim, com base nessas premissas e em cumprimento ao disposto no artigo 

21, § 2.º, inciso I, da Lei Orgânica Municipal recomenda-se a realização de audiência 

pública, como dito alhures que constitui importante instrumento da democracia 

participativa, propiciando a efetiva discussão dos problemas de relevante interesse 

social, dentre os quais se insere a “plano diretor”, exercendo-se um diálogo e 

estimulando o debate com os diversos atores sociais. 

 

Após a providência sugerida que seja reenviado a projeto a esta Divisão 

Jurídica para análise cognitiva do Mérito. 

  

É o parecer, sub censura. 

Avaré (SP), 25 de Abril de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
ADV. - OAB/SP 146.191 
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Processo nº 083/2016. 
Projeto de Lei nº 053/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 
 
 

Assunto: “Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias e execução da Lei 
Orçamentária para o exercício financeiro de 
2017 e dá outras providências - LDO”.  
 

 

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

 

Cuida-se do projeto de Lei de autoria do chefe do Executivo Municipal, que 
estabelece as Diretrizes Orçamentárias e execução da Lei Orçamentária para o exercício 
financeiro de 2017 e dá outras providências - LDO. 

 
Cumpre consignar que orçamento anual é constituído em um dos três 

instrumentos de planejamento, definidos na Constituição Federal de 1988 e na Lei Federal nº 
4.320/64, juntamente com o Plano Plurianual- PPA e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – 
LDO. Elaborado anualmente pelo Poder Executivo, a discussão estabelece as normas gerais 
para a elaboração, execução e controle orçamentário. 

 
Desta forma, considerando que o controle social do erário público é peça básica 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, para tanto, estabelece intensa agenda de debate 
popular e de publicidade das contas. 

 
Há que se fazer duas ponderações nessa propositura, a primeira cinge-se ao fato 

de constar do processo o anexo que acompanha a propositura, o anexo é peça indispensável 
a tramitação do mesmo; a segunda, antes da apreciação do mérito da propositura se faz à 
realização de audiências públicas para debater o cumprimento das metas orçamentárias e 
patrimoniais do Executivo e Legislativo. 

 
Nesse sentido, registra-se em sede sumária de conhecimento, que se mostrará 

importante instrumento para apreciação do mérito da propositura, a feitura de “audiência 
pública” sobre o tema que se descortina. 

 
É de ressaltar a importância das audiências públicas administrativas como 

instrumento de efetivação dos direitos, especialmente dos direitos difusos e coletivos, 
especialmente as questões referentes a: 1) LDO – PPA –LOA – peças orçamentárias; 2) 
concessões ou permissões para a execução do serviço público funerário e a administração 
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dos cemitérios públicos e privados; 3) as licenças para uso e ocupação do solo urbano;  
licenças ambientais;  atestado de condições de higiene e saúde pública; 4) plano diretor; 4) 
planos de carreiras  e estatutos; 5) Criação/Organização/Restruturação de Conselhos 
Municipais;   entre outros pontos que devem ser debatidos pela sociedade. 

 
Audiências públicas vêm sendo realizadas nos casos de interesse público 

relevante, como: definição de políticas públicas, processo legislativo (elaboração de normas); 
atividade correcional (Judiciário e Ministério Público); cumprimento de metas fiscais; ação de 
descumprimento de preceito fundamental; meio ambiente (CNTBio, ANS, ANP, ANEEL); 
aquisição de imóveis rurais por estrangeiros; etc.  

 
Essa prática representa um avanço democrático – pois implica na mudança da 

democracia representativa para a democracia participativa – com a efetiva discussão dos 
problemas de relevante interesse social, exercendo-se um diálogo com os diversos atores 
sociais. Essa maneira de agir só tende a fortalecer o regime democrático, onde a participação 
de todos é valorizada na busca da solução dos problemas que afligem o dia-a-dia do cidadão, 
neste caso o servidor da área da educação. 

 
Desta forma, considerando que o tema reclama discussão pública, sendo certo 

que a audiência servirá para a obtenção de dados, subsídios, sugestões ou críticas, 
assegurando a participação popular no processo legislativo, assim sendo, esta Divisão 
Jurídica sugere que se faça audiência pública sobre a questão objeto do projeto de lei e 
consequentemente com os resultados obtidos, faça-se uma reavaliação das normas contidas 
no projeto para se atestar o real alcance da propositura. 

 
Assim, com base nessas premissas e em cumprimento ao disposto no artigo 21, § 

2.º, inciso I, da Lei Orgânica Municipal recomenda-se a realização de audiência 
pública, como dito alhures que constitui importante instrumento da democracia 
participativa, propiciando a efetiva discussão dos problemas de relevante interesse do 
município, exercendo-se um diálogo e estimulando o debate com os diversos atores do 
segmento e a da sociedade. 

 
Após a providência sugerida que seja reenviado a projeto a esta Divisão 

Jurídica para análise cognitiva do Mérito, acompanhado da Ata da Audiência Pública 
realizada. 

É o parecer, sub censura. 
 

Avaré (SP), 09 de Maio de 2016. 
 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
ADV. - OAB/SP 146.191 
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Processo n.º 83/2016  

Projeto de Lei n.º 53/2016 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL 

 

Assunto: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias e 
execução da Lei Orçamentária para o exercício 
financeiro de 2017 e dá outras providências (LDO).  

 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

 

Trata-se de Projeto de Lei Ordinária, de autoria do Chefe do Poder Executivo 

local, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do 

município para o exercício de 2017 (LDO). 

 

Nos termos do artigo 30, incisos I e III da Constituição Federal:  

 

Art. 30 - Compete aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

(...)  

 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 

rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos 

prazos fixados em lei; 

 

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

Avaré reza que: 

 

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; 
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(...) 

 

III - elaborar o orçamento, prevendo a receita e fixando a despesa, com base em 

planejamento adequado;  

(...) 

 
Na continuidade da análise do referido projeto de Lei, conforme dispõe a 

nossa referida Carta Magna, temos que: 

                             
Seção II 
 
DOS ORÇAMENTOS 
 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais. 
 
§ 1º - Omissis 
 
§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento. 
 
§ 3º - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 
 
§ 4º - Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta 
Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados 
pelo Congresso Nacional. 
 
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 
 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público; 
 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
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§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 
creditícia. 
 

§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o 
plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-
regionais, segundo critério populacional. 
§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita 
e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de 
créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por 
antecipação de receita, nos termos da lei. 
 

§ 9º - Cabe à lei complementar: 
 

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a 
organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária anual; 
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e 
indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. 

  

 

Primeiramente, deve-se esclarecer que a matéria que a presente proposta 

legislativa pretende disciplinar encontra-se afeta àquelas que são de iniciativa privativa do Chefe 

do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 165, incisos II e III e seus parágrafos, da 

CF/88. 

 
Neste sentido, o projeto de lei em epígrafe busca a ampliar, com autorização 

constitucional, o conteúdo do orçamento anual, uma vez que pretende que o indigitado estudo, 

a ser empreendido pelo Poder Executivo local, integre o conteúdo das respectivas leis de meios. 

 

No entanto, é preciso salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 

166, estabelece diretrizes gerais que devem nortear o processo de elaboração das 

denominadas leis orçamentárias, quais sejam, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO e a Lei de Orçamento Anual - LOA. 

 

Ora no caso da LDO, estabelece o artigo 35, § 2º, II, ADCT, que o respectivo 

projeto será encaminhado ao Legislativo até oito meses e meio antes do encerramento do 

exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão 

legislativa.  
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Com efeito, de acordo com o § 2.° do artigo 165 da Constituição Federal, a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece regras de elaboração para o orçamento do ano 

seguinte. 

 

A respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orgânica Municipal 

estabelece que: 

 

Art. 158 - A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2.º do artigo 
165, da Constituição Federal e: 
 
I - disporá também sobre: 
 
a) equilíbrio entre receitas e despesas; 
 
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas 
na Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000; 
 

c) resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; 
 

d) demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades 
públicas e privadas; 
 

§1º - Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, 
em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, 
relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida 
pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 
 

§2º - O Anexo conterá, ainda: 
 

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 
 

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de 
cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas 
nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas 
e os objetivos da política econômica nacional; 
 

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando 
a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 
 

IV - avaliação da situação financeira e atuarial: 
 
a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos; 
 

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;  
 

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem 
de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 
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§ 3.º - A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão 
avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas 
públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

 
 
A Constituição Federal, em seu artigo 57, § 2.º, confere especial importância 

à Lei de Diretrizes Orçamentárias vedando, inclusive, a interrupção da sessão legislativa sem sem 

a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 

 

A lei de diretrizes orçamentárias, conforme lição de Hely Lopes Meirelles, 

integra o sistema orçamentário consagrado pela Constituição atual, devendo estabelecer o que 

baila: 

 

“As metas e prioridades da Administração Municipal, incluindo despesas de capital 
para o exercício financeiro subsequente, orientar a elaboração da Lei orçamentária 
anual (LOA), dispor sobre as alterações na legislação tributária local e ser aprovada 
até o final do primeiro semestre de cada ano (CF, art. 165, §2º).”1 A lei de diretrizes 
orçamentárias funciona como verdadeira “ponte” entre o Plano plurianual - ao qual 
deve se adequar – e a Lei orçamentária anual, demonstrando ao parlamentar, e 
mesmo ao cidadão, quais são as ações estratégicas previstas para o exercício 
financeiro seguinte. 
 
O prazo para sua aprovação, na falta da Legislação complementar, mencionada no 
§9º, do art. 166, da Constituição da República, é aquele fixado na Lei Orgânica 
Municipal, observando-se os parâmetros fixados na Constituição. 

 

 

 

Neste sentido é a lição do Prof. Heraldo da Costa Reis, que ao comentar o art. 

22, da Lei n.º 4.320/64, leciona: 

 
 

“Tratam, este artigo e seus incisos, do conteúdo e da forma da proposta 
orçamentária, que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo nos prazos 
estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, conforme o 
disposto no § 9º do art. 165 da Constituição do Brasil.  
 
Relativamente aos prazos de encaminhamento da proposta e da sua aprovação pelo 
Legislativo, é de bom alvitre que esta lei deixe a cargo das Constituições Estaduais, 
para o caso dos Estados, e das Leis Orgânicas Municipais, para o caso dos 
Municípios, a responsabilidade pela fixação, dadas as características das entidades 
governamentais envolvidas”. (In: A Lei 4.320 comentada. 30ª ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: IBAM, 2000/01. p. 70). 1 Direito Municipal Brasileiro. 12ª Ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2001, p. 149. 
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Esses são os limites que devem ser observados pelo legislador local, caso 

pretenda fixar prazo diverso daquele previsto no § 2.º, do artigo 35 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), quais sejam: A LOA deve ser remetida ao Legislativo após 

a aprovação da LDO e a LDO deve ser aprovada antes do período de recesso parlamentar de 

julho. 

 

A Constituição Brasileira de 1988, em seus artigos 165 a 169, atribui 

competência exclusiva do Poder Executivo para dar iniciativa às leis orçamentárias, conforme 

disposto no referido projeto em seu art. 1º § 1º. 

 

Percebe-se que, na evolução do orçamento como instrumento de controle 

preventivo, se sinaliza uma nova sistemática de apropriação e controle dos recursos públicos, 

que denominamos orçamentos. 

 

A LRF, em seu artigo 16, estabelece as regras gerais que norteiam as despesas 

com a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental.  

 

Já o artigo 17 disciplina as despesas obrigatórias de caráter continuado, 

derivadas de ato legal que fixe a obrigação de sua execução por período superior a dois anos, 

no que se incluem as despesas com pessoal. 

 

Tais despesas, para serem criadas, devem ser instruídas com: (a) estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subseqüentes; (b) comprovação de que a despesa não afetará as metas de resultados fiscais 

previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, acompanhada das premissas e metodologia de 

cálculo utilizado; (c) declaração do ordenador da despesa de que o aumento consta do 

orçamento, estando prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e guardando conformidade com 

o Plano Plurianual, sob pena de responsabilidade; (d) observância dos limites de 

comprometimento da receita com gastos de pessoal que, no caso do Executivo, é de 51,3% 

(95% de 54%) da receita corrente líquida do Município; e (e) explicitação das medidas voltadas à 

compensação dos efeitos financeiros do ato, nos períodos seguintes, possui iniciativa geral, 

podendo, o Legislativo elaborar lei versando sobre tal tema, devendo, entretanto, o referido 

programa social observar os ditames impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Cumpre, ainda, salientar que é o Executivo o Poder encarregado 

constitucionalmente de prestar os serviços públicos e executar as políticas de desenvolvimento 

socioeconômico.  

 

O orçamento municipal constitui a ferramenta básica na qual a população 

toma conhecimento dos tributos devidos e que possibilitarão o funcionamento da máquina 

estatal e seus serviços.   

 

Também serve para projetar os gastos a serem realizados não só na 

manutenção da máquina pública, como também na identificação dos investimentos que visem a 

melhoria da qualidade de vida da população. 

 

O orçamento constitui, portanto, uma ferramenta básica do instrumento de 

controle no dia-a-dia da administração pública, pela característica da universalidade, pois, 

atinge todas as entidades da esfera governamental, dentro de uma periodicidade praticada 

atualmente no Brasil por um período de quatro anos.  

 

Outrossim, o Orçamento Público compreende quatro aspectos, quais sejam: o 

jurídico, o econômico, o político e o técnico. 

 

O aspecto jurídico diz respeito à natureza do ato orçamentário à luz do direito 

e especialmente das "Instituições”, bem como as consequências daí decorrentes para os direitos 

dos agentes públicos. 

 

No aspecto econômico, ao fixar a Despesa e estimar a Receita, o Orçamento 

servirá de instrumento para a fiel observância de princípios que assegurem a constante busca 

entre o equilíbrio da Receita e da Despesa. 

 

O aspecto político do Orçamento revela a tendência ao atendimento as 

regiões, grupos sociais ou soluções de problemas para os quais a administração pública 

direcionará seus recursos. 

 

Sob o ponto de vista técnico, o orçamento reveste-se de uma metodologia 

que assegura a integração dos planos, programas e projetos de governo do ente estatal. 
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Ademais, cabe salientar que a unidade, a universalidade, a anualidade, a 

discriminação ou especificação da despesa, a prévia autorização e a publicidade são os 

princípios que constituem a base do Orçamento. 

 

Outro aspecto importante das leis orçamentárias, em especial da Lei de 

Diretrizes objeto do projeto aqui analisado, é a TRANSPARÊNCIA como desdobramento 

natural do PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, positivado no artigo 37, da Constituição Federal. 

 

Com efeito, o artigo 48, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) determina ampla divulgação dos atos governamentais na elaboração, 

aprovação e execução do orçamento, estando assim redigido o citado dispositivo legal: 

 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada 
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo 
parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de 
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 
 
Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante:  
 
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 
processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos;  
 
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo 
real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, 
em meios eletrônicos de acesso público;  
 
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda 
a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao 
disposto no art. 48-A.  

 
 
 
Como se observar do inciso I, do Parágrafo único, do artigo 48, acima 

transcrito, a lei determina a realização de audiências públicas visando incentivar a 

participação popular na elaboração e discussão das leis orçamentárias. 

 

O pressuposto legal foi devidamente cumprido na tramitação do projeto 

de lei em análise, conforme ata da audiência pública realizada no dia 24.05.2016, 

constante dos autos da propositura. 
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SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, não sugerimos correções. 

 

Posto isso, s.m.j., o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra maculado 

pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual opina esta Divisão Jurídica 

FAVORAVELMENTE à sua 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), 09 de junho de 2016. 

 

 

 

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














