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CIRCULAR N º 27/2017-DG                                                  Avaré, 31 de agosto de 2.017 

                

Senhor (a) Vereador (a):   

 

Convoca 01 (Uma) Sessão Extraordinária para o dia 05/09/2017, terça 

feira – às 19h00min e designa a matéria para a Ordem do Dia 

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 

Vereador Antonio Angelo Cicirelli, convocou a Câmara de Vereadores para 01 Sessão  

Extraordinária  a ser realizada no dia 05 de setembro do corrente ano, terça feira,   às 19h00min 

designando para a Ordem do Dia a seguinte matéria:- 

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 95/2017 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Institui no âmbito da Estância Turística de Avaré o Programa de Recuperação 

Fiscal - REFIS e dá outras providências. 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 95/2017 e dos Pareceres do Jurídico; das 

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

Consumidor. 

 

2. PROJETO DE LEI Nº 98/2017 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Autoriza o Município de Avaré a firmar acordo para pagamento de débitos 

destinados ao FUMBOAR - Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros de 

Avaré, não repassados nos exercícios de 2014, 2015 e 2016 (c/ SUBSTITUTIVO). 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 98/2017 e do Parecer do Jurídico. 

Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa 

dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria 

 

3. PROJETO DE LEI Nº 99/2017 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recursos financeiros 

destinados a realização da XXXV FAMPOP - Feira Avareense de Música Popular. 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 99/2017 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 

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

 

                Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.    

                                                                               

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

 

 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 CONFORME 

IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo n.º 141/2017  

Projeto de Lei Complementar n.º 95/2017 

Autor: Prefeito Municipal  

 

Assunto: “Institui no âmbito da Estância Turística de 

Avaré o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS e dá 

outras providências”. 

 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

   

O projeto de Lei em epigrafe tem como escopo “Instituir no 

âmbito da Estância Turística de Avaré o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS”. 

 

Nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, 

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

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

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

sobre assuntos de interesse local. 

 

O artigo 24, inciso I, c.c. artigo 30, inciso II, ambos da Constituição 

Federal, atribui ao Município a competência para legislar sobre direito tributário. 

 

Outrossim, o artigo 4.º, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal 

autoriza o Município a instituir e arrecadar os tributos de sua competência. 
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Não é de hoje que os municípios procuram formas de incrementar 

a arrecadação de Recursos, dentre as quais destacam-se os Programas de Parcelamento 

de Débitos Fiscais. 

 

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 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:  
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"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)  

 

Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre o 

projeto ora analisado. 

 

O novel projeto, ao seu turno, tem por escopo instituir incentivos 

para quitação de pendências fiscais com o município, instituindo o parcelamento de 

créditos de natureza tributária, constituídos até 31 de dezembro do exercício anterior 

(2016) e que se encontrem em cobrança administrativa ou judicial. 

 

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro intuito de 

aumentar a arrecadação do município, mediante incentivos aos devedores que induzam 

ao adimplemento dos tributos já vencidos, inscritos em dívida ativa ou não e que se 

encontram em cobrança administrativa ou judicial e, ainda, aqueles que já sejam 

objetos de acordo (parcelamento) junto ao Município. 

 

A propósito, a possibilidade de o Município conceder a moratória 

débito tributário a que alude o projeto de lei em análise deve, necessariamente, estar 

prevista em lei municipal específica, conforme dispõe o artigo 54, do Código Tributário 

Municipal, que apresenta a seguinte redação: 
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Art. 54 - A lei que conceda moratória em caráter geral, ou autorize sua concessão em 
caráter individual, especificará sem prejuízo de outros requisitos: 
I – o prazo de duração do favor; 
II – as condições da concessão do favor em caráter individual; 
III – tributos a que se aplica; 
IV – o número de prestações e seus vencimentos, dentro do avençado no inciso I deste 
artigo, acrescidas dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração e 
atualização monetária. 
 
Parágrafo único - O disposto neste artigo, quanto à concessão em caráter individual, 
será especificado em regulamento quanto às formas e garantias exigidas à concessão 
do favor pela Municipalidade. 

 

A previsão encontra supedâneo nos artigos 152 a 155-A, do Código 

Tributário Nacional. 

 
No caso em tela, surge a presente proposição buscando 

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa conceder aos contribuintes 

parcelamento em até 36 (trinta e seis) prestações mensais, das dívidas constituídas ou 

não, inscritas ou não em dívida ativa. 

 

É certo que as vantagens (descontos) oferecidas não são 

relacionadas a dívida principal, mas em relação aos acessórios (multas e juros), situação 

perfeitamente possível frente a legislação vigente, sobretudo porque a propositura 

garante a correção monetária do débito principal e, por consequência, a recomposição 

do valor originário do tributo confessado. 

 

Ao Município é facultado estabelecer, por lei, regras sobre o 

parcelamento dos débitos, o que poderá ser feito administrativa ou judicialmente sendo 

cabível determinar o número máximo de parcelas e o valor mínimo de cada parcela, 

hipóteses expressamente previstas na propositura. 
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Outrossim, pode o Município, como medida de exceção 

estabelecer Programa de Recuperação Fiscal, criando condições especiais para quitação 

ou parcelamento dos débitos.  

 

Os programas desta espécie têm sido considerados bem-vindos ao 

Erário Municipal, e aos devedores pela possibilidade de solverem o débito. 

 
Atendidas as normas impostas pela Constituição Federal (artigos 

150, §6º e 165, §§2º e 6º) e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 14), por ocorrer 

renúncia de receita, não há impedimento a que a lei conceda anistia de multas e juros, 

mantida a correção monetária, que se destina a assegurar o valor real de tributos, 

conforme já esclarecido acima. 

 

O texto propositura pode ser considerado uma autorização para 

que haja uma transação entre o poder público e o contribuinte, desde que, 

obviamente, sejam asseguradas as regras traçadas na lei a ser sancionada, uma vez 

que nela há concessões mútuas, situação que encontra amparo no artigo 171, do 

Código Tributário Nacional:  

Artigo 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e 
passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões 
mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito 
tributário. 

 

Com a aprovação da propositura haverá mera suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário àqueles que aderirem ao programa, figura essa 

expressamente autorizada pela Lei (artigo 151, inciso VI, do Código Tribunal Nacional). 
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Desta feita, há que se observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

que em seu artigo 14 exige que a propositura seja instruída com alguns elementos 

informativos, quais sejam: 

 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma 
das seguintes condições:  (Vide Medida Provisória nº 2.159, de 2001) (Vide Lei nº 
10.276, de 2001) 
 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 
 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, 
por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da 
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
 
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão 
de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 
 
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata 
o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em 
vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. 
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica: 
 
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 
da Constituição, na forma do seu § 1o; 
 
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 

 

Na propositura sob análise, os referidos elementos se fazem 

presentes, conforme (i) estimativa do impacto orçamentário financeiro, documento 
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este assinado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, pelo Contador do Município e pelo 

Supervisor da Dívida Ativa, (ii) declaração emanada do Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

atestando que a propositura se adequa ao orçamento vigente e ao exercícios 

seguintes (obediência ao plano plurianual). 

 
Portanto, s.m.j, não há qualquer mácula no projeto que possa 

inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional, desde que haja a juntada dos documentos acima 

explicitados que comprovem a observância à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

SUGESTÃO TÉCNICA LEGISLATIVA, não sugerimos correções. 

  

Posto isso, s.m.j., opina esta Divisão Jurídica FAVORAVELMENTE 

pela REGULAR TRAMITAÇÃO do projeto de lei complementar em epígrafe, que deverá 

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, 28 de agosto de 2017. 

 
 

 

Leticia F. S. P. de Lima   Jose Antonio G. Ignácio Júnior 
                 Procuradora Jurídica                Chefe da Divisão Jurídica 
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Processo nº 147/2017. 

Projeto de Lei   nº 98/2017. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

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

 

 

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

autoriza o Município de Avaré a firmar acordo para pagamento de débitos destinados ao 

FUMBOAR – Fundo Municipal de Manutenção do Corpo de Bombeiros de Avaré, não 

repassados nos exercícios de 2014, 2015 e 2016. 

 

Os §§ 1º e 2º do art. 165 da Constituição Federal dispõem que:   

 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para 

as relativas aos programas de duração continuada. 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 

prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de 

capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração 



 

 

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

 

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

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

da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 

tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras 

oficiais de fomento. 

 

Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 

101 de 05 de maio de 2000), por meio do seu art. 16 estabelece que: 

 

   Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado 

de: 

 

        I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 

 

        II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias. 

 

Desta feita, torna-se forçoso o entendimento, nos termos dos 

dispositivos acima citados, da necessidade da juntada de certidão de compatibilidade com 

PPA e LDO, bem como a juntada do impacto orçamentário financeiro, uma vez que o 

Município celebrará um acordo para pagamento em 90 parcelas. 

 

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

solução solicitar a citada certidão, bem como a estimativa do impacto orçamentário financeiro, 
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conforme art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo certo que, após a vinda do 

solicitado, pugna esta Divisão por nova vista para ulterior manifestação. 

É o parecer. 

Avaré (SP), 29 de agosto de 2017. 

 

 

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

               PROCURADORA JURÍDICA                               CHEFE DO DEPARTAMENTO JURIDICO                 
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Processo n.º 148/2017 

Projeto de Lei n.º 099/2017 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Autoriza o Executivo Municipal a 

efetuar adiantamento de recursos 

financeiros destinados à 

realização da XXXV – FAMPOP – 

Feira Avareense da Música 

Popular. 

 

 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

 

Trata-se do Projeto de Lei de autoria do 

Prefeito Municipal, que busca autorização para fazer 

adiantamento de recursos financeiros no valor de R$ 

38.000,00 (trinta e oito mil reais) para realização da 

XXXV FAMPOP – FEIRA AVAREENSE DA MÚSICA POPULAR. 

  

A matéria em discussão tem fundamento e base 

nos artigos 68 e 69 da Lei n.º 4.320/64, que dispõem: 

 

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável 

aos casos de despesas expressamente definidos 

em lei e consiste na entrega de numerário a 

servidor, sempre precedida de empenho na 

dotação própria para o fim de realizar 

despesas, que não possam subordinar-se ao 

processo normal de aplicação. 

 

Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor 

em alcance nem a responsável por dois 

adiantamentos. 
 

A matéria se insere dentre as de interesse 

local de competência do Município, nos termos do que 

dispõe o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, 



 

 

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. Gilberto Filgueiras, 1631 –  Avaré – SP – CEP 18706-240 

Tel. (14) 3711-3070 - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 

2 

compete ao Município legislar sobre assuntos de 

interesse local. 

 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta 

Republicana vigente, em especial o disposto no caput 

do artigo 37, que reza:  

 

“Art. 37. A administração pública direta, 

indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade.” 
 

Não é outro o respeito a tais princípios pela 

Constituição Estadual, em seu artigo 111, reproduzido 

no artigo 79, da Lei Orgânica Municipal:  

 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: 

 

“Art. 111. A administração pública direta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes do 

Estado, obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, razoabilidade, finalidade, 

motivação e interesse público”. 

 

 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

AVARÉ: 

 

Art. 79. A administração pública direta e 

indireta, de qualquer dos Poderes do 

Município, obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência, razoabilidade, 

finalidade, motivação e interesse público e 

também, ao seguinte: 
 

Para delimitar um campo de ação 

necessariamente máximo ao agente público, para 
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estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua 

gestão dos negócios públicos, para cercear excessos, 

para coibir abusos e desmandos, é que a Constituição 

de l988, por vez primeira na história fez constar do 

seu texto exatamente os princípios de administração, 

no que foi imitada e até mesmo complementada pelas 

Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

 

"Este princípio entronca-se com a própria 

noção de Estado de Direito. Estado de Direito é 

aquele que se submete ao próprio direito que 

criou, razão pela qual não deve ser motivo 

surpresa constituir-se o princípio da legalidade 

um dos sustentáculos fundamentais do estado 

de Direito.(...) 

 

De tudo ressalta que a Administração não tem 

fins próprios, mas há de buscá-los na lei, assim 

como, em regra, não desfruta de liberdade, 

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

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

 

Os princípios que norteiam os atos da 

administração, sobretudo o da legalidade acima 

mencionado, também servem de mecanismo de limitação da 

atuação estatal, conforme ensina a doutrina sobre o 

tema: 

“A administração deve atuar segundo a lei e 

nunca contra ou além da lei. Por esse motivo, 

os atos ilegais poderão ser invalidados de 

ofício, em verdadeiro exercício de autotutela 

administrativa, u pelo Judiciário. 

 

Confinar a atuação governamental aos 

parâmetros da lei, editada pelos representantes 

do povo, é trazer segurança e estabilidade, 

evitando-se, ainda, qualquer tipo de 

favoritismo por parte do administrador.  

Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de 
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Mello, “o princípio da legalidade é o antídoto 

natural do poder monocrático ou oligárquico, 

pois, tem como raiz a ideia de soberania 

popular, de exaltação da cidadania”. (LENZA, 

Pedro. DIREITO CONSTITUCIONAL 

ESQUEMATIZADO, 16.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, 

p. 1274) 

 
 

Neste sentido, necessário tecer algumas 

considerações sobre o projeto ora analisado.  

 

O regime de aditamento é perfeitamente 

permitido pela Lei que trata das normas gerais sobre 

as finanças públicas exigindo, porém, que a lei local 

discipline os casos em que deva se dar, bem como os 

limites pecuniários. A despesa pública pode ser 

executada de duas maneiras (Lei Estadual n.º 10.320, 

de 16/12/68, artigo 6º, incisos I e II):  

 

 através de regime ordinário ou comum 

(processo comum, obedecendo-se os prazos 

estabelecidos em lei) ou; 

 

 através de regime de adiantamento. 

 

 

É necessário consignar que o regime de 

adiantamento é aplicável aos (i) casos de despesas 

expressamente definidos em lei, que (ii) não possam 

subordinar-se ao processo ordinário ou comum.  

 

Consiste na entrega de numerário (de um 

determinado valor) para servidor, sempre precedida de 

empenho na dotação própria. (Lei Estadual n.º 10.320, 

de 16/12/68, artigo 6º, inciso II; Lei Federal n.º 

4.320, de 17/03/64, artigo 68). 

 

Cumpre consignar ainda, que todo pagamento 

será à vista, não sendo permitidos pagamentos 

anteriores ao empenho (liberação do adiantamento), 

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

solicitado estará disponível para o responsável. 

 

A administração municipal deve submeter o 

procedimento relativo à execução das despesas às 

regras contidas na Lei Municipal n.º 1283/2009, que 

trata especificamente do regime de adiantamento. 

 

A prestação de contas será feita perante a 

Seção de Finanças, mediante processo originário, 

contendo: Nota de Empenho, Ordem de Pagamento ou 

Cheque, Comprovantes de Despesas e um Balancete.  

 

A moralidade administrativa deve ser 

preservada, princípio constitucional que norteia a 

Administração Pública, pois, em virtude do valor 

buscado deverá se observar às Metas fiscais a luz da 

Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000. 

 

Assim, SMJ, cremos que o presente Projeto de 

Lei não se encontra maculado pelo vício da ilegalidade 

e inconstitucionalidade. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, não 

sugerimos alterações. 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e 

regimentais, opinamos pela regular tramitação do 

presente Projeto de Lei, cabendo ao E. Plenário 

apreciar o seu mérito. 

 

É o parecer. 

 

Avaré (SP), 28 de agosto de 2.017. 

 

 

Leticia F. S. P. de Lima 
Procuradora Jurídica 








