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          CIRCULAR N º 05/2016 - DG                                           Avaré, 03 de Março de 2.016. 

 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
07/03/2016 - 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 07 de 
Março do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 09/2015 - Discussão Única – Maioria Qualificada (2/3) 

Autoria: Verª Bruna Maria Costa Silvestre 
Assunto: Dispõe sobre a outorga do título “Empresa Contribuinte” e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2015 e dos Pareceres do Jurídico; e 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. (c/ emenda) 

 
 

2. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 01/2016 - Discussão Única – Maioria Qualificada (2/3) 

Autoria: Ver. Denílson Rocha Ziroldo 
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao Sr. ANTONIO ANGELO 
CICIRELLI. 
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. (c/ emenda) 

 

3. PROJETO DE LEI N.º 04/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre a criação do COMDEA - Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico de Avaré. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 04/2016 e dos Pareceres do Jurídico e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública (c/emendas) (vistas: 

Ver. Barreto) 

 

4. PROJETO DE LEI N.º 10/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre alteração da Lei nº 1.236/09 e adota outras providências 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 10/2016 e dos Pareceres do Jurídico (sugestão/emenda) 
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. 
Vereadores quando da apreciação da matéria. 

 
 

   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 138/2015. 

Projeto de Decreto legislativo n.º 09/2015. 

Autor: VER.ª BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE 

 

 

Assunto: “DISPÕE SOBRE A OUTORGA DO 

TÍTULO “EMPRESA CONTRIBUINTE” E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

 

P A R E C E R JURÍDICO 

 

 

Através do Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, a N. Vereadora 

pretende criar o título “EMPRESA CONTRIBUINTE”, uma honraria a ser outorgada 

pela Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Avaré às empresas que mais 

contribuíram para a formação d receita do município em face da participação na 

arrecadação de tributos nas três esferas de governo. 

 

Nos termos do artigo 28, da Lei Orgânica Municipal: 

 

“Art. 28 – Compete privativamente a Câmara Municipal exercer as seguintes 

atribuições, dentre outras: 

 

(...)  

 

X- conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem 

a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao Município 

ou nele se destacada pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante 

decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus 

membros” 
                            

 

O art. 137, parágrafo 1º, alínea “d” do Regime Interno da Câmara 

Municipal de Avaré, reza que: 

 

“Art. 137 – Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de competência privativa 

da câmara, que excede os limites de sua economia interna, não sujeita à sanção do 

Prefeito e cuja promulgação compete ao Presidente da Câmara.  
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§ 1º - Constitui matéria de projeto de decreto legislativo: 

(...) 

 

 d) a concessão de título de Cidadão Benemérito, Cidadão Avareense e Medalha de 

Mérito, a pessoa que, reconhecidamente, tenham prestado serviços ao Município, 

desde que seja o Decreto Legislativo aprovado pelo voto de, no mínimo 2/3 (dois 

terços) se seus membros; (alínea “a” e “d”, do parágrafo 1º, do artigo 137, com redação 

alterada pela Resolução 261/2003) (...)”. (g.n.) 

 

 

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”.  

 

 

A despeito de a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da 

Câmara Municipal nada mencionarem a respeito da possibilidade da pessoa jurídica 

também ser merecedora do título de homenagem, previstos nos respectivos 

instrumentos legais, o contexto dos referidos dispositivos parece admitir a extensão 

buscada pela propositura. 

 

Isto porque tanto as pessoas físicas quanto às jurídicas podem ter 

atuação destacada em seus segmentos. 

 

Aqui cabe um parênteses para melhor esclarecer os fundamentos 

para o cabimento da honraria ser direcionada à pessoa jurídica, que decorrem da 

própria Constituição Federal, ao estender a elas (pessoas jurídicas) direitos próprios da 

personalidade, dispondo o artigo 5.º, incisos V e X, que: 

 

Art. 5.º ................................................ 
 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem;  
 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação;    
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A jurisprudência caminha no sentido de que a pessoa jurídica 

também faz jus à reparação de danos morais, por ofensa à honra objetiva (conceito 

ilibado no meio ou no segmento em que atua), já que ela não dispõe de honra 

subjetiva, ou seja, dor, sofrimento, angústia etc, sentimento próprios da pessoa 

humana. 

 

A respeito da pessoa jurídica, vem decidindo o C. Superior Tribunal de 

Justiça que: 

 
 

Responsabilidade civil. Imprensa. Dano moral. Pessoa jurídica. A pessoa 
jurídica pode sofrer dano moral. Precedente. Ilegitimidade passiva não 
prequestionada. Recurso conhecido pela divergência, mas improvido. 
(REsp 129.428/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, 
julgado em 25/03/1998, DJ 22/06/1998, p. 87) 

 

 

O entendimento resultou na Súmula 227, do C. Superior Tribunal de 

Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 

 

Dito isso, é certo que a pessoa jurídica pode vir a ser homenageada 

com a outorga do título “empresa contribuinte” quando houver se destacado na 

sociedade avareense por contribuir para a formação da receita do município no quesito 

“arrecadação de impostos”, perante as esferas Federal, Estadual e Municipal. 

 

Com base nos princípios da impessoalidade e da moralidade não se 

pode deixar de atentar que o projeto deve ter sua finalidade cumprida, pois, trata-se de 

criação de homenagem a empresas que se destacarem ou tiverem atuação exemplar 

no seio da sociedade avareense em seu seguimento, engrandecendo e auxiliando no 

desenvolvimento da cidade. 

 

Desta forma, vê-se que o projeto sob exame não possui caráter 

político, pois, restam claros os requisitos que levaram a sua iniciativa pela Vereadora.  

 
Porém, quanto à homenagem também ser prestada pela 

Prefeitura Municipal, o Poder Legislativo não tem competência para impor tal 
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atividade ao Poder Executivo, cabendo à pessoa do Sr. Prefeito criar regramento 

próprio de sua iniciativa a respeito do tema, já que a determinante constante da 

propositura caracterizaria indevida interferência na gestão do município e, 

consequentemente, violação ao princípio da separação dos poderes: 

 

“É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder Executivo cabe 
primordialmente a função de administrar, que se revela em atos de planejamento, 
organização e direção e execução de atividades inerentes ao Poder Público. De 
outra banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, 
ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração. (.).  
 
Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando 
leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia 
e independência que devem existir entre os poderes estatais.  
 
A matéria tratada na lei encontra-se na órbita da chamada reserva da administração, 
que reúne as competência próprias de administração e gestão, imunes a 
interferência de outro poder (art. 47, I e IX da Constituição Estadual aplicável na 
órbita municipal por obra de seu art. 14), pois privativas do Chefe do Poder 
Executivo. (..)”. 
(TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 201704-76.2015.8.26.0000, Órgão Especial, 
rel. Des. JOÃO NEGRINI FILHO, j. 16.09.2015)  

 

 

Por isso, as redações dos artigos 1.º e 2.º, do projeto de lei devem ser 

alteradas para que a honraria seja outorgada exclusivamente pela Câmara Municipal, 

com recursos de sua dotação orçamentária, a ser especificada a cada concessão do 

título às pessoas jurídicas doravante eleitas para esse fim, respeitados os ditames 

previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Metas fiscais, à luz da Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. 

 

É necessário, também, ressaltar que o Projeto de Decreto Legislativo 

atende ao que dispõe o art. 139 do Regimento Interno: 

 

“DOS PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO” 

  

Artigo 139 – São requisitos dos projetos:  

 

(…) 

 

VI – justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que 

fundamentam a adoção da medida proposta.” 
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O projeto de decreto sob análise atende ao requisito previsto no 

artigo 139 supra. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA.  

 

Como dito acima, o projeto não pode impor que a homenagem 

também deva ser outorgada pela Prefeitura Municipal, sob pena de malferimento à 

cláusula pétrea de separação dos poderes insculpida no artigo 2.º, da CF/88 e que 

norteia à Lei Orgânica Municipal e a Constituição do Estado de São Paulo. 

 

Diante disso, os artigos 1.º e 2.º do projeto de decreto devem ser 

alterados, passando a conter os seguintes enunciados: 

 
EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 1.º, DO PROJETO 
 
“Art. 1.º Fica instituído o título “Empresa Contribuinte” a ser outorgado pela 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, às empresas que mais 
contribuíram para a formação da receita do município em face da participação na 
arrecadação de tributos nas três esferas do governo. 
 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 2.º, DO PROJETO 
 
 
“Art. 2°. A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré empreenderá os 
esforços necessários visando auferir as empresas sediadas na Estância Turística de 
Avaré a serem contempladas com o título “Empresa Contribuinte. 

 
 

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

que sejam promovidas as alterações alvitradas aos artigo 1.º e 2.º, do projeto, 

opinamos pela regular tramitação do presente Projeto de Decreto Legislativo, eis 

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

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

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré, 16 de Novembro de 2015. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE         LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO              CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo nº 016/2016. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2.016. 

Autor: Vereador Denilson Rocha Ziroldo  
 

 

 
 

"O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certezas”. 
(Bertrand Russell.) 

 
 
 

 

Assunto: “Dispõe sobre a outorga de Título de 

Cidadão Avareense ao Sr. ANTONIO ANGELO 

CICIRELLI e dá outras providências.” 
 

 

P A R E C E R 

 

O vertente Projeto de Decreto Legislativo pretende outorgar o título 

de Cidadão (ã) Avareense a senhor Sr. ANTONIO ANGELO CICIRELLI, pelos 
relevantes serviços prestados à comunidade avareense. 

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

traz: 
 

“Art. 28 – Compete privativamente a Câmara Municipal exercer as 

seguintes atribuições, dentre outras:  

  

 (...)   

 

 X- conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 

homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes 

serviços ao Município ou nele se destacada pela atuação exemplar na vida 

pública e particular , mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, 

no mínimo, dois terços de seus membros; (g.n.) 

 

O art. 137, parágrafo 1º, alínea “d” do Regime Interno da Câmara 
Municipal de Avaré, reza que: 
 

“Art.137 – Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de competência 

privativa da câmara, que excede os limites de sua economia interna, não sujeita 

á sanção do Prefeito e cuja promulgação compete ao Presidente da Câmara. 
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§ 1º - Constitui matéria de projeto de decreto legislativo: 

 

  (...)  

 

d) a concessão de título de Cidadão Benemérito, Cidadão Avareense e 

Medalha de Mérito, a pessoa que, reconhecidamente, tenham prestado 

serviços ao Município, desde que seja o Decreto Legislativo aprovado 

pelo voto de, no mínimo 2/3 (dois terços) se seus membros; (alínea “a” e 

“d”, do parágrafo 1º, do artigo 137, com redação alterada pela 

Resolução 261/2003) (...)”. (g.n.) 

 
 

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”.  

 

 

Utilizando o princípio da impessoalidade e da moralidade não 

podemos deixar de atentar que este projeto deve ter sua finalidade cumprida, 
trata-se de homenagear cidadãos que se destacam e tenham atuação exemplar 
no seio da sociedade, em seus vários seguimentos e que de uma forma ou 

outra engrandece e auxilia o desenvolvimento da cidade. 
 
Desta forma, este tipo de expediente não pode ter caráter político, 

são claros os requisitos que tratam da escolha do homenageado.  
 

No entanto, necessário observar o esculpido no artigo 2º do 
referido projeto traz que fica a Presidência da Câmara autorizada a utilizar 
dos recursos previstos no Orçamento vigente do Legislativo para atender 

as despesas com a solenidade, partirão dos recursos previstos no 
Orçamento vigente do Legislativo, nesse passo, deverá se observar às metas 

previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Metas fiscais à luz da Lei de 
Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. 

 

Noutro passo, é necessário apontar, que o vertente Projeto de 
Decreto Legislativo está ainda a atender o que dispõe o art. 139 do Regimento 
Interno, senão vejamos: 

 

“DOS PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 
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ARTIGO 139 – São requisitos dos projetos:  

(…) 

VI – justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito 

que fundamentam a adoção da medida proposta.” 

 

Por fim, verifica-se a presença da biografia/curriculum da 
homenageada, elemento essencial para acompanhar a propositura, sem a qual 
não há como ocorrer a concessão do titulo. 

 
Assim, S.M.J., cremos que o presente Projeto de Decreto Legislativo 

não se encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
 

 SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
 
Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, considerando a 

divergência quanto a dotação orçamentaria informada, sugerimos a seguinte 

correção. 
 

=> Alterar a redação do ARTIGO 2º - com a seguinte redação: 

Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto Legislativo correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 01.01.02-01.122.7005.2258-3.3.90.39.23-14. 

 

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

regular tramitação da presente Proposição, eis que não se encontra maculado 

pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, devendo ter o seu mérito 
submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, 

para tanto, as formalidades legais e regimentais. 
 

É o parecer, sub censura. 
 

Avaré, 24 de Fevereiro de 2016. 

 
 

 
ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE                      LEROY AMARILHA FREITAS 

Adv. OAB/SP –181.765                                                  Adv. OAB/SP –146.191 
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Processo nº 008/2016. 
Projeto de Lei nº 004/2016. 
Autor: Prefeito Municipal. 

 
 

 

“Não posso lhe dar a fórmula do sucesso, mas a do 
fracasso é querer agradar a todo mundo.”  

John Kennedy 

 
 

Assunto: “Dispõe sobre a criação do 
COMDEA - Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico de Avaré”. 

 

 
P A R E C E R  

 
 
Trata-se de projeto de lei que tem como escopo instituir o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Avaré – COMDEA, que 
auxiliar a administração pública nos caminhos das politicas públicas ligada a 
desenvolvimento econômico do municipio. 

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

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 
 
No mesmo sentido, o artigo 4º, I, da Lei Orgânica do Município 

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

 
Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 

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

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

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade.” 

 

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

Neste sentido é necessário tecer algumas considerações sobre 
o projeto ora analisado. 

 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico será um 

órgão consultivo e deliberativo do Executivo Municipal, a valorização do diálogo 
é uma característica do Conselho de Desenvolvimento Econômico, que aposta 
na parceria entre sociedade e Governo para definir conjuntamente a melhor 
estratégia de desenvolvimento sustentável. 

 
Empresários, trabalhadores, acadêmicos, movimentos sociais, 

personalidades, entre outros representantes da diversa sociedade avareense, 
debatem políticas públicas e contribuem para formação de consensos em temas 
fundamentais para o município. 
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Nesse sentido, de se registrar que as normas relativas à 
estrutura administrativa municipal reputam-se assunto de exclusiva 
competência legislativa do Município, por força da autonomia político-
administrativa que lhe foi outorgada pela Constituição da República, nos termos 
dos seus artigos. 1º, 18, 29 e 30. 

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

a criação de órgãos ou entidades públicas, ou sociedades paraestatais. Para 
tanto, impõe-se observar os comandos constitucionais dirigidos à Administração 
Pública e ao processo legislativo, bem como os preceitos das leis de caráter 
nacional ou complementar. 

 
Os Conselhos Municipais compõem a categoria de órgãos 

colegiados de assessoramento, integrantes da estrutura organizacional da 
Administração local, cujo objetivo específico é estudar, incentivar e apresentar 
sugestões e conclusões a respeito dos assuntos que lhes são afetos. Não têm 
personalidade jurídica, não legislam, nem julgam, porquanto se reputam 
organismo de consulta, voltados para a discussão das políticas públicas locais. 

 
Seu papel fundamental consiste em colaborar para a 

formulação de políticas, auxiliando a autoridade local nas tomadas de decisões, 
fiscalizando ou mesmo gerindo determinadas áreas de atuação municipal cujo 
interesse ou importância tornem necessário certo direcionamento e certa 
especialização. 

 
Sobre a natureza dos Conselhos, assim define LAÍS DE 

ALMEIDA MOURÃO em Boletim de Direito Municipal. Nº 1.1995, p. 34: 

“Ora, sendo organizações cuja finalidade é a realização 

de função ou encargos especiais, os Conselhos 

Municipais constituem um prolongamento do próprio 

Poder Executivo, com o objetivo de estudar, incentivar e 

apresentar sugestões e conclusões a respeito dos assuntos 

que lhes são afetos. E, como consectário dessa atividade, 

a finalização na execução das políticas públicas. Não 

possuem personalidade jurídica. Não legislam, não 

deliberam, não administram, nem julgam. São organismo 

de consulta, em cujo âmbito discutem-se as políticas 

públicas locais. Portanto, têm a natureza de Conselhos 

Consultivos.” (grifou-se) 

Os Conselhos pertencem, pois, à estrutura organizacional da 
Administração Municipal. Logo, é certo que qualquer Conselho Municipal deve 
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ser criado por lei de iniciativa reservada ao Poder Executivo, consoante o 
disposto no artigo 61, § 1º, II, “e” da Constituição da República, comando esse 
aplicável aos Municípios, por se tratar de princípio informador do processo 
legislativo. 

 
No sentido ora exposto, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo pela inconstitucionalidade de propositura parlamentar 
que vise criar Conselho Municipal. Confira-se: 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal 

nº 2.429 de 06/05/2010, do Município de Santa Cruz do 

Rio Pardo, de iniciativa parlamentar e promulgada pelo 

Presidente da Câmara Municipal após ser derribado o 

veto da alcaidessa, que “Dispõe sobre a criação do 

CONSELHO MUNICIPAL DO CARNAVAL” – órgão 

de inegável feição pública com funções executivas, 

inclusive por dever ser composto por representantes de 

diversas Secretarias Municipais, da Câmara Municipal, 

do Conselho Tutelar, da Polícia Militar, do Sindicato 

Rural, da Associação Comercial e do Ministério Público 

– imposição de atribuições a órgãos da Administração 

Pública – invasão da esfera específica da atuação do 

Poder Executivo, no que respeita à organização, direção, 

comando e controle dos serviços públicos 

inadmissibilidade – vício de iniciativa – não indicação, 

ademais, dos recursos disponíveis próprios para atender 

aos novos encargos criados – violação dos artigos 5º, 24, 

§ 2º, nº 2, 25, 47, II, XI, XIV, 111 e 144 da Constituição 

Estadual – Ação Procedente”. (TJSP – Órgão Especial. ADI 

nº 0224483-67.2010.8.26.0000. Julg. Em 03/114/2010. Rela. 

Desa. PALMA BISSON). 

Em suma, é possível criar o referido conselho, desde que 
mediante lei de iniciativa do Chefe do Executivo. 

 
Assim, SMJ, cremos que no presente Projeto de Lei não se 

encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

                      
   Quanto à redação do PROJETO DE LEI, sugerimos a alteração 

na redação da ementa.  
 

Da ementa: - Passa a ter a seguinte redação: 
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“Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico de Avaré – COMDEA, e dá outras 
providências”. 

 

Posto isso, s.m.j., sem embargo da inocuidade da propositura, 
cremos que o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra maculado pelo vício 
da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual opina esta assessoria 
jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à 
apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 
formalidades legais e regimentais. 

É o parecer, sub censura. 

Avaré (SP), 15 de Fevereiro de 2016. 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP - 146.191 





























 

 

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 
1 

 

P A R E C E R  

 

 

Processo nº 019/2016 

Projeto de Lei nº 010/2016 

Autor: Prefeito Municipal 
 
  

“Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas 

respostas.” (Voltaire). 

 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre alteração da Lei 

nº 1.236, de 22 de outubro de 2009, 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 Criação e 

Regulamentação do Departamento de Analise e Conferência no âmbito 

da Administração Municipal, segundo se depreende da justificativa a 

alteração proposta, dá uma abertura e liberdade para que servidores com menos 

tempo de casa tenham a oportunidade de integrar a equipe – (sic).  

 

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. 
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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:  

"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 ). 
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Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro 

intuito de aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, uma vez 

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

propositura. 

Necessário consignar que pela mensagem do projeto, a 

alteração da norma municipal, visa tão somente à adequação de 

requisitos para ocupar as funções gratificadas no Departamento de 

Análise e Conferência. 

 

No mais, 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, sugerimos a seguinte 

redação a ementa: 

 
“Dispõe sobre alteração da Lei nº 1.263, de 22 de outubro de 

2009, e dá outras providências.”  
  

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, 29 de Fevereiro de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP 146.191 

 



 

 

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 
4 

 

 


