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CIRCULAR N º 44/2.017-DG                                              Avaré, 19 de dezembro de 2.017. 

       

Senhor (a) Vereador (a):   

Convoca 01 (Uma) Sessão Extraordinária para o dia 20/12/2017, quarta 

feira – às 18h00min 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 20 de dezembro do corrente ano, quarta feira,   às 

18h00min designando para a Ordem do Dia a seguinte matéria:- 
 

1.   PROCESSO Nº 202/2017  
Autoria:- Prefeito Municipal  

Assunto: VETO PARCIAL aposto pelo Sr. Prefeito ao Projeto de Lei Complementar nº 

129/2017 - Autógrafo nº 98/2017, que dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 213 , 

de 29 de março de 2016, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor da Estância Turística 

de Avaré e adota outras providências. 

Anexo: Cópias do Ofício 158/2017/CM e dos Pareceres do Jurídico e da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. 
 

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15/2017 - Discussão Única  
Autoria: Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Assunto: Dispõe sobre alteração do Artigo 121, § 3º, da Resolução 407/2017 e dá outras 

providências (Regimento Interno) 

Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 15/2017 e do Parecer do Jurídico.  

 

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 16/2017 - Discussão Única  
Autoria: Mesa Diretora 

Assunto: Autoriza a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Avaré a antecipar a 

devolução do duodécimo e dá outras providências. 

Anexo: Cópia do Projeto de Resolução nº 16/2017 e dos Pareceres do Jurídico e das 

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

Consumidor. 
 

4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2017 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei Complementar nº 225, de 06 de 

dezembro de 2016 e adota outras providências (c/ SUBSTITUTIVO Altera a redação da 

Tabela VI - Taxa de Licença e Fiscalização para ocupação e permanência em áreas e vias 

em logradouros públicos para estabelecimentos do município da Lei Complementar nº 225, de 

06 de dezembro de 2016). 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 131/2017 e dos Pareceres do Jurídico e 

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

Consumidor. (c/emendas) 

                                                                
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 CONFORME 

IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo nº /2017. 

 

Autógrafo nº 98 /2017. 

 

 
 

 

Assunto: “VETO PARCIAL aposto ao Projeto 

de Lei Complementar nº 129/2017, Autógrafo 

nº98/2017, que dispõe sobre a revisão do 

Plano Diretor da Estância Turística de Avaré”. 
 

 

 P  A  R  E  C  E  R  

 

 
Trata-se do Veto Parcial, aposto do Prefeito Municipal ao Projeto 

de Lei Complementar nº 129/2017, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor da 

Estancia Turística de Avaré. 

 

Nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, compete 

ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

O artigo 61, da Lei Orgânica do Município de Avaré, disciplina que: 

 
“Art. 61 - Ao Prefeito compete, entre outras atribuições: 
(...) 
 
IV - vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela 
Câmara; 

 

Nesse norte, contempla ainda a Lei Orgânica Municipal em seu art. 

43 o seguinte: 

“Art. 43 – Os Projetos de Lei, aprovados em um único turno de 
votação, serão, no prazo de 10 (dez) dias úteis, enviados pelo 
Presidente da Câmara ao Prefeito, que, aquiescendo, o sancionará 
e o promulgará, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.  
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 § 1º - Se o Prefeito julgar o Projeto, no todo ou em parte, 
inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á 
total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados 
da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 (quarenta e 
oito) horas ao Presidente da Câmara os motivos do veto. 
 
(...)”  

 

Noutro passo, o Regimento de Interno em seu artigo 207, reza que: 

“Art. 207 – O Prefeito, entendendo ser o projeto, no todo ou em 
parte, inconstitucional, ou contrário ao interesse público, poderá 
vetá-lo, total ou parcialmente, no prazo de quinze dias, contados 
da data do recebimento; comunicará ao Presidente da Câmara, no 
referido prazo, o motivo do veto.” (g.n) 

Outrossim, prescreve a Constituição do Estado de São Paulo, em 

seu artigo 111: 

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

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao 

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

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

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

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

complementada pelas Constituições dos Estados. 

Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade 

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

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

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

daquela esfera respectiva. 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 
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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 ) 

 

José Afonso da Silva1, ensina que: 

 

“Dois são os motivos constitucionais para o veto: a) existência de 
inconstitucionalidade; b) contrariedade aos interesses nacionais. 
(…) 

Daí se tira que são, essencialmente, duas as finalidades do veto, 
na prática: a) serve de instrumento de controle prévio da 
constitucionalidade do ato legislativo, formal e substancialmente; 
b) atua como fator seletivo na escolha dos interesses que o Chefe 
do Executivo quer ver tutelados ou repelidos pela ordem jurídica. 

Certo que essa manifestação é puramente suspensiva, pois só 
atua temporariamente, ficando na dependência da vontade do 
Legislativo a mais no caminho da normatização de certos 
interesses sociais, que o projeto pretende transformar em 
interesses da ordem jurídica.” 

 

Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre o 

projeto ora analisado.  

 

Segundo o ofício que encaminha o presente veto a justificativa é a 

contrariedade ao interesse público. 

 

                                                 
1 SILVA, José Afonso. Processo Constitucional da Formação das Leis. Ed. Malheiros, 2º ed., 2.006, p. 223. 
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Ao se analisar o veto do chefe do executivo, vê se que o mesmo 

respeitou os limites expressos no artigo 66, § 2º da Constituição Federal de 1988, 

que diz: 

 

“Art. 66 – A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o 
projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o 
sancionará. 
§ 1º - (...) 
§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de 
parágrafo, de inciso ou de alínea”; 
(...). (grifo nosso). 

 

 Assim, cremos que o presente Projeto de Lei VETADO 

PARCIALMENTE  respeitou os ditames constitucionais. 

 

Posto isso, S.M.J., opinamos favoravelmente ao acatamento do 

veto, eis que não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade, 

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. 

Avaré, 18 de dezembro de 2017. 

 

LETICIA F.S. P. DE LIMA 

PROCURADORA JURÍDICA 

 

4 
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Projeto de Resolução nº  

Processo nº  

Autoria:  

 

 

Assunto: ”Dispõe sobre alteração do 

art. 121, §3º, da Resolução 407/2017   

e dá outras providências”.  

 

P A R E C E R  

 

Nos termos do art. 25, inciso I, da Lei Orgânica do 

Município de Avaré, compete a Mesa da Câmara, dentre outras 

atribuições tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos 

trabalhos do legislativo. 

 

Prescreve ainda o Regimento Interno da Câmara 

Municipal da Estância Turística de Avaré, em seu artigo 194, § 1º, alínea 

“g” o seguinte: 

 

“ARTIGO 194 – Projeto de Resolução é a proposição destinada a regular 

assuntos de economia interna da Câmara, de natureza político-

administrativa, e versará sobre a sua Secretaria Administrativa, a Mesa 

e os Vereadores, não sujeita à sanção do Prefeito e cuja promulgação 

compete ao Presidente da Câmara.” (“caput” do artigo 136, com 

redação alterada pela Resolução 244/2003) 

 

§ 1o – Constitui matéria de projeto de resolução: 

(...) 



 

 

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)37113070 

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

               g)demais atos de economia interna da Câmara; (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”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo 

ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis 

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

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

primeira na história fez constar do seu texto exatamente os princípios de 

administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas 

Constituições dos Estados. 

 

Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade 

significa emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a 

lei deu aos serviços públicos, à estruturação do pessoal, ao uso dos bens 

públicos, às posturas ou normas edilícias locais, às ordenações de todos 

os assuntos de interesse peculiar daquela esfera respectiva. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 
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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) 

 

O presente projeto visa alterar a redação do §3º do art. 121 da 

Resolução nº 407/2017, considerado o erro material e equívoco na sua 

digitação. 

 

Quanto ao aspecto jurídico formal e material não há qualquer 

óbice para a propositura, ficando apenas a discussão na seara de 

convicção de cada Edil sobre a necessidade de referida alteração.  

 

 Destarte, SMJ, cremos o presente Projeto de Resolução não se 

encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

  Quanto à redação DO PROJETO DE RESOLUÇÃO, 

não sugerimos alterações. 
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Posto isso, diante das formalidades legais e 

regimentais, opinamos pela regular tramitação do presente Projeto de 

Resolução, cabendo ao E. Plenário apreciar o seu mérito. 

 

É o parecer. 

 

Avaré (SP), 19 de dezembro de 2017. 

 

 

 

Leticia F. S. P. de Lima                          José Antonio Gomes IgnácioJúnior 

Procuradora Jurídica                                    OAB/SP 119.663 
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Projeto de Resolução nº /2017 

Processo nº /2017 

Autoria: Mesa Diretora 

 

 

Assunto: ”Autoriza a Mesa Diretora da 

Câmara de Vereadores de Avaré a 

antecipar a devolução do 

duodécimo e dá outras providências”. 

 

 

P A R E C E R  

 

Nos termos do art. 25, inciso IX, da Lei Orgânica do 

Município de Avaré, compete a Mesa da Câmara, dentre outras 

atribuições devolver à Tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa 

existente na Câmara ao final de cada exercício. 

 

 

Prescreve ainda o Regimento Interno da Câmara 

Municipal da Estância Turística de Avaré, em seu artigo 196, § 1º, alínea 

“g” o seguinte: 

 

“ARTIGO 136 – Projeto de Resolução é a proposição destinada a regular 

assuntos de economia interna da Câmara, de natureza político-

administrativa, e versará sobre a sua Secretaria Administrativa, a Mesa 

e os Vereadores, não sujeita à sanção do Prefeito e cuja promulgação 
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compete ao Presidente da Câmara.” (“caput” do artigo 136, com 

redação alterada pela Resolução 244/2003) 

 

§ 1o – Constitui matéria de projeto de resolução: 

(...) 

g ) demais atos de economia interna da Câmara; (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”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo 

ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis 

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

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

primeira na história fez constar do seu texto exatamente os princípios de 

administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas 

Constituições dos Estados. 

 

Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade 

significa emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a 

lei deu aos serviços públicos, à estruturação do pessoal, ao uso dos bens 

públicos, às posturas ou normas edilícias locais, às ordenações de todos 

os assuntos de interesse peculiar daquela esfera respectiva. 
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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) 

 

O presente projeto autoriza a Mesa Diretora da Câmara de 

Vereadores de Avaré a antecipar a devolução do duodécimo à 

Prefeitura Municipal de Avaré. 

   

Quanto ao aspecto jurídico formal e material não há qualquer 

óbice para a propositura.  

 

 Destarte, SMJ, cremos o presente Projeto de Resolução não se 

encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

  Quanto à redação DO PROJETO DE RESOLUÇÃO, 

não sugerimos correção. 
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Posto isso, diante das formalidades legais e 

regimentais, opinamos pela regular tramitação do presente Projeto de 

Resolução, cabendo ao E. Plenário apreciar o seu mérito. 

 

É o parecer. 

 

Avaré (SP), 19 de dezembro de 2017. 

 

 

 

Leticia F. S. P. de Lima                          José Antonio Gomes IgnácioJúnior 

Procuradora Jurídica                                    OAB/SP 119.663 
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Processo nº  

Projeto de Lei  Complementar nº   

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Ref.: Altera a redação da Tabela VI – 

Taxa de Licença e Fiscalização para 

ocupação e permanência em áreas e 

vias em logradouros públicos para 

estabelecimentos do município da Lei 

Complementar nº 225, de 06 de 

dezembro de 2016.  

 

 

P A R E C E R  
 

 

 

Trata-se de Projeto de Lei que busca  alterar a redação da 

Tabela VI – Taxa de Licença e Fiscalização para ocupação e 

permanência em áreas e vias em logradouros públicos para 

estabelecimentos do município da Lei Complementar nº 225, de 06 

de dezembro de 2016. 

 

  Conforme mensagem de encaminhamento, a presente 

propositura visa adequar a tabela da referida lei ajustando o 

recolhimento de valor mínimo para corridas de rua em via pública. 
    

Nos termos do artigo 30, incisos I, da Constituição 

Federal, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse 

local. 

 

O art. 4º, em seu inciso I, da Lei Orgânica do 

Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município 

competência para legislar sobre assunto 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 
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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). 

 

  

A competência para legislar sobre o Direito 

Tributário é genérica, isto é, abarca matérias de fiscalização dos 

tributos, sobre a arrecadação, instituição, redução, majoração e até 

mesmo a concessão de benefício fiscal; de competência tanto da 

esfera legislativa quanto da esfera executiva. Já a competência 

tributária trata-se apenas de uma parcela desse poder genérico em 

legislar no que tange, primariamente, a instituição e; 

secundariamente, a modificação e extinção dos tributos; poder esse, 

em regra, exercido pelo Legislativo, com raras exceções (art. 150, I, 

CRFB, c.c o art. 97 do CTN). 
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Assim a mesma se delineia da seguinte forma no 

cenário jurídico: Competência tributária é a aptidão para criar in 

abstrato tributos, bem como modificá-los e extingui-los, com 

autorização constitucional para tanto. 

 

Quem possui competência tributária são os entes 

políticos, quais sejam: União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

– trata-se, pois, de tarefa legislativa incumbida a cada ente da 

federação. O legislador constituinte delimitou em seu art. 24 a 

competência concorrente para que se legisle em Direito Tributário 

delegando-a a União, aos Estados e ao Distrito Federal. Tal artigo, 

todavia, não pode ser interpretado isoladamente, sob pena de 

exclusão do Município, o que feriria de morte o sistema federativo. 

Assim, o mesmo legislador constituinte nos ensinou que devemos 

fazer uma interpretação sistemática entre o art. 24 e o art. 30 (ambos 

da CRFB/88), esse último propicia aos Municípios legislarem 

supletivamente no que toca ao Direito Tributário. 

 

Assim, a competência para legislar sobre direito 

tributário é de todos os entes federativos – art. 24, I e art. 30 da CF 

(competência concorrente) -, cabendo à União legislar sobre normas 

gerais e aos Estados, DF e Municípios legislar sobre normas 

específicas, atuando de forma suplementar ao que lhes for 

pertinente. 

 

Cabe aos Municípios, por força do art.145 da 

Constituição Federal, a instituição de tributos, reservando-lhes, 

ainda, consoante seu art. 30, II, competência para arrecadar tributos 

de sua alçada. 

 



 

 

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 – Avaré – SP – CEP 18706-240 – Tel. 14-37113070 

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
5 

Cumpre consignar, que a propositura em análise 

traz caráter interessante sobre sua vigência, que protrairá seus 

efeitos a 1º de janeiro de 2018. 

 

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro 

intuito de aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, tendo 

em vista as razões expostas na justificativa da presente propositura. 

 

     Destarte, não vislumbramos no vertente Projeto de 

Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou 

inconstitucional. 
 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, não 

sugerimos alterações. 

 

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

regimentais, opinamos pela regular tramitação do presente Projeto 

de Lei, 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. 

Avaré, 14 de dezembro de 2017. 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

PROCURADORA JURÍDICA 
 








