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  CIRCULAR N º 15/2016 - DG                                               Avaré, 05 de maio 2.016. 
 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 

 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
09/05/2016 - 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 09 de 
Maio do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
1. PROJETO DE LEI Nº 51/2016 - Discussão Única  

Autoria: Ver Francisco Barreto de Monte Neto 
Assunto: Altera o Art. 18 da Lei Municipal 1605, de 14 de agosto de 2012, a qual deu nova 
redação à Lei nº 1328, de 09 de março de 2010. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 51/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. 
 

2. PROJETO DE LEI Nº 149/2015 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras providências 
(p /Rotary Club de Avaré Jurumirim) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 149/2015 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública.  
 

3. PROJETO DE LEI Nº 25/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá outras 
providências (R$ 4.747.278,46 - Secr. Municipal da Educação) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 25/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (prazo 
expirado) 
 

4. PROJETO DE LEI Nº 44/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Revoga a Lei Municipal nº 1.981, de 17 de dezembro de 2015, e dá outras 
providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 44/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. 

 

  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 080/2016 
Projeto de Lei  n.º 051/2016 
Autor: Ver. FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO 
  
 
 

“Quem gosta da própria vida, não tem tempo e 

nem interesse de cuidar da vida dos outros.” 
  domínio publico 

 
 

Assunto: “Altera o art. 18 da Lei Municipal 
n.º 1605 de 14 de agosto de 2012, a qual deu 
nova redação à Lei n.º 1328 de 09 de março 
de 2010”. 

 
 

PARECER JURÍDICO 
 
 

Trata-se do Projeto de Lei de autoria do Vereador FRANCISCO BARRETO 
DE MONTE NETO, que busca alterar a Lei 1605/2012, que “...disciplina o exercício das 
atividades dos profissionais em transporte de passageiros, “moto-taxista” e, em entrega de 
mercadorias, “moto-frete”, com o uso de motocicleta, dispondo sobre regras de segurança 
dos serviços de transporte remunerado em motocicletas...”. 

 
Trata-se, obviamente, de lei de interesse exclusivamente local, estando a 

propositura em consonância com a atribuição conferida pela Constituição Federal, no seu artigo 
30, inciso I, da Constituição Federal. 

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

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

 
Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana vigente, em 

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

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

 

 

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

 

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

 
Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro intuito de 

aperfeiçoamento da norma original (Lei Municipal n.º 1605/2012) anteriormente editada, uma 
vez que, a lei em vigor necessita de alterações, segundo a ótica do autor da propositura. 

 
A título de registro, esclarece-se que a lei municipal referida 

regulamenta, no âmbito local, a Lei Federal n.º 12009, de 29 de julho de 2.009, a qual 
“...regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, 
“mototaxista”, em entrega de mercadorias e em serviço comunitário de rua, e “motoboy”, com 
o uso de motocicleta, altera a Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre regras 

de segurança dos serviços de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e 
motonetas – moto-frete –, estabelece regras gerais para a regulação deste serviço e dá outras 
providências...”. 

 

Sob esta perspectiva, o autor do projeto traz inovação no sentido de 
permitir o exercício da atividade de que cuida a norma alterada por aqueles que já estavam 
estabelecidos anteriormente à Lei 1605/2012, independentemente da distância com outro 
estabelecimento da mesma natureza. 

 

Nesse sentido, a alteração proposta visa, principalmente, prestigiar o 
livre exercício de atividade econômica lícita, mediante autorização expedida pelos órgãos 
competentes e alvará de funcionamento pela Prefeitura Municipal, conforme garantia expressa 
no artigo 170, incisos IV e IX, da Constituição Federal: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: 
 
(...) 
 
IV – livre concorrência; 
 
(...) 
 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 6, de 1995) 
 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.  

 
 

Com efeito, sem a modificação pretendida, os estabelecimentos já 
fixados em seus locais ficam impedidos de obter renovação de suas licenças de funcionamento, 
tendo em vista as restrições relativas à distância mínima entre eles fixada pela lei municipal 
vigente. 
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A consequência disso é a severa limitação da concorrência entre 
estabelecimentos de atividade congênere, em evidente prejuízo ao consumidor que usufrui dos 
serviços prestados pelas empresas do ramo. 

 
Para ilustrar o entendimento aqui manifestado, pedimos vênia para 

transcrever o conceito de “livre concorrência” apresentado pelo CADE (Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica): 

 
(...) 
 
“O princípio da livre concorrência está previsto no artigo 170, inciso IV da Constituição 
Federal e baseia-se no pressuposto de que a concorrência não pode ser restringida por 
agentes econômicos com poder de mercado.  
 
Em um mercado em que há concorrência entre os produtores de um bem ou serviço, os 
preços praticados tendem a manter-se nos menores níveis possíveis e as empresas 
precisam buscar constantemente formas de se tornarem mais eficientes para que possam 
aumentar os seus lucros.  
 
À medida que tais ganhos de eficiência são conquistados e difundidos entre os 
produtores, ocorre uma readequação dos preços, que beneficia o consumidor. Assim, a 
livre concorrência garante, de um lado, os menores preços para os consumidores e, de 
outro, o estímulo à criatividade e à inovação das empresas”.  
 

 

Pelo ângulo abordado na propositura, o princípio da livre concorrência 
também consagra o princípio da isonomia insculpido no artigo 5.º “caput”, da Constituição 
Federal, na medida em que a norma, na sua redação original, trata desigualmente empresas do 
mesmo ramo em situação jurídica idêntica (desde que, obviamente, satisfaçam as demais 
exigências legais aplicáveis ao exercício da atividade econômica). 

 
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 nenhuma correção.  
 
Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Lei em epígrafe não se 

encontra maculado pelos vícios 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, 02 de Maio de 2016. 

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









































































 

 

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 

Processo nº 207/2015. 

Projeto de Lei nº 149/2015. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

Assunto: “Autoriza concessão de direito real de uso de 

bem imóvel, e dá outras providências” (Rotary Club de 

Avaré Jurumirim).  

 

 

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, buscando autorização 

para concessão de direito real de uso de bem imóvel para a entidade Rotary Club de Avaré Jurumirim. 

 

 Cumpre consignar que esta Divisão Jurídica em estudo ao referido projeto, com muita acuidade 

se convence que há necessidade da vinda de outros documentos a ensejar a tramitação da propositura. 

 

Igualmente, se faz necessário ainda pelo autor do projeto o encaminhamento do seguinte 

documento: 

 

1) Cópia da Matricula do Imóvel (atualizada); 

2) Certidões Negativas (atualizadas). 

 

 

Indispensável a cópia da matricula, já que a matricula que consta do processo, o proprietário do 

imóvel é pessoa diversa do Município.  

 

Assim, requer-se a Comissão de Constituição, Justiça e Redação seja oficiado ao autor do projeto 

para que encaminhe a documentação, caso não seja atendida tal providência, opina SMJ, esta Divisão 

Jurídica pela não tramitação do projeto de Lei, face o aparecimento de possível ilegalidade na 

propositura.   

É o parecer, sub censura. 

Avaré (SP), 03 de Fevereiro de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 

ADV. - OAB/SP 146.191 
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Processo nº 207/2015. 

Projeto de Lei nº 149/2015. 

Autor: PREFEITO MUNCIPAL. 

 
 
 

"A mais profunda raiz do fracasso em nossas vidas é 
pensar, 'Como sou inútil e fraco'. É essencial pensar 

poderosa e firmemente, 'Eu consigo', sem ostentação 
ou preocupação.” 

Dalai Lama 

 
 

Assunto: “AUTORIZA CONCESSÃO DE DIREITO 
REAL DE USO DE BEM IMÓVEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.   

 
P A R E C E R  

 

Trata-se de projeto de Lei de autoria do chefe do Poder Executivo local, 
visando à autorização de concessão de direito real de uso de bem imóvel a entidade 
ROTARY CLUB DE AVARÉ JURUMIRIM. 

 
Nesse sentido, temos o artigo 30, incisos I e III da Constituição Federal, 

que reza:  
“Art. 30 - Compete aos Municípios:  
 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
(...)”  
 

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

“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: 
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I- legislar sobre assuntos de interesse local; 
(...) 
VIII - dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus 
bens; 
 
(...).” 
 

Na continuidade da análise do referido projeto de Lei, cumpre 
relembrar o que traz a Carta Republicana vigente, em especial o disposto no caput do 
artigo 37, que reza: 

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

(...) omissis” (g.n) 

 

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

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

 

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

 
Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade significa 

emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos serviços 
públicos, à estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou normas 
edilícias locais, às ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela esfera 
respectiva. 
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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) 

Preliminarmente, deverão atualizar-se as CERTIDÕES NEGATIVAS VENCIDAS – 
providência que poderá ser adota pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, que caso 
entenda necessário, poderá solicitar ao autor do projeto o envio das certidões atualizadas. 

 

Noutro passo, averbe-se que uma atuação razoável e baseada no 
princípio da legalidade donde se requer da administração a observância às minuciosas 
formalidades prévias à celebração de contratos.  

 
A concessão do direito real de uso pode ocorrer nas hipóteses do artigo 

7º do Decreto-Lei 271, para fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, 
cultivo da terra, ou outra utilização de interesse social. 

 
A sua outorga a particulares está condicionada a estrita observância das 

normas da Lei de Licitações, nº 8.666/93, em especial do seu artigo 17, cuja redação foi 
alterada pela Lei nº 11.481/2007. 

 
Para tanto, é necessário seja justificado o interesse público, realizada 

avaliação prévia, tenha autorização legislativa, e seja realizada a licitação. Esta última 
pode ser dispensada nos casos alienação de imóveis construídos, incluindo a concessão 
do direito real de uso no âmbito de programas habitacionais ou de regularização 
fundiária de interesse social. 

 
A concessão do direito real de uso é um contrato pelo qual a 

Administração concede o uso do bem público para o particular, de forma gratuita ou 
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onerosa, podendo ainda o Município estipular condições para o uso, que descumpridas 
levam à extinção do direito do particular. Diz-se que é um direito real porque o contrato 
(ou termo de concessão) é transcrito no Registro de Imóveis, gerando direito do 
concessionário sobre a coisa, contra terceiros e até mesmo contra a Administração, que 
apenas pode retomar o bem em conformidade com o estabelecido no termo de 
concessão e, em determinados casos, através de provimento jurisdicional. 

 
No projeto em analise deverá ser observado o artigo 117 da Lei 

Orgânica Municipal da Estância Turística de Avaré: 
 

“Art. 117 - A alienação de bens municipais, subordinada à existência 
de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida 
de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 
 
a) doação, devendo constar obrigatoriamente da Lei e da Escritura 
Pública os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a 
cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato; (redação dada pela 
Emenda à Lei Orgânica nº 02/2008) 
 
b) permuta. 
 
II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos 
seguintes casos: 
 
a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse 
social; 
b) permuta; 
c) ações, que serão vendidas em Bolsa. 
 
§ 1º O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens 
imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia 
autorização legislativa e concorrência. 
 
§ 2º A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se 
destinar a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, 
ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado. 
 
§ 3º A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas 
remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obra 
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pública, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa. 
As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas 
mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não.” 
 

Não longe, se vê ainda o artigo 119, da mesma carta politica, donde 
destacamos o seguinte: 

 
“Art. 119 - O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito 
mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, e o 
interesse público exigir. 
 
§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e 
dominicais dependerá de lei e concorrência, e far-se-á mediante 
contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser 
dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar a concessionário de 
serviço público, a entidades assistenciais, ou quando houver interesse 
público relevante, devidamente justificado. 
 
§ 2º A concessão administrativa de bens públicos de uso comum 
somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de 
assistência social, de saúde, de segurança pública, turística ou industrial, 
mediante autorização legislativa.  
 
§ 3º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será 
feita, a título precário, por ato unilateral do Prefeito, através de decreto. 
 
§ 4º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será 
feito por portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios, 
pelo prazo máximo de sessenta dias. 
 
§ 5º - A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, 
como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e 
campos de esporte, serão feitas na forma da lei e regulamentos 
respectivos.” 

 

Como se nota, surge como regra que concessão de uso de bem público 
ou concessão real de uso, deverá ser feita através de autorização legislativa e 
concorrência, dispensadas nos casos expressamente previstos na Lei Orgânica.  
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De outro bordo, cabe registrar que neste exercício ocorrerão eleições 
municipais, daí a necessidade de se fazer o registro quanto às vedações da legislação 
eleitoral. 

Nesse sentido, a Lei Federal nº 9.504/97 visa estabelecer as normas que 
regem as eleições. Em seus arts. 73 a 78 estão relacionadas às condutas vedadas aos 
agentes públicos em campanhas eleitorais. 

 
Com relação ao objeto desta propositura, não se pode deixar de analisar 

a concessão em tela sob o prisma da vedação trazida pelo § 10 do art. 73 da Lei das 
Eleições, assim redigido: 

 
“§ 10 - No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição 
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração 
Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de 
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em 
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o 
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua 
execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei n 11.300, de 
2006)” 

 

Muito embora a imprecisão da técnica legislativa, ao utilizar o vocábulo 
distribuição “gratuita” que leva à ideia de doação, poder-se-ia perquerir se a cessão de 
bens móveis, como no caso, não poderia conduzir à interpretação de que se 
enquadraria na hipótese de “distribuição gratuita de benefícios” Trata-se de 
interpretação extremamente alargada, com a qual não coadunamos, mas que passamos 
a considerar para fins de exercício de hermenêutica.  

 
O entendimento é que o dispositivo visa obstar a implantação de 

programas sociais instalados somente em período eleitoral, tais como distribuição de 
alimentos, materiais de construção, ou outros, apenas com a finalidade de promoção de 
determinado candidato ou partido político, o que, segundo relatado não é o que ocorre 
no caso em apreço. 

 
Assim também se expressa Francisco de Assis Vieira Sanseverino “O uso 

da máquina pública” nas campanhas eleitorais, Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 
85): 

“Por fim torna-se oportuno afirmar, de forma mais geral, que não 
parece estar na finalidade e no âmbito da vedação da regra do § 10 a 
paralisação das demais ações da Administração Pública como um todo. 
Cabe reafirmar a vedação refere-se à distribuição gratuita de bens, 
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valores ou benefícios de caráter social. O ato de distribuição gratuita 
de bens, valores ou benefícios de caráter social. O ato de distribuição 
gratuita significa a doação a várias pessoas, entidades, empresas, etc.” 
 

Mesmo considerando-se que a cessão de bens poder-se-ia enquadrar na 
hipótese legal acima transcrita, tem-se que a vedação também não se aplica a situação 
telada. Isso porque, segundo depreende das situações consolidas de proposituras desta 
natureza, a concessão de bens imóveis é uma prática corriqueira no município, não 
tendo se iniciado somente no exercício corrente.  

 
Muito embora não siga à risca a exceção prevista na legislação - 

programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício 
anterior -, pode ser interpretado como tal.  

 
A corroborar este entendimento, existem decisões jurisprudenciais 

apoiando uma interpretação mais elástica dos critérios para o enquadramento na 
exceção relativa aos programas sociais, tais como: 

 
“Representação. Conduta vedada. Doação de bens em ano eleitoral. Art. 
73, §10, da Lei n, 9.504/97, acrescido pela Lei n° 11.300/06. Chefe do 
Executivo. 
Ausência de responsabilidade por ato legislativo. Possibilidade de 
doações de caráter claramente assistencial e sem conotação eleitoral. 
Improcedência.  
A legislação eleitoral há que ser interpretada sob o influxo axiológico do 
zelo pelo equilíbrio no pleito. O administrador público não pode 
apenado por doação autorizada por ato do parlamento, durante período 
eleitoral. 
Embora a Lei Eleitoral, vede desde a Lei nº 11.300, a distribuição de 
bens, valores ou benefícios, no ano eleitoral, devem ser descontadas da 
proibição legal aquelas feitas com nítido propósito assistencial e sem 
conotação eleitoral. As doações que não contenham essa característica, 
e nem base em outra exceção legal, atraem a incidência da sanção 
pecuniária que recomenda fixação, à míngua de motivo em sentido 
contrário, do mínimo legal.“ (TRE-SC. Acórdão n9 21.707. ReI. Juiz 
Márcio Luiz Fogaça Vicari. j. 11/06/2007) 

 

Outro não é o pensamento do jurista Marcos Fey Probst (ob. cit.p. 5-8): 
 
“4.Exceções previstas na lei eleitoral 
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A vedação da distribuição gratuita de bens. valores ou benefícios em ano 
eleitoral (art. 73. § 10. da LE) comporta três exceções: calamidade pública, estado de 
emergência e programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no 
exercício anterior. 

 
(...) 
 
Entretanto, muitos questionamentos têm surgido quanto a terceira 

exceção, relativa aos programas sociais autorizados em lei e já em execução 
orçamentária no exercício anterior. A lei eleitoral e os atos normativos do Tribunal 
Superior Eleitoral são omissos quanto ao conceito a ser empregado para a expressão 
‘programas sociais’, Entretanto, pode-se buscar guarida nas normas da Constituição da 
República: 

 
‘Art. 6º São direitos sociais a educação. a saúde, o trabalho, a moradia o 

lazer, a segurança. a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.’ 

 
O insigne jurista José Afonso da Silva arrazoa sobre os direitos sociais na 

Constituição Cidadã: 
 
‘Assim, podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos direitos 

fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta 
e indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores 
condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 
situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade 
Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam 
condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua 
vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da liberdade. 

 
Partindo se do rol de direitos sociais elaborado pelo Poder Constituinte de 

1988 classificam-se os programas sociais como os atos e as ações voltados a proteção 
ou efetivação dos direitos a educação, a saúde, ao trabalho, a moradia, ao lazer, à 
segurança, à previdência social, à proteção a maternidade e a infância e a assistência 
aos desamparados, entre outros. O rol é exemplificativo e não esgota outros direitos 
sociais previstos no corpo da Constituição da República. ’ 

 
Outro parece ser o entendimento de Olivar Coneglian, ao tecer 

comentários ao artigo 73, § 10, da Lei das Eleições: 
 
‘A proibição é radical. 
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A distribuição gratuita desses bens só se torna possível em três 
circunstâncias: 

-no caso de calam idade pública; 
- no caso de estado de emergência; 
-quando o programa social está estabelecido em lei e já em execução 

orçamentária no ano anterior ao da eleição. 
 
Para o último caso, deve-se observar que a lei e o orçamento, 

preexistentes ao programa, devem ter nascido no penúltimo ano anterior à eleição. 
Assim, na eleição de 2006, a lei criadora ou autorizadora do programa deve ser de 
2004, pois o ano de 2005 é o ano da execução que permite que o programa exista em 
2006.’ 

 
Concordamos com o ilustre jurista no tocante ao radicalismo da norma. 

Todavia, não nos parece certa a necessidade de prévia lei específica disciplinando os 
programas sociais. A lei eleitoral tão-somente utiliza-se da expressão programas sociais 
autorizados em lei, de modo a permitir a leitura da norma no sentido da necessidade 
de lei orçamentária autorizativa da despesa com os atos e ações sociais. 

 (...) 
 
Preciosa a análise do Ministro Gilmar Mendes acerca da aplicação das 

condutas vedadas no Direito Eleitoral.  
 
‘Ademais conforme assinalado em diversos julgamentos desta Corte, penso 

que a regra do art. 73 comporta uma exegese que atenua seu riqor literal. Tais 
proibições, previstas na ei n 9.504/97, no meu entendimento devem se entendidas, no 
contexto de uma reserva legal proporcional, sob pena, de violação a outros princípios 
constitucionais. 

 
Não ha duvida de que o regime legal de repressão a condutas abusivas por 

parte de candidatos possui clara autorização constitucional. Mas essa autorização não 
direciona a um regime punitivo inflexível, sob pena, de vulneração a outros princípios 
constitucionais. (...)’ (TSE, Acordão nº 5.282, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
16/12/2004.) 

 
Em outras palavras, resta evidenciada a necessidade das regras eleitorais 

serem analisadas no ‘contexto de uma reserva legal proporcional’, nos exatos termos 
utilizados pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, ou seja,  sem o demasiado  rigor, 
levando o magistrado a ponderar o fato concreto diante dos princípios que regem o 
Direito Eleitoral e o Direito Constitucional. 

 
Por fim, a regra eleitoral exige que o programa social já estela em execução 

orçamentária no exercício anterior. Em suma, em ano eleitoral não é permitida a 
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criação de novos programas sociais; a Administração Pública tão-somente poderá 
prosseguir com os atos e as ações sociais já realizados em outros anos, salvo nos casos 
em que ficar caracterizada a calamidade pública ou o estado de emergência.’ 
   

Em conclusão, entende-se não incidir, na espécie, a vedação exposta no 
art. 73, § 10 da Lei n 9.504/97, desde que a concessão dos bens imóveis ocorra com 
base em critérios estritamente técnicos, sem qualquer tipo de favorecimento a qualquer 
pessoa, empresa ou entidade.  

 
Destarte, diante das ponderações acima expostas, não vislumbramos no 

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

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Quanto à redação do projeto de lei não sugerimos correções ao projeto 

de lei. 
 

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), 29 de Abril de 2016. 

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP – 146.191 
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Processo n.º 47/2016. 

Projeto de Lei n.º 25/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

Assunto: “Dispõe sobre a abertura de Crédito 
Adicional Especial que especifica e dá outras 
providências (R$4.747.278,46 - Secr. 
Municipal da Educação)”. 

 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 
 

 

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

Municipal, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial que especifica 

e dá outras providências (R$$4.747.278,46 - Secr. Municipal da Educação).  

 

Segundo os documentos que o instruem, o projeto tem como 

objetivo autorizar o Departamento de Contabilidade do Município abrir Crédito 

Adicional Especial nos valores acima discriminados para atendimento de despesas 

oriundas dos repasses de recursos financeiros federal da Cota-Parte municipal do 

SALÁRIO-EDUCAÇÃO. 

 

Segundo o Autor do projeto, os repasses dos recursos federais serão 

destinados a aquisição de equipamentos e bens permanentes para a melhoria das 

redes de ensino fundamental e infantil do município. 

 

A respeito da destinação dos recursos, a exposição de 

motivos/justificativa do projeto traz o detalhamento dos valores a serem utilizados pelo 

município na sua rede de ensino 

 

O superávit informado é estimado em R$$4.747.278,46 (quatro 

milhões setecentos e quarenta e sete mil duzentos e setenta e oito reais e 

quarenta e seis centavos), cuja autorização para abertura do referido crédito é objeto 

do presente projeto de lei. 
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Neste contexto, verifica-se de proêmio que não há óbice à 

tramitação do projeto e seu mérito deverá ser submetido à apreciação em plenário. 

 

De fato, o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal diz que 

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

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

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

sobre assuntos de interesse local. 

 

Cumpre, ainda, relembrar o que 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, 

conforme o que dispõe o 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 e, por fim, para coibir abusos e desmandos é que a 

Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto 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.(...) 
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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 
). 

 
 
 

Em atendimento a estes princípios, a Constituição Federal de 1988 

prevê expressamente a necessidade de autorização do Poder Legislativo para a 

abertura de créditos especiais e suplementares, de iniciativa do Poder Executivo, 

conforme o disposto no artigo 167, inciso V: 

 

Art. 167. São vedados: 
 
(...) 
 
V – a abertura de crédito especial e suplementar sem prévia autorização legislativa e 
sem indicação dos recursos correspondentes; 

 
 
 

Assim, sob o aspecto da iniciativa e competência, o projeto em 

análise harmoniza-se aos ditames legais, havendo a justificativa para (i) a autorização 

legislativa e a (ii) indicação dos recursos que amparam a abertura do crédito especial. 

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

 

Dispõe o inciso II, do art. 41, da Lei n.º 4.320/64, que os créditos 

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

específica. 

 

Necessário destacar, ainda, que a abertura de créditos suplementares 

e especiais depende da existência de recursos disponíveis para acorrer à despesa e, 

por isso, o artigo 43 da já citada Lei n.º 4.320/64 exige que tal abertura seja precedida 

de exposição e justificativa, o que foi atendido pelo projeto. 

 

Sob esta perspectiva, o art. 42 da Lei n.º 4.320/64 determina que os 

créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto 

executivo. 
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Aliás, necessário conferir os comentários feitos por J. Teixeira 

Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis1 sobre o art. 42 da Lei n.º4.320/64, abaixo 

transcrito: 

 
 

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

 

 
 

Lembramos, entretanto, que se faz necessária uma distinção: 
 
 

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

 
 
 

Percebe-se, assim, que são promovidos dois atos distintos para que o 

crédito orçamentário adicional seja aberto.  

 
Primeiro, é indispensável que o Legislativo manifeste sua autorização 

na lei de iniciativa do Executivo; e, segundo, a abertura do crédito será concretizada 

com a expedição de decreto, que deve ser acompanhado de justificativa, com a 

indicação do recurso disponível para acorrer à nova despesa. 

 

A necessidade de abertura do crédito adicional especial decorre da 

sua não previsão na Lei Orçamentária Anual. Os créditos adicionais são classificados 

em: Crédito Suplementar, Crédito Especial e Crédito Extraordinário.  

 

Nesse sentido, segundo se observa do Projeto em análise, o crédito é 

fruto de SUPERÁVIT FINANCEIRO decorrente de recursos federais (repasse 

financeiro do Ministério da Educação – cota-parte municipal do salário-educação) 

que serão destinados à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e serão, segundo a 

propositura, utilizados na aquisição de serviços, equipamentos e bens permanentes 

                                                 
11 A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107 
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para a melhoria das redes de ensino fundamental e infantil do município, conforme 

se observa da leitura dos artigos 1.º e 2.º da propositura e da 

justificativa/exposição de motivos que a acompanha. 

 

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

maculado pelo vício da ilegalidade e inconstitucionalidade.    

 
 

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
 
 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos correções. 

 

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

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

pelo qual opina esta Divisão Jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu 

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

tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 23 de Março de 2016. 

 
 
 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE      LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO  CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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P A R E C E R  
 

 

Processo nº 071/2016 

Projeto de Lei nº 044/2016 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

 
"Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere” 

O bom pastor deve tosquiar, e não esfolar o seu 

rebanho 

(frase latim) 

 

 

Assunto – “Revoga a Lei nº 1.981, de 17 

de Dezembro de 2.015, e dá outras 

providências.”  
 

 

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

Executivo Municipal, que dispõe revogação da 1.981, de 17 de Dezembro de 

2.015. 

Referida lei dispõe sobre a exigência de as agencias bancarias 

manter a presença de agente de segurança nas áreas de autoatendimento, 

inclusive no período noturno e finais de semana. 

 

Nesse sentido, temos que o artigo 30, inciso I, da Constituição 

Federal, ao qual compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse 

local. 

No mesmo norte, surge o art. 4º, I, da Lei Orgânica do 

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

legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

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 
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que a Constituição de 1988, por vez primeira na história fez constar do seu texto 

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

complementada pelas Constituições dos Estados. 

 

Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade 

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

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

posturas ou normas edilícias locais, às ordenações de todos os assuntos de 

interesse peculiar daquela esfera respectiva. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 
 

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

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

 

Não poderia deixar-se de mencionar sobre a legitimidade da 

propositura, para tanto traz se faz menção a lei orgânica do munícipio e a 

Regimento Interno desta Casa de Leis.  

 

Bem se vê, pela análise do texto acima mencionado que o 

executivo esta a rever ato praticado pela edição de uma lei, que hoje julga não 

mais conveniente permanecer no mundo jurídico. 

 

Nesse sentido, o eminente Prof. J. Cretella Júnior, ensina que: 
 
“Em qualquer época, a Administração pode desfazer seus atos 
anulando-os. Desfazimento do ato administrativo inoportuno ou 
inconveniente, pela revogação; desfazimento de ato 
administrativo ilegal, pela anulação, é poder - dever da autoridade 
administrativa exceto se a manifestação do Estado gerou direito 
subjetivo público para o administrado (Do Ato Administrativo, 
pág. 177, Edição 1972)”. 
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Hely Lopes Meirelles nos ensina que os atos administrativos 

especiais ou individuais são aqueles que têm destinatários determinados, 

estabelecendo uma situação jurídica particular. Os atos individuais são também 

revogáveis, desde que seus efeitos se revelem inconvenientes ou contrários ao 

interesse público,  como expressa a Súmula 473 do STF: 

 
“Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não 
se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada 
em todos os casos a apreciação judicial.” 

 

Logo, o administrador pode revogar o ato inconveniente desde 

que ainda não tenha gerado direitos subjetivos para o destinatário, ou por não ser 

definitivo, ou por se tratar ato precário, assim, sua invalidação não obrigará o 

Poder Público a indenizar quaisquer prejuízos. 

 

No que tange ao mérito dos argumentos, tal circunstância se 

curva a conveniência e oportunidade do ato do administrador, não sendo este 

norte a ser seguido por esta assessoria nesse momento, pois de acordo com já 

exposto reservamo-nos tão somente nos limites da legalidade e 

inconstitucionalidade da propositura.  

 

Assim, SMJ, cremos que o 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, não sugerimos 

nenhuma correção. 

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, sub censura. 

 

Avaré (SP), 29 de Abril de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP 146.191 






