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        CIRCULAR N º 05/2017 - DG                                        Avaré, 16 de março de 2.017. 

 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
20/03/2017 - Segunda Feira – às 19h00min. 

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

Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 20 de 
Março do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
1. PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA N.º 01/2017– 1º Turno – Maioria qualificada 2/3 

Autoria: Verª Marialva Araújo de Souza Biazon e outros 

Assunto: Acrescenta dispositivo no artigo 148 da Lei Orgânica Municipal e adota outras 

providências (c/SUBSTITUTIVO) 

Anexo:- Cópias da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 01/2017 e dos Pareceres do 

Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (Vistas: Verª Marialva) 

 

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 01/2017 - Discussão Única  

Autoria: Ver. Alessandro Rios Conforti 

Assunto: Dispõe sobre alterações do Regimento Interno da Câmara Municipal de Avaré e dá 

outras providências. (c/ SUBSTITUTIVO - Dispõe sobre alteração do Caput e do § 3º do Art. 

142 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Avaré) 

Anexo: Cópias do Projeto de Resolução n º 01/2017 e dos Pareceres do Jurídico; e da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
 

3. PROJETO DE LEI Nº 02/2017 - Discussão Única  

Autoria: Verª Adalgiza Lopes Ward 

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos valores gastos a título de 

propaganda e ou de publicidade da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e 

dá outras providências.  

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 02/2017 e dos Pareceres do Jurídico; da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação. 

 

4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 13/2017 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Dispõe sobre a criação de emprego público de Procurador Jurídico na 

Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA, e dá outras providências. 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 13/2017 e dos Pareceres do Jurídico; 

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

Consumidor; e de Serviços, Obras e Adm. Publica. 
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 12/2017. 

Proposta emenda n.º 01/2017. 

Autor: Mesa da Câmara Municipal de Avaré 

 
 
 

 

Assunto: Acrescenta dispositivo no Artigo 148 

da Lei Orgânica Municipal e adota outras 

providências. 
 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

 

 

Trata-se de Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal que visa 

acrescentar dispositivo ao artigo 148 da Lei Orgânica Municipal. 

Nos termos do art. 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. 

No tocante ao rol de legitimados para deflagrar o processo legislativo 

de emenda à Constituição Federal (incisos I e II do artigo 60 da CF), se aplica, no que 

couber, à LOM, em razão do princípio da simetria das formas. 

Nesse sentido, tanto o Prefeito quanto a Câmara Municipal, mediante 

proposta de 1/3 de seus membros, podem deflagrar o processo legislativo de emenda à 

LOM. 

No mesmo sentido o art. 36 da Lei Orgânica:  
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“Art. 36 - A lei Orgânica Municipal poderá ser 

emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da 

Câmara Municipal; 

II - do Prefeito Municipal; 

III - de cidadãos, por proposta popular assinada 

no mínimo por cinco por cento dos eleitores do 

Município, atendidos os requisitos previstos no 

§ 1º do Art. 37 desta Lei.” 

 

A emenda deverá ser votada em dois turnos com intervalo temporal de, 

no mínimo, 10 dias. Será considerada aprovada pelos votos favoráveis de 2/3 dos 

vereadores.  

 

Neste caso, compete a Mesa Diretora a promulgação e publicação da 

emenda, portanto, o Prefeito não participará da fase final desse processo legislativo. 

 

Nesse sentido versa a LOM em seu art. 25, IV. 

Art. 25 – À Mesa, dentre outras atribuições, 

compete: 

(...) 

IV – promulgar a Lei Orgânica e suas emendas. 

 

O art. 1º da presente propositura prevê que as emendas individuais ao 

projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos 

por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder 

Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos 

de saúde, não podendo em nenhuma condição financiar despesas de pessoal ou encargos 

sociais.  

A emenda em epígrafe tem o objetivo de incluir o orçamento impositivo 

no âmbito do município de Avaré.  
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O orçamento impositivo foi introduzido na Constituição Federal por 

força da EC 86/2015 que alterou os artigos 165, 166 e 198 da mesma para tornar 

obrigatória a execução da programação orçamentária. 

 

Vale destacar que a presente emenda não alterou a numeração dos 

artigos, atendendo o que dispõe o art. 12, III, “b” da Lei Complementar n. 95/98, que 

proíbe a alteração na numeração de artigos. 

 

Desta forma, o vertente Projeto encontra-se perfeitamente conforme a 

legislação vigente, seguindo as demais normas superiores.  

 

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 Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 

formalidades legais e regimentais. 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 21 de fevereiro de 2017. 

 
 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

PROCURADORA JURÍDICA 
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Trata-se de parecer jurídico sobre Substitutivo ao Projeto de 

Resolução 01/2017 que dispõe sobre alteração do artigo 142 do Regimento Interno. 

 

 

O Regimento Interno  regula matéria afeta a economia interna da 

edilidade,  o que desagua iniciativa exclusiva aos vereadores balizado em parâmetros 

constitucionais. 

 

Diante da expansão da regulamentação pelo próprio texto 

constitucional dos aspectos procedimentos e da rotina de funcionamento dos Poderes, 

deve-se empreender uma análise da tensão entre uma disciplina constitucional mais 

verticalizada a respeito da matéria legislativa e a dinamicidade política inerente à lógica da 

engrenagem parlamentar. Trata-se, portanto, da tentativa de estabelecimento ou 

conformação das balizas atinentes à autonomia parlamentar no contexto do atual 

paradigma do Estado Democrático de Direito, no qual está implícita a superação do ideal 

liberal de “soberania” de desígnios do Parlamento. 

 

Nessa toada, o Regimento Interno longe de materializar a plena 

autonomia parlamentar, verticaliza os princípios do pacto federal. 

 

Nesse universo, as indicações, como meras sugestões, não se 

inserem no rol das proposições estrito sensu, mas naquelas de índole lato sensu.  

 

Sob tal prisma como o presente substitutivo retira a leitura em plenário 

mas exige ciência expressa dos parlamentares, a priori não se vislumbra incompatibilidade 

com o Texto Magno. 
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Porem, o artigo 116 do Regimento Interno da Casa exige deliberação 

plenária sobre tal matéria: 

 

Art. 116.  Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do 

Plenário, ou que a este tenha sido encaminhada. 

§ 1º  As proposições poderão consistir em: 

 a) Projetos de Lei; 

 b) Projetos de Decreto Legislativo; 

 c) Projetos de Resolução; 

 d) requerimentos; 

 e) indicações; 

 f) substitutivos; 

 g) emendas ou subemendas; 

 h) pareceres; 

 i) vetos; 

 j) recursos; 

 l) moções. 

 

  Assim, de modos a evitar possível antinomia fica sugerida alteração 

também do artigo 116 para retirada da letra “e”. 
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É o parecer, S.M.J. 

 

 

Avaré, 07 de Março de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Procuradora Jurídica                                         Chefe Departamento Jurídico 
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Processo nº 03/2017. 

Projeto de Lei nº 02/2017. 

Autor: Vereadora Adalgisa Lopes Ward. 

 

 

 

 
Assunto: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
divulgação dos valores gastos a título de 
propaganda e ou de publicidade da 
Administração Pública Municipal Direta ou 
Indireta e dá outras providências”. 

 
 
 
 
 

P A R E C E R  
 

 

 

 

                           Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de divulgação dos valores gastos a título de propaganda e ou 

de publicidade da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. 

 

 O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que 

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:  
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“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.(...) 
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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). 

 

Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre 

o projeto ora analisado. 

 

O projeto de lei em epígrafe cuida de regular questão de 

predominante interesse local, dando ênfase ao princípio da publicidade dos 

atos administrativos (art. 37, caput, da Constituição Federal), sem imiscuir-

se diretamente em atos concretos da Administração, uma vez que busca tão- 

somente informar a população a respeito da atuação da Administração 

Pública Municipal, especificamente no tocante a divulgar toda ação de 

comunicação a título de propaganda e ou publicidade , institucional ou de 

unidade, da administração Pública Municipal Direta ou Indireta, devendo 

trazer inserto no respectivo anúncio o valor gasto com produção e 

divulgação, sem qualquer custo adicional ao anunciante.  

 

No tocante à iniciativa do projeto de lei, pode-se afirmar que 

o tema é de iniciativa comum, ou seja, tanto o Legislativo quanto o 

Executivo podem dar início ao processo legislativo, apresentando o projeto 

de lei, haja vista que a norma editada não regular matéria estritamente 

administrativa afeta ao Poder Executivo, delimitada pelos artigos 24, §2º, 

47, incisos XII e XVIII, 166 e 174 da Constituição Estadual. 

 

Sobre esse tema há inclusive decisão do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo entendendo que se trata de questão de interesse 
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local, portanto de iniciativa comum (ADIN nº 2024383-23.2014.8.26.0000, 

Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j.11/06/2014). Extrai-se, assim, do 

mencionado julgado que a lei que institui a obrigatoriedade de divulgação 

dos valores gastos com propaganda visam apenas a publicidade dos atos 

administrativos 

 

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, sugerimos a 

seguinte correção: 

 

 Emenda aditiva ao art. 1º do presente projeto de lei, 

acrescentando o parágrafo 4º ao referido artigo: 

 

(...) 

§ 4º - O descumprimento do disposto na presente lei 

acarretará multa de 500UFMA aos responsáveis, sendo 

que a multa é dobrada em caso de reincidência, sem 

prejuízo das demais sanções. 

 

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 
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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), 16 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

Procuradora Jurídica 
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Processo nº 21/2017 

Projeto de Lei Complementar nº 13/2017 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 
  

Assunto: “Dispõe sobre a criação de emprego 
público de Procurador Jurídico na Fundação 
Regional Educacional de Avaré FREA, e dá outras 
providências. 
 
 

 
P A R E C E R  

 
 

Trata-se do Projeto de Lei Complementar de autoria do Prefeito Municipal que 

pretende criar 01 emprego público de provimento efetivo de Procurador Jurídico que passará a 

fazer parte integrante da Lei Complementar nº 114, de 18 de janeiro de 2010.  

 

Nesse sentido, cumpre buscar o artigo 30, incisos I, da Constituição Federal, 

que cinge em seu corpo que 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 .” 
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Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição Bandeirante, 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”. 

 

É certo que 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 ). 

 
Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro intuito de aperfeiçoamento da 

norma anteriormente editada, uma vez que a lei em vigor necessita de ajustes, neste caso, 

abertura de novos cargos em razão da deficiência detectada na estrutura administrativa.  

 

Como é de cediço, o artigo 40 da Lei Orgânica do Município, em simetria ao 

disposto no art. 61, § 1º, a, da Constituição Federal, estabelece ser da competência exclusiva do 

Prefeito a criação de cargos, funções ou empregos públicos no âmbito da Administração Direta e 

Autárquica. Confira-se: 

 

“Art. 40. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que 

disponham sobre: 
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I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou 

empregos públicos na Administração Direta e Autárquica ou 

aumento de sua remuneração; 

...” 

 

Desde a Emenda Constitucional n° 19, de 1998, o Município tem autonomia 

para escolher e instituir, por lei de iniciativa do Prefeito, o Regime Jurídico dos servidores 

municipais. Também cabe-lhe, no âmbito do Executivo, através de lei, criar, transformar e 

extinguir cargos, funções ou empregos públicos e por ato administrativo, nomear e exonerar 

seus titulares, observados, aqui e lá, os princípios constitucionais aplicáveis na espécie. 

 

Desta forma apenas para relembrar aos nobres Edis, a questão orçamentária 

na propositura, cumpre trazer o que dispõe no art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal que 

assim se apresenta:  

 

“a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento de despesa 

será acompanhado de (I) estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício em que deva 

entrar em vigor e nos dois subseqüentes” e, ainda, 

da (II) “declaração do ordenador da despesa de que 

o aumento tem adequação orçamentária e 

financeira com a lei orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 

de diretrizes orçamentárias”. 

 

E mais, o artigo 17 da mesma norma ainda prevê que, para os atos que 

criarem ou aumentarem despesas obrigatórias de caráter continuado deverá estar 

acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as 

metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Devendo 

ainda seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento 

permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

 

Com efeito, acompanha a propositura os documentos necessários a atender a 

legislação acima mencionada, conforme as exigências contidas no art. 16 e 17 da Lei 

Responsabilidade Fiscal.    
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  Posto isso, s.m.j., 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, 13 de março de 2017. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 
PROCURADORA JURÍDICA 










