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 CIRCULAR N º 08/2017 - DG                                                      Avaré, 06 de Abril de 2.017. 

 
 

 

 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
10/04/2017 - 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 10 de 
Abril do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 

1. PROJETO DE LEI Nº 10/2017 - Discussão Única  

Autoria: Verª Adalgisa Lopes Ward 

Assunto: Dispõe sobre a importância dos pais ou responsáveis serem informados sobre 

a ausência do aluno na escola. 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 10/2017 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões 

de Constituição, Justiça e Redação; e de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 

(c/emenda) 

 

2. PROJETO DE LEI Nº 14/2017 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para efetivação de 

desapropriação amigável ou judicial da área que menciona, e dá outras providências. (c/ 

Humberto Migiolaro)  

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 14/2017 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões 

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

de Serviços, Obras e Adm. Pública. (c/emenda) 

 

 

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 nº 18/2017. 

Projeto de Lei nº 10/2017. 

Autor: Vereadora Adalgisa Lopes Ward. 

 

 

 
Assunto: “Dispõe sobre a importância dos 
pais ou responsáveis serem informados 
sobre a ausência do aluno na escola”. 

 
 
 
 

P A R E C E R  
 

 

 

                           Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a importância 

dos pais ou responsáveis serem informados sobre a ausência do aluno na 

escola. 

 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:  

 

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
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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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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, sem imiscuir-se diretamente em atos 

concretos da Administração, uma vez que busca tão-somente instituir que a 

direção das escolas da rede municipal de ensino deverá comunicar aos pais 

ou responsáveis sobre a ausência dos alunos na sala de aula, durante o 

período escolar diário, sem implicar gasto público.  

 

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. 

 

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 modificativa ao § 1º do art. 1º do presente 

projeto de lei: 
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(...) 

§ 1º - Os pais ou responsáveis interessados em receber a 

notificação sobre a ausência do aluno na sala de aula 

deverão, necessariamente, fazer um cadastro na 

secretaria da escola, informando que desejam receber 

notificação por e-mail.  

 

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. 

Avaré (SP), 13 de março de 2017. 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

Procuradora Jurídica 
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Processo nº 22/2017 

Projeto de Lei nº 14/2017 

Autor: Prefeito Municipal 

 

Ementa: “Dispõe sobre autorização ao 

Poder Executivo Municipal para 

efetivação de desapropriação amigável 

ou judicial da área que especifica, e dá 

outras providências.” 

 

 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Prefeito Municipal para 

efetivação de desapropriação amigável ou judicial da área descrita no art. 1º do 

projeto de lei em comento. 

 

O projeto prevê, ainda, em seu art. 3º que o Município pagará ao 

expropriado a importância de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 

 

Nesse sentido, registra-se que o artigo 30, inciso I, da Constituição 

Federal, traz que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

Nesse sentido ainda, o artigo 4º, I, da Lei Orgânica do Município 

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

assuntos de interesse local. 

 

Não longe se vê a Constituição do Estado de São Paulo, que reza 

em seu artigo 111 o seguinte: 

 

“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 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 ). 

 

 

 A Constituição da República garante o direito à 

propriedade (art. 5, XXII) prescrevendo como pressuposto da desapropriação a 

indenização justa, prévia e em dinheiro. 

 

      Por sua vez, a letra “i “ do art. 5º do Decreto – Lei 

3365/41 considera como de utilidade pública a abertura, conservação e 



 

 

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) 3711-3070  

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
3 

melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de 

urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor 

utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos 

industriais. 

 

Verifica-se, contudo, que o Decreto nº 4.666, de 07 de 

dezembro de 2016 que declarou de utilidade pública a área descrita no presente 

projeto de lei que será objeto de desapropriação não mencionou a sua destinação, 

não observando, assim, o que estabelece o art. 5º do  Decreto –Lei nº 3365/41. 

 

Com efeito, o art. 519 do Código Civil garante ao 

expropriado o direito de preferência, pelo preço atual da coisa, caso o bem 

expropriado para fins de utilidade pública, ou por interesse social, não tiver o 

destino para o qual se desapropriou ou não for utilizada em obras ou serviços 

públicos. 

Neste sentido, inclusive, o Ministro Mauro Campbell Marques, ao 

apreciar os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso 

Especial N° 841.399/SP, firmou entendimento em consonância com o expendido, 

colocando em claro destaque que: 

 

Ementa: Embargos de declaração recebidos como agravo 

regimental em recurso especial. Princípio da fungibilidade 

recursal. Direito administrativo. Retrocessão. Desvio de 

finalidade pública de bem desapropriado. Decreto 

expropriatório. Criação de parque ecológico. Não efetivação. 

Bens destinados ao atendimento de finalidade pública diversa. 

Tredestinação lícita. Inexistência de direito à retrocessão ou a 
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perdas e danos. 1. A retrocessão é o instituto por meio do qual ao 

expropriado é lícito pleitear as consequências pelo fato de o 

imóvel não ter sido utilizado para os fins declarados no decreto 

expropriatório. Nessas hipóteses, a lei permite que a parte que foi 

despojada do seu direito de propriedade possa reivindicá-lo e, 

diante da impossibilidade de fazê-lo (ad impossibilia nemo 

tenetur), venha postular em juízo a reparação pelas perdas e 

danos sofridos. (...) 5. Embargos de declaração recebidos como 

agravo regimental para negar provimento ao agravo regimental. 

(Superior Tribunal de Justiça - Segunda Turma/ EDcl nos EDcl 

no REsp N° 841.399/SP/ Relator: Ministro Mauro Campbell 

Marques/ Julgado em 14.09.2010/ Publicado no DJe em 

06.10.2010) 

 

Por derradeiro, o art. 118 da LOM assim dispõe: 

 

A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá 

de prévia avaliação e autorização legislativa.  

 

 

 Assim, S.M.J., cremos que o presente Projeto de Lei não se 

encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

 
Considerando que a desapropriação deve ter finalidade pontual 

que não constou no Decreto,  sugerimos a seguinte correção: 
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Emenda aditiva ao art. 1º: 

 

Art.1º - (...) 

Parágrafo único: A desapropriação tem como objetivo 

facilitar o acesso ao empreendimento da Cooperativa Holambra pelo 

dispositivo a ser implantado na SP 255 no Km 241 (Granja Antunes – Antiga 

Granja Saito). 

 

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 (SP), 14 de março de 2017. 

 

 

 
 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 
Procuradora Jurídica 

 

 










