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     CIRCULAR N º 04/2016 - DG                                               Avaré, 24 de Fevereiro de 2.016. 

 
 

 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
29/02/2016 - 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 29 de 
Fevereiro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
 
1. PROJETO DE LEI N.º 155/2015 - Discussão Única  

Autoria: Ver. Denílson Rocha Ziroldo 
Assunto: Dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica e adota outras 
providências - Praça Tiago Moreno Matos da Rosa de Mello Pinto. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 155/2015 e dos Pareceres do Jurídico e da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. 
 

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

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

3. PROJETO DE LEI N.º 06/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Altera o inciso II, do Art. 4º, da Lei nº 1.962, de 10 de novembro de 2015 e dá 
outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 06/2016 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 213/2015. 
Projeto de Lei n.º 155/2015. 
Autor: Vereador DENILSON ROCHA ZIROLDO. 

 
 

Assunto: “Dispõe sobre a denominação de logradouro 
público que especifica e dá outras providências”. 
(Praça Tiago Moreno Matos da Rosa Mello Pinto) 

 
 

P A R E C E R JURÍDICO 
 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do vereador DENILSON 

ROCHA ZIROLDO que dispõe sobre denominação de praça pública do município, mais 

especificadamente a área verde existente na área verde localizada na rua Júlio Franco 

de Arruda, no loteamento “JARDIM BOTÂNICO”. 

 

Segundo o ofício n.º 077/2015, encaminhado pelo Setor de Cadastro 

da Prefeitura a esta Casa, no projeto do loteamento a área verde referida está 

identificada como “Sistema de Lazer 1”. 

 
A propositura visa denominar referida área verde de “PRAÇA RIAGO 

MORENO MATOS DA ROSA DE MELLO PINTO”. 

 
Cumpre destacar inicialmente o disposto no artigo 4.º, inciso I, da 

Lei Orgânica da Estância Turística de Avaré que dentre outras, atribui ao Município 

competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

A Constituição do Estado de São Paulo, por sua vez, 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”. 

 

 
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. 



 

 

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. Prefeito Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18705-050  

Tel. (14) 3711-3073 - jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 

2 

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. 

 

Neste sentido, é o magistério de Celso Ribeiro Bastos: 

 
"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 Carta Magna, ao elevar o Município à condição de ente político 

(artigos 1.º e 18), lhe outorgou competência para legislar sobre interesse local, bem 

como promover o adequado ordenamento urbano e uso do solo local (art. 30, incisos I 

e VIII). Como decorrência desse arcabouço de atribuições constitucionais cabe a 

Municipalidade dispor também sobre a denominação de logradouros e praças públicas. 

 

O artigo 27, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município de Avaré (SP), 

ainda dispõe: 

 
 
“Art. 27 - Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, não exigida esta 
para o especificado no art. 28, exceto seu parágrafo único, dispor sobre todas as 
matérias de competência do Município e especialmente: 
 

(…) 

XVI - autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos, 
até o limite de 10 (dez) proposituras por ano a cada vereador;  
 
(…)” 

 

Tal denominação é feita, em regra, através de nome próprio, de 

pessoa já falecida, sempre que homenagear alguém de importância para a 

Municipalidade, a qual possui relevância tamanha que passa a ter seu nome usado 

como identificação de rua, parque, praça ou qualquer outro logradouro público. 
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O vertente Projeto tem como escopo denominar a área discriminada 

em seu artigo 1.º destinada a denominar praça pública, cuja documentação juntada 

atesta (i) não haver o mesmo nome designado para outra praça ou parque, bem como, 

(ii) não haver no município outra via com a denominação pretendida, ou seja, não 

haverá duplicidade. 

 

Por ilustração ao tema do projeto em analise, é importante ressaltar 

as inconveniências das denominações de próprios públicos que, a despeito de fazer 

justa homenagem, causam constantes transtornos aos órgãos públicos, que necessitam 

atualizar seus cadastros, aos correios, e mesmo aos munícipes, por terem de alterar 

documentos, cadastros, talonários fiscais etc.  

 

Para mitigar os inconvenientes que uma alteração de denominação 

ou mesmo a própria denominação pode causar foi necessária a elaboração de norma 

municipal para disciplinar esses expedientes, o que restou solidificado através da 

edição da Lei Municipal n.º 1.290 de 03 de dezembro de 2009, adotada para a análise 

do projeto. 

 
De fato, a alteração objeto da propositura atende suficientemente as 

condições estabelecidas no artigo 1.º da referida norma, tendo em vista que foi 

instruída com os documentos exigidos, quais sejam: 

 
Artigo 1° - Os projetos de lei que disponham sobre denominação de próprios, vias e 
logradouros públicos deverão conter obrigatoriamente: 
 
I - documento comprobatório, expedido pela Prefeitura Municipal, de que o 
próprio, a via ou o logradouro público ainda não foi denominado. 
 
II - documento comprobatório, expedido pela Prefeitura Municipal, de que a 
denominação a ser utilizada não existe no Município, 
 
III - código de identificação ou inscrição imobiliária do próprio, via ou logradouro a 
ser denominado. 
 
IV - atestado de óbito, no caso de denominação de pessoas falecidas há menos de 1 
(um) ano. 
 
V - biografia, no caso de denominação de pessoas, e justificativa nos demais casos. 
 
VI - fotografia da pessoa homenageada. 
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Nesse passo, consigna-se que se encontra no processado, informação 

do cadastro da prefeitura; atestado de óbito; biografia; fotografia, bem como, anuência 

do que trata a lei n.º 1.290/09. 

 
 Contudo, sempre necessário reafirmar, que para minimizar os citados 

inconvenientes, após a tramitação do processo legislativo e aprovada a propositura, a 

administração municipal deverá adotar imediatamente as providências determinadas 

pelo artigo 5.º da referida norma, exigindo dos destinatários as alterações cadastrais 

respectivas. 

 
Assim, S.M.J., entendemos 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 correções. 

 
Posto isso, s.m.j., considerando-se que o Projeto de Lei em epígrafe 

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

esta assessoria jurídica pela sua 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), 04 de Fevereiro de 2016. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo nº 008/2016. 
Projeto de Lei nº 004/2016. 
Autor: Prefeito Municipal. 

 
 

 

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

John Kennedy 

 
 

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

 

 
P A R E C E R  

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

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

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

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

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

 
Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 

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

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

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade.” 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 
Estadual, senão vejamos o artigo 111:  
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“Art. 111. A administração pública direta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 

motivação e interesse público”. 

 

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

 
O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

"Este princípio entronca-se com a própria noção de 

Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se 

submete ao próprio direito que criou, razão pela qual 

não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio da 

legalidade um dos sustentáculos fundamentais do estado 

de Direito.(...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins 

próprios, mas há de buscá-los na lei, assim como, em 

regra, não desfruta de liberdade, escrava que é da ordem 

jurídica."(In Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, 

l.994, pp. 24/5 ). 

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

 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico será um 

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

 
Empresários, trabalhadores, acadêmicos, movimentos sociais, 

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

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

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

 
Os Conselhos Municipais compõem a categoria de órgãos 

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

 
Seu papel fundamental consiste em colaborar para a 

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

 
Sobre a natureza dos Conselhos, assim define LAÍS DE 

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

“Ora, sendo organizações cuja finalidade é a realização 

de função ou encargos especiais, os Conselhos 

Municipais constituem um prolongamento do próprio 

Poder Executivo, com o objetivo de estudar, incentivar e 

apresentar sugestões e conclusões a respeito dos assuntos 

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

a finalização na execução das políticas públicas. Não 

possuem personalidade jurídica. Não legislam, não 

deliberam, não administram, nem julgam. São organismo 

de consulta, em cujo âmbito discutem-se as políticas 

públicas locais. Portanto, têm a natureza de Conselhos 

Consultivos.” (grifou-se) 

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

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

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

“Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal 

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

Rio Pardo, de iniciativa parlamentar e promulgada pelo 

Presidente da Câmara Municipal após ser derribado o 

veto da alcaidessa, que “Dispõe sobre a criação do 

CONSELHO MUNICIPAL DO CARNAVAL” – órgão 

de inegável feição pública com funções executivas, 

inclusive por dever ser composto por representantes de 

diversas Secretarias Municipais, da Câmara Municipal, 

do Conselho Tutelar, da Polícia Militar, do Sindicato 

Rural, da Associação Comercial e do Ministério Público 

– imposição de atribuições a órgãos da Administração 

Pública – invasão da esfera específica da atuação do 

Poder Executivo, no que respeita à organização, direção, 

comando e controle dos serviços públicos 

inadmissibilidade – vício de iniciativa – não indicação, 

ademais, dos recursos disponíveis próprios para atender 

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

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

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

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

Desa. PALMA BISSON). 

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

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

encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

                      
   Quanto à redação do PROJETO DE LEI, sugerimos a alteração 

na redação da ementa.  
 

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

 

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

É o parecer, sub censura. 

Avaré (SP), 15 de Fevereiro de 2016. 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP - 146.191 
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P A R E C E R  

 
 
Processo nº 010/2016 
Projeto de Lei nº 006/2016 
Autor: Prefeito Municipal 
 
  

“Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que 
pelas respostas.” (Voltaire). 

 
 

 

Assunto: “Altera o inciso II, do Art. 4º 
da Lei nº 1.962, de 10 de novembro de 
2.015, e dá outras providências.” 

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

que busca alterar norma jurídica municipal que versa sobre os depósitos 
judiciais junto a instituição oficial (Banco do Brasil).  

 
Nesse sentido, cumpre buscar abrigo no artigo 30, incisos I, 

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

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

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

 
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 
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 ). 

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro 
intuito de aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, uma vez 
que, a lei em vigor necessita de alterações, segundo a ótica do autor da 
propositura. 

 
Necessário consignar que o projeto em questão esta 

apenas em alterar a norma anterior no sentido de excluir a 
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“administração pública indireta”, seguindo orientação do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. 

  
Nesse sentido, a alteração proposta visa 

principalmente alterar quais entidades da administração estão obrigadas 
a seguir o comando da lei nº 151/15. 

 
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 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, 15 de Fevereiro de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP 146.191 

 
 






