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    CIRCULAR N º 35/2015 - DG                                                  Avaré, 21 de outubro de 2.015. 
 
 

LEMBRETE 
 

Estará presente o Sr. Waldir Rodrigues Alves, Secretário Municipal da Fazenda, para prestar 
informações a respeito daquela pasta, atendendo a requerimentos desta Edilidade. 

 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
26/10/2015 - 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 26 de 
outubro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 

 

1. PROJETO DE LEI N.º 94/2015 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Carlos Alberto Estati  
Assunto: Acrescenta dispositivo no inciso IV do artigo 5º da Lei nº 1.930, de 23 de 
junho de 2015 (Parcelamento do Solo Urbano) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 94/2015 e dos Pareceres do Jurídico e das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Serviços, Obras e Adm. Pública. 
 
 

2. PROJETO DE LEI N.º 116/2015 - Discussão Única  
Autoria: Verª Bruna Maria Costa Silvestre 
Assunto: Dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica e adota 
outras providências - Rua Amador de Oliveira. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 116/2015 e dos Pareceres do Jurídico e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/ emenda) 
 
 

3. PROJETO DE LEI N.º 117/2015 - Discussão Única  
Autoria: Verª Bruna Maria Costa Silvestre 
Assunto: Dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica e adota 
outras providências. - Rua Guilherme Cyrino. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 117/2015 e dos Pareceres do Jurídico e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/ emenda) 
 
 

4. PROJETO DE LEI N.º 118/2015 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Eduardo David Cortez 
Assunto: Dispõe sobre denominação de via pública e dá outras providências - 
Travessa Maurício de Oliveira Martins. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 118/2015 e dos Pareceres do Jurídico e da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
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5. PROJETO DE LEI N.º 121/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre alteração da Lei nº 1.405, de 25 de outubro de 1.983 e dá 
outras providências.  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 121/2015 e dos Pareceres do Jurídico e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (c/ emenda) (vistas: Verª Bruna) 
 
 

                            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 126/2015. 

Projeto de Lei n.º 94/2015. 

Autor: VER. CARLOS ALBERTO ESTATI 

 
 
Assunto: “Acrescenta dispositivos no inciso IV, 
do artigo 5.º, da Lei n.º 1.930, de 23 de junho de 
2.015 e dá outras providências (Parcelamento do 
Solo Urbano)”. 

 
 
 

 
P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

 
Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do Vereador CARLOS 

ALBERTO ESTATI, objetivando acrescentar dispositivo no inciso IV, do artigo 5.º, da Lei 

Municipal n.º 1930, de 23 de Junho de 2015. 

 
A propositura tem por finalidade acrescentar a alínea “j” ao 

inciso IV, do artigo 5.º, da Lei Municipal n.º 1.930/2015 (Lei do Parcelamento do 

Solo Urbano), a fim de que os novos empreendimentos localizados às margens da 

represa Jurumirim contenham pavimentação realizada exclusivamente com lajotas de 

concreto intertravadas, de acordo com a norma ABNT, e espessura mínima. 

 

Com efeito, a alteração legislativa proposta decorre da 

competência outorgada aos municípios pela Constituição Federal, que em seus 

artigos 30, inciso VII e artigo 182, dispõem que: 

 

“Art. 30. Compete aos Municípios: 
......................................................... 
 
VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
 
 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de 
seus habitantes. 
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O adequado ordenamento territorial do município depende, 

obviamente, de leis eficazes, equilibradas, concretamente exequíveis e que respeitem às 

regras de direito ambiental. 

 

A propósito, compete ao Município (concorrentemente com a 

União e o Estado) a proteção ao meio ambiente, conforme estabelece o artigo 5.º, 

inciso X, da Lei Orgânica Municipal. 

 

Art. 5º. É da competência administrativa comum do Município, da União, e do 
Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas: 
 
X - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

 

 

O § 4.º, do artigo 3.º, da Lei n.º 1930/2015 também prevê a 

observância às regras ambientais na implantação de empreendimentos, ao prever a 

obrigatoriedade da existência de um projeto ambiental inserido no projeto do 

loteamento.  

 

Para tanto, em cumprimento à Carta Magna, o município 

estabelece, por meio da Lei Orgânica (artigo 4.º, incisos XII e XIII), as normas gerais 

que deverão ser observadas na implantação de loteamentos e desmembramentos no 

âmbito do território municipal. 

 

Com a inclusão da alínea “j” referida, o autor do projeto revela 

preocupação com a impermeabilidade do solo, ao propor uma medida visando permitir 

a perfeita drenagem das águas de chuva, promovendo a readequação das diretrizes 

gerais previstas na Lei ordinária municipal n.º 1930/2015 para atender uma melhor 

ocupação do solo pelos projetos de loteamento e desmembramentos que doravante 

ingressarem na Prefeitura para aprovação. 

 

O projeto trata de matéria não constante da Lei n.º 6766/76 e 

que pode ser objeto de previsão complementar através de lei municipal, conforme 

estabelecem os artigos 1.º, 2.º e 7.º, todos da Lei Federal n.º 6766/1979: 
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Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei. 
 
Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer 
normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar 
o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais. 
 
Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 
desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações 
estaduais e municipais pertinentes. 
 
 
Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas 
plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de 
planejamento estadual e municipal: 
 
I - as ruas ou estradas existentes ou projetada, que compõem o sistema viário da 
cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem 
respeitadas; 
 
II - o traçado básico do sistema viário principal; 
 
III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e 
comunitário e das áreas livres de uso público; 
 
IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as 
faixas não edificáveis; 
 
V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos 
compatíveis. 
 
Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro 
anos. 
 
 

Como se pode observar, a Lei Federal n.º 6766/79 determina a 

previsão, na lei municipal, de exigências mínimas para a aprovação de projetos de 

loteamentos e desmembramento urbanos, não se fazendo presente nenhuma regra a 

respeito da pavimentação do solo, já que prevê apenas a existência de vias de 

circulação. 

 

Os requisitos mínimos referidos foram prestigiados pela Lei 

Municipal n.º 1930/2015, de modo que o seu aperfeiçoamento, buscado pela 

propositura sob análise revela-se absolutamente viável, uma vez que a restrição trazida 

se aplica exclusivamente a empreendimentos localizados às margens da represa, 

retirando do empreendedor a possibilidade de optar, nesses locais, por lajota de 

concreto ou asfalto. 
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Sob a perspectiva da iniciativa parlamentar, o projeto também 

se mostra viável juridicamente, já que a matéria nele tratada não é de competência 

exclusiva do Poder Executivo, uma vez que não cria despesas e não constitui medida de 

gestão do município inexistindo, portanto, ofensa aos artigos 5.º, 24, § 2.º, 25, 47, 

incisos II, XIV e XIX, alínea “a”, 144, e 176, inciso I, todos da Constituição do Estado de 

São Paulo, bem como ao artigo 2.º, da Lei Orgânica Municipal. 

 

A este respeito, ressaltando a inocorrência de vício de iniciativa, 

o IBAM, através do PARECER 2312/2015 anota que: 

 

“No caso em exame, a nosso ver, a matéria não depende de planejamento e estudos 
técnicos. A obrigação de empregar lajotas de concreto já está contida na alínea “e”, 
do mesmo artigo 5.º, juntamente com a possibilidade de empregar pavimentação 
asfáltica. O PL n.º 94/2015 apenas retira a discricionariedade do empreendedor e da 
Administração no que toca exclusivamente empreendimentos à margem da represa. 
Desta forma, se constitui norma razoável que visa contribuir para a permeabilidade 
do solo e escoamento das águas pluviais”. 

 

 

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), 15 de Outubro de 2015. 

 

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



P A R E C E RP A R E C E RP A R E C E RP A R E C E R

Nº 2312/2015Nº 2312/2015Nº 2312/2015Nº 2312/20151111

PU – Política Urbana. Alteração na
Lei de Parcelamento do Solo.
Iniciativa Parlamentar. Possibilidade
uma vez que a medida não requer
prévio planejamento. Medida que
contribui para o escoamento das
águas pluviais e permeabilidade do
solo.

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

A Câmara de Vereadores encaminha para exame de
constitucionalidade e legalidade o Projeto de Lei nº 94/2015, que altera a
Lei Municipal de Parcelamento do Solo para determinar que, em
determinada localidade, às margens da Represa, os novos loteamentos
deverão ter pavimentação com lajotas de concreto intertravadas, que se
trata de um piso ecologicamente correto, com o objetivo de permitir melhor
escoamento e drenagem das águas pluviais.

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

A matéria de direito urbanístico não é privativa do Executivo,
quando não houver necessidade de estudos técnicos. O entendimento do
IBAM se firmou no sentido de que as leis de planejamento e as que
envolvam estudos técnicos são de iniciativa do Executivo, dado que é
função típica deste Poder o planejamento, a organização e a gestão do
espaço urbano e de seu uso pelos particulares (Pareceres nos 1021 e
1234 de 2008, 0607/2007 e 1479/2005).

Assim, se a alteração que se pretende fazer na Lei de
Zoneamento requerer prévio planejamento, sua propositura depende de

1111PARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARA
MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)
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-



estudo técnico que a preceda e de informações que o Executivo dispõe, o
que torna muito difícil a iniciativa parlamentar, sendo limitado o poder de
propositura e emenda dos Vereadores.

No caso em exame, a nosso ver, a matéria não depende de
planejamento e estudos técnicos. A obrigação de empregar lajotas de
concreto já está contida na alínea "e" do mesmo artigo 5º, juntamente com
a possibilidade de empregar pavimentação asfáltica. O PL nº 94/2015
apenas retira a discricionariedade do empreendedor e da Administração
no que toca exclusivamente empreendimentos à margem da Represa.
Desta forma, se constitui norma razoável que visa contribuir para a
permeabilidade do solo e escoamento das águas pluviais.

Desta forma, conclui-se que o PL nº 94/2015, de iniciativa
parlamentar, não contém vício formal ou material que impeça sua
aprovação.

É o parecer, s.m.j.

Eduardo Garcia Ribeiro Lopes Domingues
Consultor Técnico

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2015.

PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ENTRE NO ENDEREÇO ELETRÔNICOPARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ENTRE NO ENDEREÇO ELETRÔNICOPARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ENTRE NO ENDEREÇO ELETRÔNICOPARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ENTRE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
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Processo nº 156/2015. 
Projeto de Lei nº 116/2015. 
Autor: Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre. 

 

 

"Só existe dois dias no ano que nada pode ser 
feito. Um se chama ontem e o outro se chama 

amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, 
acreditar, fazer e principalmente viver.”  

Mahatma Gandhi 

 

Assunto: “Dispõe sobre a denominação 
de logradouro público e dá outras 
providências”. - (Rua Amador de 
Oliveira) 
 

 

P A R E C E R 
 

 
Cuida-se do Projeto de Lei de autoria da vereadora Bruna 

Maria Costa Silvestre que dispõe sobre denominação de logradouro público no 
município, mas especificadamente alterando a denominação de “Travessa I”, 
para “Rua Amador de Oliveira”, no povoado de Barra Grande, entre as Ruas 
Salvador Firace e a Ferrovia Paulista SS. 

 
Nesse sentido, cumpre destacar o art. 4º, I, da Lei Orgânica da 

Estância Turística de Avaré, que 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”. 

 
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 
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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 Carta Magna, ao elevar o Município à condição de ente 
político (art. 1º e 18), lhe outorgou competência para legislar sobre 
interesse local, bem como promover o adequado ordenamento urbano e uso 
do solo local (art. 30, inc. 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;  

(…)” 



 

 

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 
3 

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. 

 
O vertente Projeto tem como escopo denominar a área 

discriminada em seu artigo 1º destinada a denominar logradouro público 
(rua), cuja documentação juntada atesta não haver o mesmo nome designado 
para outra rua ou travessa, bem como, não haver no município outra via com 
a denominação pretendida, ou seja, não haverá duplicidade. 

 
Por ilustração ao tema do projeto em analise, é conveniente 

ressaltar as inconveniências das denominações de próprios público, que, a 
despeito de fazer justa homenagem, causa 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 resguardar todos os inconvenientes que uma alteração de 

denominação ou mesmo a própria denominação pode causar, foi necessário a 
elaboração de norma municipal para disciplinar esses expedientes, estamos 
falando da lei municipal nº 1.290 de 03 de dezembro de 2009, a que se adota 
para análise do projeto. 

 
Pois bem, é fato que a alteração pretendida se encontra nas 

condições estabelecidas no artigo 1º da referida norma, qual seja: 
 

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, 
Ill - 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, 
atendendo a lei nº 1.290/09. 

 
 Contudo, sempre necessário reafirmar, que para minimizar os 

citados inconvenientes, após a tramitação do processo legislativo, caso 
aprovado a propositura, deverá se atender o comando no artigo 5º da norma 
supra citada, a fim de que cientes do fato, tomem as providências adequadas a 
fim de evitar transtornos. 

 
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 
                          

 Quanto à redação do projeto de lei, sugerimos a seguinte 
correção: 

 
“Art. 1º - A “Travessa I” localizada no Povoado de Barra Grande entre as 

Ruas Salvador Firace e a Ferrovia Paulista S.S. passa denominar-se 
“Travessa Amador de Oliveira”.  

 
Posto isso, 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 (SP), 25 de Setembro de 2015. 

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP – 146.191 
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Processo nº 157/2015. 

Projeto de Lei nº 117/2015. 

Autor: Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre. 
 

 

"Só existe dois dias no ano que nada pode ser 
feito. Um se chama ontem e o outro se chama 

amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, 
acreditar, fazer e principalmente viver.”  

Mahatma Gandhi 

 

Assunto: “Dispõe sobre a 
denominação de logradouro público e 
dá outras providências”. - (Rua 
Guilherme Cyrino) 
 

 

P A R E C E R 
 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria da vereadora Bruna 
Maria Costa Silvestre que dispõe sobre denominação de logradouro 
público no município, mas especificadamente alterando a denominação 
de “Travessa III”, para “Rua Guilherme Cyrino”, no povoado de Barra 
Grande, entre as Ruas Salvador Firace e a Rua Sebastião Camilo Lellis. 

 
Nesse sentido, cumpre destacar o art. 4º, I, da Lei Orgânica 

da Estância Turística de Avaré, que 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 Carta Magna, ao elevar o Município à condição de ente 
político (art. 1º e 18), lhe outorgou competência para legislar sobre 

interesse local, bem como promover o adequado ordenamento urbano e 
uso do solo local (art. 30, inc. 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: 

 (…) 
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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. 

 
O vertente Projeto tem como escopo denominar a área 

discriminada em seu artigo 1º destinada a denominar logradouro público 
(rua), cuja documentação juntada atesta não haver o mesmo nome 
designado para outra rua ou travessa, bem como, não haver no município 
outra via com a denominação pretendida, ou seja, não haverá 
duplicidade. 

 
Por ilustração ao tema do projeto em analise, é conveniente 

ressaltar as inconveniências das denominações de próprios público, que, 
a despeito de fazer justa homenagem, causa 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 resguardar todos os inconvenientes que uma 

alteração de denominação ou mesmo a própria denominação pode 
causar, foi necessário a elaboração de norma municipal para disciplinar 
esses expedientes, estamos falando da lei municipal nº 1.290 de 03 de 
dezembro de 2009, a que se adota para análise do projeto. 

 
Pois bem, é fato que a alteração pretendida se encontra nas 

condições estabelecidas no artigo 1º da referida norma, qual seja: 
 

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. 
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II - documento comprobatório, expedido pela Prefeitura Municipal, 
de que a denominação a ser utilizada não existe no Município, 
Ill - 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. 

 
Nesse passo, consigna-se que se encontra no processado, 

informação do cadastro da prefeitura; atestado de óbito; biografia; 
fotografia, atendendo a lei nº 1.290/09. 

 
 Contudo, sempre necessário reafirmar, que para 

minimizar os citados inconvenientes, após a tramitação do processo 
legislativo, caso aprovado a propositura, deverá se atender o comando no 
artigo 5º da norma supra citada, a fim de que cientes do fato, tomem as 
providências adequadas a fim de evitar transtornos. 

 
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 
                          

 Quanto à redação do projeto de lei, sugerimos a seguinte 
correção: 

 
“Art. 1º - A “Travessa III” localizada no Povoado de Barra Grande entre 

as Ruas Salvador Firace e a Rua Sebstião Camilo Lellis passa 
denominar-se “Travessa Guilherme Cyrino”.  

 
Posto isso, 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. 
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Avaré (SP), 25 de Setembro de 2015. 

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP – 146.191 
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Processo nº 158/2015. 

Projeto de Lei nº 118/2015. 

Autor: Vereador Eduardo David Cortez. 
 

 

"Só existe dois dias no ano que nada pode ser feito. 

Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, 

portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, 

fazer e principalmente viver.”  

Mahatma Gandhi 

 

Assunto: “Dispõe sobre a denominação 

de via pública e dá outras providências”. 

- (Travessa Mauricio de Oliveira Martins) 
 

 

P A R E C E R 
 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do Vereador Eduardo 

David Cortez que dispõe sobre denominação de logradouro público no 

município, mas especificadamente alterando a denominação de “Travessa 2”, 

para “Travessa Mauricio de Oliveira Martins”, no povoado de Barra Grande, 

entre as Ruas Salvador Firace e a Rua Sebastião Lellis. 

 

Nesse sentido, cumpre destacar o art. 4º, I, da Lei Orgânica da 

Estância Turística de Avaré, que 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”. 

 
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 



 

 

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 
2 

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 Carta Magna, ao elevar o Município à condição de ente 

político (art. 1º e 18), lhe outorgou competência para legislar sobre interesse 

local, bem como promover o adequado ordenamento urbano e uso do solo local 

(art. 30, inc. 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 
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Municipalidade, a qual possui relevância tamanha que passa a ter seu nome 

usado como identificação de rua, parque, praça ou qualquer outro logradouro 

público. 

O vertente Projeto tem como escopo denominar a área 

discriminada em seu artigo 1º destinada a denominar logradouro público (rua), 

cuja documentação juntada atesta não haver o mesmo nome designado para outra 

rua ou travessa, bem como, não haver no município outra via com a denominação 

pretendida, ou seja, não haverá duplicidade. 

 

Por ilustração ao tema do projeto em analise, é conveniente 

ressaltar as inconveniências das denominações de próprios público, que, a 

despeito de fazer justa homenagem, causa 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 resguardar todos 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, estamos 

falando da lei municipal nº 1.290 de 03 de dezembro de 2009, a que se adota para 

análise do projeto. 

 

Pois bem, é fato que a alteração pretendida se encontra nas 

condições estabelecidas no artigo 1º da referida norma, qual seja: 
 

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, 

Ill - 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, 

atendendo a lei nº 1.290/09. 

 

 Contudo, sempre necessário reafirmar, que para minimizar os 

citados inconvenientes, após a tramitação do processo legislativo, caso aprovado 

a propositura, deverá se atender o comando no artigo 5º da norma supra citada, a 

fim de que cientes do fato, tomem as providências adequadas a fim de evitar 

transtornos. 

 

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 

                          

 Quanto à redação do projeto de lei, não sugerimos correções.  

 

Posto isso, 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 (SP), 25 de Setembro de 2015. 

 

 

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

 

 

Processo nº 163/2015 

Projeto de Lei nº 121/2015 

Autor: Prefeito Municipal 
 
  

“Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas 

respostas.” (Voltaire). 

 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre alteração da Lei 

nº 1.405, de 25 de outubro de 1.983, e dá 

outras providências.” 

 

 

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

que busca alterar norma jurídica municipal que versa sobre o Fundo 

Social de Solidariedade, em especial, segundo se depreende da 

justificativa a regulamentação dos materiais de construção, principalmente de 

demolição, recebidos em doação pelo Fundo Social de Solidariedade, para que os 

mesmos sejam destinados a pessoas que deles necessitem – (sic).  

 

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. 
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Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 

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

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

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade.” 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 

Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de 

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo 

ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na 

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

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

história fez constar do seu texto exatamente os 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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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 pela mensagem do projeto, a 

alteração da norma municipal, visa tão somente à regulamentação da 

destinação de materiais de construção, e cita os de demolição recebida 

pelo município e encaminhada ao Fundo Social. 

 

Pois bem, da leitura da redação dada ao inciso VI 

(acrescido), vê se uma redação ampliativa, já que “materiais considerados 

inservíveis para o serviço público”, não resplandece a ideia trazida na 

justificativa da propositura. 

 

Destinação de materiais (bens) inservíveis para o 

serviço público, poderia se ter a visão de o “todo” bem inservível, nesse 

caso, temos na legislação municipal os meios e forma de destinação, tais 

como leilão e doação. Assim, para não se ter uma norma ambígua e 

duvidosa, necessário será a alteração da redação do novo inciso VI, que 

abaixo indicar-se-á a nova leitura. 

 

No mais, 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 

redação ao inciso VI, do artigo 9º da lei nº 1.405, de 25 de outubro de 

1.983: 

 
“VI – os materiais de construção, principalmente de demolição, recebidos 

em doação pelo município, poderão ser dado destino que atenda às 

finalidades do Fundo Municipal de Assistência Social”.   
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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, 28 de Setembro de 2015. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP 146.191 

 

 






