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  CIRCULAR N º 22/2016 - DG                                                         Avaré, 23 de junho de 2.016. 

 
 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 

 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
27/06/2016 - 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 27 de Junho 
do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
1. PROCESSO N.º 63/2016 – Discussão Única – Maioria Qualificada 2/3 – Votação Nominal 

Autoria:- Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Assunto: - Processo TC nº 1662/026/2012 - relativo às contas da Prefeitura Municipal 
da Est. Turística de Avaré  - ref. Exercício de 2012.     
Anexo:- Cópias do Ofício UR. 2 nº 037/2016; Parecer Prévio TCE, Pareceres do Jurídico e 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor; Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2016 e respectivos Pareceres. 
Observação: O processo 1662/026/2012 original encontra-se disponível para vistas na 
Secretaria da Câmara.  
 

2. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 07/2016 - Discussão Única – Maioria Qualificada (2/3) 

Autoria: Ver. Carlos Alberto Estati 
Assunto: Dispõe sobre a outorga de título de cidadão avareense ao senhor doutor NILTON 
JOSÉ GONÇALVES e dá outras providências. 
Anexo: Cópia do Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2016 e dos Pareceres do Jurídico e das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. 
 

3. PROJETO DE LEI Nº 156/2015 - Discussão Única  

Autoria: Ver. Marcelo José Ortega 
Assunto: Dispõe sobre o procedimento a ser adotado para realização de audiências públicas 
no âmbito dos Poderes Municipais  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 156/2015 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação (c/emendas já deliberadas) (vistas: Vers: Rosângela/Barreto) 
 

4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 58/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Altera o anexo II (Tabela de Vencimentos) da Lei Complementar nº 216, de 03 de 
maio de 2016 e dá outras providências. (c/ SUBSTITUTIVO) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 58/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (prazo expirado) 
 

5. PROJETO DE LEI Nº 69/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar que especifica e dá  
providências (Secretaria Mun. de Saúde  - R$ 28.920,00)  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 69/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões 

de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
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6. PROJETO DE LEI Nº 70/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá 
providências (Secretaria Mun. de Saúde  - R$ 74.500,00) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 70/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
 
 
 

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 063/2016. 
 

 
 
Assunto: “(Processo TC – 1662/026/2012 - 
relativas às contas da Prefeitura Municipal da 
Estancia Turística de Avaré - ref. exercício de 
2012)”. 

 
 

P A R E C E R 
  
 

    Trata-se do processo das Contas da Prefeitura Municipal de Avaré, 
relativa ao exercício de 2012, com parecer prévio emitido pela E. Primeira Câmara do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
   É certo que o Tribunal de Contas desempenha papel preponderante e 

conclusivo em se tratando de auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização das contas 
públicas. 

    A par de suas funções de auditoria financeira e orçamentária, tem a 
finalidade específica de julgar a regularidade das contas de todos os administradores, 
tanto da administração direta como da administração indireta e fundacional, além dos 
demais responsáveis pelo gerenciamento do erário público, (artigo 71, II da CF). 

 
    No mesmo sentido a lição do professor Alexandre de Moraes: 
  

“Como natural decorrência do fortalecimento de sua ação 
institucional, os Tribunais de Contas tornaram-se instrumentos de 
inquestionável relevância na Administração Pública e o 
comportamento de seus agentes, com especial ênfase para os 
princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da 
legalidade”. 

 

Nesse passo, extrai-se do artigo 46, da Lei Orgânica do Município de 
Avaré, o seguinte: 

“Art. 46 - A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do 
Município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle 
externo, e pelos sistemas de controle interno do Executivo, 
instituídos em lei.” 
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Igualmente, a Lei Orgânica Municipal ainda sobre o tema, vê-se no 
artigo 26, inciso XI, que: 
 

“Art. 26 - Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da 
Câmara: 
 
[...] 
 
XI - encaminhar, para parecer prévio, a prestação de contas do 
Município ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão a que for 
atribuída tal competência;” 

 

O relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
demonstrou de forma visível e cristalina as várias incorreções praticadas pelo 
Ordenador de despesas responsável pela administração à época.  

 
Diante das imperfeições apontadas decidiu emitir parecer desfavorável 

à aprovação das contas do Prefeito Municipal de Avaré, exercício de 2012, conforme se 
observa do relatório que consta do processo. 

 
Diante do parecer prévio exarado pelo E. Tribunal de Contas do Estado, 

nos termos do artigo 8º, inciso IV, alínea “c”, do Regimento Interno dessa Casa, e de 
competência da Mesa propor o competente Projeto de Decreto Legislativo, e caberá ao 
E. Plenário o julgamento do mérito das contas da Prefeitura Municipal referente ao 
exercício de 2012. 

 
Do processo se extrai o esforço herculano da Diretoria e da Secretaria 

desta Casa de Leis em disponibilizar os autos para o interessado, seja para sua análise, 
seja para extração de cópias, seja para buscar subsídio de defesa, em plenário inclusive, 
caso assim entender necessário, contudo, pela inércia até então demonstrada, vê-se 
que este relega seu interesse, nesse caso, a segundo plano. 

 
Registra-se por oportuno, que o interessado nem suscite ou alegue 

restrição de acesso ao processo, para buscar na sua torpeza o chamado cerceamento de 
defesa, o Legislativo lançou mão de inúmeros meios de informação ao interessado, 
conforme se vê pelas publicações, aviso de entrega da ECT, enfim, é certo que de fato 
este tem total conhecimento da chegada dos autos a esta Casa, porém, se não buscou 
seu direito de acesso, fica a sua responsabilidade esse relapso. 
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Finalizando, para que se não alegue desconhecimento, necessário se faz 
a notificação do interessado o ex-prefeito ROGÉLIO BARCHETTI URREA do dia da 
sessão camarária do julgamento das contas do exercício de 2012, dando, inclusive 
NOVAMENTE a oportunidade de poder analisar seu conteúdo caso julgue necessário, 
tudo a fim de resguardar a ampla defesa e contraditório1. 

 
É o parecer, “sub censura”. 

 
Avaré, 25 de Abril de 2016. 

 
 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP – 146.191 

 

                                                 
1
 AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO LEGISLATIVO - JULGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO 

AJUIZADA CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SUA 

NECESSIDADE TAMBÉM NOS JULGAMENTOS POLÍTICOS - FALTA DE REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO 

- CONSEQÜENTE INEFICÁCIA DO ATO POR FALTA DO QUORUM MÍNIMO EXIGIDO PARA APRECIAÇÃO DAS 

CONTAS. - Embora caiba ao Legislativo julgar e fiscalizar as ações do Executivo, ao fazê-lo, no procedimento de julgamento 

das contas apresentadas pelo Prefeito, não pode dispensar a instalação do contraditório administrativo, nem de possibilitar ao 

interessado os meios de defesa que lhe são constitucionalmente garantidos. O art. 5º, inciso LX, da CF, é, aliás, expresso no 

sentido de que, '''aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes'', não mais prevalecendo o princípio da '''verdade sabida''', a possibilitar a 

aplicação imediata de pena. - Não observado o princípio do contraditório, ao Poder Judiciário permite a lei que se examine o 

aspecto formal da sessão convocada para a apreciação das contas do Chefe do Executivo Municipal. - Não observado o quorum 

exigido para o julgamento das contas, confirma-se a decisão que anulou a respectiva Resolução emitida pela Câmara. 

(TJ-MG 101830407176250011 MG 1.0183.04.071762-5/001(1), Relator: WANDER MAROTTA, Data de Julgamento: 

28/10/2008, Data de Publicação: 07/11/2008) 
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C E R T I D Ã O   

 
 
 
 

Certifico para os devidos fins, que a imagem do ofício nº 74/2016 – 
GP/capf, foi encaminhado ao Senhor Rogélio Barcheti Urrêa através do aplicativo 
whatsapp, vinculado ao número (14) 998392360 e devidamente lida pelo destinatário 
em 16/06/2016, às 15h49min, conforme imagem que fica fazendo parte integrante. 

 

 
 

Avaré, 22 de junho de 2016 
 
 
 

Cristiano Augusto Porto Ferreira 
Diretor Geral Administrativo  
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Processo nº105/2016. 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2016.                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

Assunto: “(DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO 

PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

REFERENTE ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO 

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, 

RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2012, 

CONSTANTES DO PROCESSO TC-

1662/026/2012)”. 

 

 
 

 

P A R E C E R 
  

 
    Trata-se do processo de contas da Prefeitura Municipal de Avaré 

relativa ao exercício de 2012, com Parecer Prévio emitido pela E. Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. 

 

   Cumpre consignar que o Tribunal de Contas desempenha papel 

preponderante e conclusivo em se tratando de auxiliar o Poder Legislativo na 

fiscalização das contas públicas. 

 

    A par de suas funções de auditoria financeira e orçamentária, 

tem a finalidade específica de julgar a regularidade das contas de todos os 

administradores, tanto da administração direta como da administração 
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indireta e fundacional, além dos demais responsáveis pelo gerenciamento do 

erário público, (artigo 71, II da CF). 

 

    No mesmo sentido a lição do saudoso Alexandre de Moraes: 

 
“Como natural decorrência do fortalecimento de sua ação institucional, os 
Tribunais de Contas tornaram-se instrumentos de inquestionável 
relevância na Administração Pública e o comportamento de seus agentes, 
com especial ênfase para os princípios da moralidade administrativa, da 
impessoalidade e da legalidade”. 

 

O artigo 46, da Lei Orgânica do Município de Avaré, disciplina 

que: 

“Art. 46 - A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Município 
será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Executivo, instituídos em lei.” 

 
Igualmente, traz ainda a Lei Orgânica Municipal o seguinte: 

 
“Art. 26 - Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da Câmara: 
... 
XI - encaminhar, para parecer prévio, a prestação de contas do Município 
ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão a que for atribuída tal 
competência; 
...” 

 

                       Ponto de fundamental importância é o critério para uma correta 

caracterização do que realmente seja o parecer prévio emitido pelo Tribunal de 

Contas. Doutrinariamente, vários autores pátrios militantes na área do Direito 

Administrativo abordam o conceito de parecer, de maneira ampla e genérica. O 

Mestre Celso Antônio Bandeira de Melo, bastante econômico, afirma que 

parecer que “é a manifestação opinativa de um órgão consultivo expendendo sua apreciação técnica 

sobre o que lhe é submetido.”  

 

Hely Lopes Meireles (2006), a seu turno explica: 

“Pareceres administrativos são manifestações de órgãos técnicos sobre 
assuntos submetidos à sua consideração. O parecer tem caráter 
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meramente opinativo, não vinculando a Administração ou os particulares à 
sua motivação ou conclusões, salvo se aprovado por ato subsequente. Já, 
então, o que subsiste como ato administrativo não é o parecer, mas, sim, o 
ato de sua aprovação, que poderá revestir a modalidade normativa, 
ordinatória, negocial ou punitiva. O parecer, embora contenha um 
enunciado opinativo, pode ser de existência obrigatória no procedimento 
administrativo e dar ensejo à nulidade do ato final se não constar do 
processo respectivo, como ocorre, p.ex., nos casos em que a lei exige a 
prévia audiência. Nesta hipótese, a presença do parecer é necessária, 
embora seu conteúdo não seja vinculante para a Administração, salvo se a 
legitimidade do ato final, caso em que o parecer se torna impositivo para a 
Administração.” (MEIRELES, 2006, p.176). 

 

Como se infere das lições extraídas dos mestres supracitados, a 

natureza do parecer, no sentido em que foi explicado, encerra conteúdo por 

essência opinativo, desenvolvido, pela sua natureza, sem princípios e garantias 

processuais, e ademais carente de qualquer atributo de decisão propriamente 

dita, o que afasta de plano, qualquer possibilidade de insurgir-se contra seu 

conteúdo por via recursal. Nesta linha, bem explica o professor Diógenes 

Gasparini (2006) que: 

“O parecer não pode ser atacado por recursos administrativo ou judicial, 
pois não se dispõe a declarar, a certificar, criar, alterar, transferir ou 
extinguir direitos e obrigações. Com efeito, decidiu o então TFR que 
“Descabe mandado de segurança quando não há ato administrativo do 
qual emane suposta coação ou ilegalidade. Parecer, por não ter força 
vinculante, dado seu caráter meramente opinativo, não é ato 
administrativo” (RDA, 149:257)  

 

Em verdade, trata-se de um todo único, mas de natureza complexa, 

à medida que desenvolvido em momentos e esferas distintas: um, anterior, no 

âmbito do Tribunal de Contas, cuja manifestação preparatória, é a exaração do 

parecer prévio e outro, subsequente, no âmbito do Legislativo, da qual deflui o 

julgamento propriamente dito. 

 

Como se observa, trata-se de um procedimento administrativo de 

natureza especial, não se confundindo com o procedimento administrativo 

comum ou ordinário ou mesmo com ato administrativo complexo, uma vez que, 
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in casu, os atos emanados por cada esfera no curso do procedimento têm 

existência autônoma conquanto não absoluta, uma vez que o decidido no 

Tribunal de Contas pode ser ratificado ou contraposto no Parlamento, e neste 

caso, a exigir motivação e quorum qualificado. 

 

Com efeito, não obstante o ato final pertencer à exclusiva 

competência do legislativo, o parecer prévio do Tribunal de Contas cumpre 

função preparatória, devendo o processo administrativo de julgamento de 

contas enquadrado na espécie que o publicista italiano Mário Bracci intitula 

“procedimento expressivo de manifestação complexa”, entendido como tal a “... sucessão de 

atos distintos provenientes de órgãos distintos para chegar-se ao ato final...” (FERRAZ, 2001, p.6). 

 

É fundamental explicar que tanto no âmbito das Cortes de Contas 

como no Poder legislativo, o procedimento propriamente dito, desenvolve-se sob 

a chancela dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, 

sendo facultado e franqueado ao agente político a utilização de qualquer meio 

lícito para fundamentar sua defesa, apresentar alegações ou fazer 

apontamentos que entender necessários. 

 

Ora, no caso específico do denominado parecer emitido pelos 

Tribunais de Contas, verifica-se, em verdade, a existência de um verdadeiro 

processo cognitivo exauriente, destinado a formar a convicção daqueles que 

têm o múnus de proferir um provimento ao final deste.  

 

Portanto, como já nos ensinava o mestre processualista Elio 

Fazzalari, o processo é o procedimento desenvolvido em contraditório. Assim, 

ao permitir que os interessados apresentem suas alegações no curso do iter do 

julgamento das contas desenvolvido no âmbito desta Corte, configurar-se-ia a 

presença do processo e consequentemente seus desdobramentos, incluindo a 
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manifestação final, ou melhor, dizendo, o decisum e, por conseguinte o direito 

constitucional de ele recorrer. Isso, aliás, coaduna com sentido do 

mandamento constitucional que atribui o viés amplo à defesa a ser franqueada 

aos interessados.  

 

Ademais, a reforçar os aspectos peculiares que encerram o parecer 

prévio, e que lhe alçam a uma condição para além de simples instrumento 

opinativo, estão a) a necessidade de quorum ultra qualificado para sua 

desconstituição e b) as razões a serem expendidas para que ele deixe de 

prevalecer: assim, em relação ao Chefe do Executivo Municipal, o parecer do 

Tribunal só deixará de prevalecer com a expressa manifestação contrária de 

dois terços do Poder Legislativo, conforme disposto no art. 31, § 2º. da CF/88. 

 

Nesse sentido, o relatório apresentado pelo Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo demonstrou s.m.j., de forma visível e cristalina 

algumas incorreções praticadas pela Prefeitura Municipal, na pessoa do 

prefeito municipal a época.                                   

 

Como dito o relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo demonstrou de forma visível e cristalina as várias 

incorreções praticadas pelo Ordenador de despesas responsável pela 

administração à época, posto isto, decidiu emitir parecer desfavorável à 

aprovação das contas do prefeito municipal de Avaré (SP) no exercício de 2012. 

 

Diante do parecer prévio exarado pelo E. Tribunal de Contas do 

Estado, nos termos do artigo 8º, inciso IV, alínea “c”, do Regimento Interno 

dessa Casa, compete à Mesa propor o competente Projeto de Decreto 

Legislativo, conforme disposto no artigo 131 inciso IV, cabendo ao E. Plenário o 
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julgamento do mérito das contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício 

de 2012. 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Quanto ao projeto de Lei não sugerimos nenhuma correção. 

 

Assim, esta Divisão Jurídica opina pela regular tramitação do 

Projeto de Decreto Legislativo em analise, cabendo o Egrégio Plenário a votação 

das contas do exercício de 2012, respeitando-se o quórum qualificado.  

 

É o parecer, “sub censura.” 

 

Avaré, 20 de Junho de 2016. 
 

 
 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP – 146.191 
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Processo n.º 214/2015 

Projeto de Lei n.º 156/2015  

Autor: Ver. MARCELO JOSÉ ORTEGA 

 
 
 
 
Assunto: “Dispõe sobre o procedimento a ser adotado para 
realização de audiências públicas no âmbito dos Poderes 
Municipais”. 

 
 
 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 
 
 

   
Cuida-se do projeto de Lei Complementar, de autoria do 

Vereador MARCELO JOSÉ ORTEGA, que “Dispõe sobre o procedimento a ser adotado 

para realização de audiências públicas no âmbito dos Poderes Municipais”. 

 

Cumpre consignar nesse sentir que se trata de projeto de lei de 

enorme relevância para o município, na medida em que a audiência pública constitui 

mecanismo de exercício da democracia participativa. 

 

Para tanto, é recomendável que haja um texto expresso 

regulamentando as atividades inerentes às audiências públicas no âmbito município, 

resultando insuficiente a previsão geral contida na Lei Orgânica Municipal (artigo 21, § 

2.º, inciso I). 

 

Trata-se, sem dúvida alguma, de projeto de lei contendo 

matéria de interesse exclusivamente local atendendo, portanto, a regra de iniciativa 

prevista no artigo 4.º, da Lei Orgânica Municipal e artigo 30, inciso I, da 

Constituição Federal. 
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Convém esclarecer, inicialmente, que a audiência pública é um 

instrumento colocado à disposição dos órgãos públicos para, dentro de sua área de 

atuação, promover um diálogo com a sociedade, visando a obtenção de alternativas 

para a solução de questões marcada por interesse público relevante.  

 

Outrossim, a audiência pública pode servir como mecanismo de 

colheita de informações ou provas complementares (depoimentos, opiniões de 

especialistas, documentos, etc) sobre determinados assuntos de interesse da 

sociedade.  

 

Os referidos depoimentos opiniões podem ser tanto em forma 

de apoio quanto para o recebimento de críticas sobre o assunto proposto. 

 

Enfim, trata-se de um diálogo de índole eminentemente 

democrática, no qual são benvindas todas as manifestações a respeito do tema em 

discussão, constituindo importante instrumento para a solução de conflitos sociais. 

 

No caso específico do processo legislativo, a audiência pública 

se coloca como receptáculo de opiniões e aprimoramento, tanto de uma lei já existente 

quanto para a elaboração de uma nova legislação sobre tema do qual ainda não haja 

regramento específico. 

 

Os conceitos acima expostos se fazem presentes na propositura 

sob análise, consoante se infere do artigo 2.º, do projeto, que trata dos princípios 

norteadores das audiências públicas no âmbito do município. 

 

É importante esclarecer, no entanto, que as conclusões obtidas 

a partir da realização das audiências pública não vinculam as decisões que deverão ser 

tomadas pelos órgãos públicos;  

 

As audiências públicas sevem, isto sim, para a oitiva de opiniões 

e propostas que possam mitigar o impacto na concretização do tema em discussão. 
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Além daqueles que, implicitamente, constam dos conceitos 

expostos, destaca-se, ainda, o princípio da transparência, que decorre do princípio 

geral da informação, insculpido no artigo 5.º, inciso XXXIII, da CF/88: 

 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

 

 

O direito à informação, como forma de participação da 

sociedade nos atos de governo, também está previsto no artigo 37, § 3.º, inciso II, da 

Constituição Federal: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
 
(...) 
 
§ 3.º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 
pública direta e indireta, regulando especialmente:  
 
(...) 
  
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;  

 

 

Sendo assim, a audiência pública revela-se o meio mais 

eficiente de propiciar e estimular a ampla participação da sociedade na formação de 

leis e na adoção de políticas públicas que exigem o debate e a troca de ideias e 

informações visando o menor impacto negativo possível na vida do cidadão. 

 

Porém, quanto ao regramento em si, objeto da propositura, as 

suas disposições devem obediência ao princípio geral da Separação dos Poderes 

(artigo 2.º, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 5.º, da Constituição 

Estadual e no artigo 2.º, da Lei Orgânica Municipal). 
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Neste aspecto, conforme apontado no PARECER IBAM N.º 

0273/2016, o qual adotamos integralmente, a propositura ofende o princípio da 

separação dos poderes na redação do § 2.º, do artigo e no texto do artigo 15. 

 

Os textos dos referidos artigos estão assim redigidos: 

 

Art. 10............................... 
 
§ 2.º O Poder Executivo deverá propiciar mecanismos de distribuição de 
conteúdo para que o interessado, a partir de um único cadastro eletrônico, 
tenha ciência das convocações e informações sempre que disponíveis; 
 
 
Art. 15. Os Poderes do Município regulamentarão a presente lei no prazo de 
60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação; 

 

 

Embora não se trate de previsões que acarretem despesas ao 

Poder Executivo, as disposições impõem deveres que se encontram na órbita de 

iniciativa de cada um dos Poderes municipais. 

 

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça de São Paulo: 

 

A administração municipal incumbe ao Poder Executivo. A este cabe o 
gerenciamento das atividades municipais. Por isso, fica-lhe reservada a iniciativa das 
leis que propiciem a boa execução dos trabalhos de gestão do Município. Todas as 
vezes que a Câmara Municipal intervém na forma como se dá esse gerenciamento, 
acaba por usurpar funções que pertencem ao Prefeito. Com isso, desrespeita a 
iniciativa a ele reservada, e viola princípio da separação dos poderes. 
 
(...)  
 
Criar determinado programa governamental ou determinar providências singelas 
inseridas no âmbito da atividade administrativa precisamente o que se verifica na 
hipótese em exame é matéria exclusivamente relacionada à Administração Pública, 
a cargo do Chefe do executivo”.  
 
 
(...) 
 
 
“De resto, pouco importa que o ato normativo em questão não encerre 
determinação direta, mas mera autorização endereçada ao Poder Executivo.  
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Em outras palavras, o fato de a lei impugnada ser meramente autorizativa não lhe 
retira a característica de inconstitucionalidade, decorrente do fato de o Poder 
Legislativo Municipal não deter poderes para editá-la.  
 
É bem verdade que o Prefeito não fica obrigado a agir na forma como foi 
autorizado. Mas nem por isso fica impedido de valer-se da ação em apreço para ver 
retirado do ordenamento jurídico o ato normativo eivado de inconstitucionalidade. 
 
Do contrário, pelo simples fato de poder permanecer inerte, não dando execução ao 
comando legislativo, seria obrigado a conviver indefinidamente com lei 
inconstitucional, arcando com as consequências de ordem política daí derivadas, o 
que soa inadmissível.  
 

De mais a mais, o Prefeito não precisa de autorização legislativa para exercer atos 
de sua exclusiva competência”. 
 

(TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0189181-69.2013.8.26.0000, Órgão 
Especial, rel. Des. ROBERTO MORTARI, j. 12.03.2014). 

 

Os referidos dispositivos da propositura devem, portanto, ser 

modificados, a fim de se respeitar o campo de atuação e iniciativa, sobretudo do Poder 

Executivo. 

 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA.  

 
 
Como já dito, o § 2.º, do artigo 10 e o artigo 15, da propositura 

carecem de adequação, de forma a não incorrerem em inconstitucionalidade por vício 

de iniciativa, na medida em que é sabida a impossibilidade de lei de iniciativa 

parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo. 

 

Assim, esta Divisão Jurídica sugere que os referidos dispositivos 

passem a ter as seguintes redações (alterações sugeridas em destaque): 

 

Art. 10......................................... 
 

(...) 
 

§ 2.º. O Poder Legislativo deverá propiciar mecanismos de distribuição de 
conteúdo para que o interessado, a partir de um único cadastro eletrônico, 
tenha ciência das convocações e informações sempre que disponíveis, 
cabendo ao Poder Executivo, no âmbito de sua iniciativa, adotar os 
mecanismos que entender convenientes à concretização dos objetivos desta 
lei. 
 
Art. 15. Havendo necessidade, a presente lei poderá ser regulamentada. 
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CONCLUSÃO 

 

Posto isso, s.m.j., o Projeto de Lei em epígrafe não se encontra 

maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual opina 

esta divisão jurídica, procedidas as emendas sugeridas, 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), 10 de Maio de 2016. 

 

 

 

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 0273/2016Nº 0273/2016Nº 0273/2016Nº 0273/20161111

PG – Processo Legislativo. Projeto
de lei que dispõe sobre o
procedimento a ser adotado para
realização de audiências públicas no
âmbito dos Poderes municipais.
Iniciativa parlamentar. Análise da
validade. Considerações.

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

Indaga o consulente acerca da validade de projeto de lei, de
iniciativa parlamentar, que dispõe sobre o procedimento a ser adotado
para realização de audiências públicas no âmbito dos Poderes municipais.

A consulta vem acompanhada do referido projeto de lei.

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

Inicialmente, consideradoum dos fundamentos da República, o
princípio do Estado Democrático de Direito encontra-se inserto no art. 1º
da Constituição Federal.

Não obstante a existência de pequenas variações semânticas em
torno desse núcleo essencial, entende-se como estado democrático de
direito a organização política em que o poder emana do povo, que o
exerce diretamente ou por meio de representantes escolhidos por
intermédio das eleições.

Deste modo, o supramencionado dispositivo constitucional
distingue titularidade do exercício do poder. O titular do poder é o povo e,
como regra, o exercício deste poder se dá por intermédio dos seus

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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representantes consubstanciados no Poder Legislativo das três esferas de
governo. Além do exercício do poder pela forma indireta (democracia
representativa), o povo também o realiza diretamente (democracia direta),
concretizando a soberania popular, mediante plebiscito, referendo e
iniciativa popular.

Nesse contexto, o regime da democracia participativa, assim
como o postulado da cidadania participativa, é um regime onde se
pretende que existam efetivos mecanismos de controle da sociedade civil
sob a administração pública, não se reduzindo o papel democrático
apenas ao voto, mas também estendendo a democracia para a esfera
social. São exemplos de democracia participativa as audiências públicas,
os modelos de orçamento participativo, entre outros.

A democracia participativa ou democracia deliberativa é
considerada como um modelo ou ideal de justificação do exercício do
poder político pautado no debate público entre cidadãos livres e em
condições iguais de participação. Trata-se, em realidade, de canal aberto à
sociedade acarretando contribuição ao processo legislativo incentivando a
mobilização popular e constituindo forte instrumento de educação política
e fortalecimento da democracia representativa.

Nesta esteira, a democracia e a cidadania participativas têm por
escopo diminuir a distância entre representantes e representados,
permitindo ao cidadão comum ocupar este espaço, integrando-se ao
sistema de produção das normas do ordenamento jurídico de nosso país e
contribuindo diretamente com o Parlamento através da sua percepção dos
problemas, demandas e necessidades da vida real e cotidiana.

Do cotejo das considerações exaradas, reforça-se o pensamento
rousseauniano da liberdade, definida como a obediência de cada um à lei
que se prescreveu, ante a possibilidade desta lei possuir participação
direta daqueles que deverão cumprí-la.Consoante mencionado acima, o
projeto de lei em tela pretende regulamentar a realização de audiências
públicas, tanto no âmbito do Executivo quanto do Legislativo. Tendo em
vista que a matéria não se encontra inserta dentre aquelas da

2



competência privativa do Executivo (art. 61, § 1º da Constituição Federal)
perfeitamente factível a iniciativa parlamentar como no caso em tela.

Neste ponto, compete registrar que, em sendo a iniciativa
parlamentar, não poderá o projeto de lei impor ônus e obrigações a órgãos
e agentes do Executivo, sob pena de violação ao princípio constitucional
da separação dos poderes encartado no art. 2º da Lei Maior. Desta forma,
o § 2º do art. 10 do projeto de lei que impõe ao Poder Executivo propiciar
mecanismos de conteúdo para o interessado não merece prosperar.

O mesmo podemos afirmar do teor do art. 15 do projeto de lei
que estabelece o prazo de 60 dias para que os poderes regulamentem a
lei. No que tange ao Poder Legislativo tal previsão é despicienda. Com
relação ao Poder Executivo, o STF já se manifestou com relação à
estipulação de prazo pelo Poder Legislativo para a tomada de
providências pelo Executivo:

"Observe-se, ainda, que, algumas
vezes,rebarbativamente (art. 84, IV), determinadas leis conferem
ao Executivo autorização para a expedição de regulamento tendo
em vista sua fiel execução; essa autorização apenas não será
rebarbativa se, mais do que autorização, impuser ao Executivo o
dever de regulamentar. No caso, no entanto, o preceito legal marca
prazo para que o Executivo exerça função regulamentar de sua
atribuição, o que ocorre amiúde, mas não deixa de afrontar o
princípio da interdependência e harmonia entre os poderes. A
determinação de prazo para que o chefe do Executivo exerça
função que lhe incumbe originariamente, sem que expressiva de
dever de regulamentar, tenho-a por inconstitucional. Nesse
sentido,veja-se a ADI 2.393, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de
28-3-2003,e a ADI 546, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de
14-4-2000.3" (STF, ADI 3394, 02.04.07, Min. Eros Grau).

Vale destacar, outrossim, que ao dispor acerca dos pormenores
da realização das audiências públicas em âmbito municipal deve o
legislador ter o cuidado de não engessar tal procedimento, além de
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considerar as peculiaridades dos temas a serem tratados. À guisa de
exemplo, mencionamos que o art. 5º do projeto de lei ao estabelecer que
"A Audiência, convocada pelo Chefe do Poder Executivo ou do Poder
Legislativo Municipal, será aberta pelo Secretário Municipal responsável
pela pasta vinculada ao objeto da audiência ou representante designado, o
qual dará início aos trabalhos com a formação da Mesa" desconsidera a
possibilidade de o próprio Chefe do Executivo avocar a abertura da mesa
devido a relevância e importância do tema. Ademais, quando realizada no
âmbito da própria Câmara Municipal, não se afigura adequado que seja
conduzida por um Secretário Municipal.

Por tudo que precede, concluímos objetivamente a presente
consulta no sentido da viabilidade jurídica do projeto de lei apresentado
desde que procedidos os ajustes indicados.

É o parecer, s.m.j.

Priscila Oquioni Souto
Assessora Jurídica

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2016.
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Processo nº  090/2016 

Projeto de Lei Complementar nº 058/2016 

Autor: Prefeito Municipal 

 

  
"Aquele que perde dinheiro, perde muito; aquele que perde um 

amigo, perde muito mais. Aquele que perde a fé, perde tudo.".  
(Eleanor Roosevelt) 

 

 

Assunto: “Altera o anexo II 

(Tabela de Vencimentos) da Lei 

Complementar nº 216, de 03 de 

maio de 2016, 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 incluir tabelas de jornadas de servidores que não foram 

publicadas ou que publicadas não continham todas as tabelas, devendo desta forma 

ser alterada a lei anteriormente sancionada. 

 

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. 
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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 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 ). 
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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 ajustes, neste caso, adequação das tabelas de jornadas dos servidores.  

 

Apenas para relembrar que 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 referente 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: 

 

I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou 

empregos públicos na Administração Direta e Autárquica ou 

aumento de sua remuneração; 

(...)” 

 

 

Desta forma, não vislumbramos no vertente Projeto de Lei qualquer 

mácula capaz de inquiná-lo a ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do Projeto de Lei Complementar não sugerimos 

nenhuma correção.  

 

Posto isso, s.m.j., sem embargo da inocuidade da propositura, cremos 

que o Projeto de Lei Complementar em epígrafe não se encontra maculado pelo 

vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual opina esta 
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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 Junho de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP 146.191 
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Processo nº 103/2016. 

Projeto de Lei nº 069/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Especial e dá 

outras providências”. 
 
 

P A R E C E R  

 

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do Chefe do 
Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito 
especial no valor de R$ 28.920,00 - (vinte e oito mil, novecentos e 
vinte reais), para acudir as despesas da Secretaria Municipal de 
Saúde referente a repasse de recurso do Governo Estadual através 

do Programa de Incentivo aos municípios para adesão a 

campanha “todos juntos contra o aedes aegypti”.  
 
Nesse passo, não longe surge o artigo 30, incisos I, da 

Constituição Federal, que diz 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.” 

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 ). 
 

Assim, sob o aspecto da iniciativa e competência, o 
projeto em análise harmoniza-se aos ditames legais. 

 
Neste sentido, necessário tecer algumas considerações 

sobre o projeto ora analisado.  

 
Dispõe o inciso II, do art. 41, da Lei nº 4.320/64, que os 

créditos especiais são destinados a despesas para as quais não 

haja dotação orçamentária específica. 
 
Necessário destacar que a abertura de créditos 

suplementares e especiais depende da existência de recursos 
disponíveis para acorrer à despesa e, por isso, o artigo 43 da já 
citada Lei nº 4.320/64 exige que tal abertura seja precedida de 
exposição e justificativa. 
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Não longe, o art. 42 da Lei nº 4.320/64 dispõe que os 
créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e 
abertos por decreto executivo. 

 
Aliás, necessário conferir os comentários feitos por J. 

Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis1 sobre o art. 42 da 

Lei n.º4.320/64, abaixo transcrito: 
 

“Os créditos especiais, por se referirem a programas 

novos, serão sempre autorizados previamente por lei 

e abertos por decreto do Executivo. 

 

Lembramos, entretanto, que faz-se necessária uma 

distinção: 
 

“- a autorização é dada em lei; 
 

- a abertura dos créditos adicionais, 
especiais e suplementares, por decreto do 
Executivo. 

 
São, pois, dois atos distintos”.  

 

Percebe-se, assim, que são promovidos dois atos distintos 
para que o crédito orçamentário adicional seja aberto. Primeiro, é 
indispensável que Legislativo manifeste sua autorização na lei da 

iniciativa do Executivo; e, segundo, a abertura do crédito será 
concretizada com a expedição de decreto que deve ser 
acompanhado de justificativa, com a indicação do recurso 
disponível para acorrer à nova despesa. 

 

A abertura do crédito adicional suplementar decorre da 

insuficiência de recursos, suplementando os créditos do 
orçamento vigente, e instrumento de ajuste orçamentário de 
autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente 
dotadas na lei orçamentária.  

 
Têm por finalidade realizar ajustes ocorridos na mudança 

de rumo das políticas públicas, variações de preço de mercado dos 

                                                 
1
1 A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107 
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bens e serviços a serem adquiridos pelo governo, ou ainda, 

situações emergenciais inesperadas e imprevisíveis.  
 
São classificados em: Crédito Suplementar, Crédito 

Especial e Crédito Extraordinário.  
 
Nesse sentido, segundo se observa o Projeto em análise, 

que o crédito para socorrer as despesas criadas será precedido de 
anulação de dotação do orçamento vigente.  

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

se encontra maculado pelo vício da ilegalidade e 
inconstitucionalidade.    

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
  Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos 

correções. 
 

Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Lei 
em epígrafe não se encontra maculado pelo vício da 
inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual opina esta 
Divisão Jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu 
mérito submetido à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, 
respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 
É o parecer, “sub censura”. 

 
Avaré (SP), 13 de Junho  de 2016. 

 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                           LEROY AMARILHA FREITAS                            
Adv. OAB/SP – 181.765                                                 Adv. OAB/SP –146.191 
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Processo nº 104/2016. 
Projeto de Lei nº 070/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 

 
 
Assunto: “Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Especial e dá outras 
providências”. 

 
 

P A R E C E R  
 

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

Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 
74.500,00 - (setenta e quatro mil e quinhentos reais), para acudir as 
despesas da Secretaria Municipal de Saúde referente a repasse de 
recursos Federais do Fundo Nacional da Saúde.  

 
Nesse passo, não longe surge o artigo 30, incisos I, da 

Constituição Federal, que diz 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.” 

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

“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 
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Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao 
agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua 
gestão dos negócios públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e 
desmandos, é que a Constituição de l988, por vez primeira na história fez 
constar do seu texto exatamente os princípios de administração, no que 
foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos Estados. 

 
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 ). 

 

Assim, sob o aspecto da iniciativa e competência, o projeto em 
análise harmoniza-se aos ditames legais. 

 
Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre o 

projeto ora analisado.  
 
Dispõe o inciso II, do art. 41, da Lei nº 4.320/64, que os créditos 

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

 
Necessário destacar que a abertura de créditos suplementares e 

especiais depende da existência de recursos disponíveis para acorrer à 
despesa e, por isso, o artigo 43 da já citada Lei nº 4.320/64 exige que tal 
abertura seja precedida de exposição e justificativa. 

 
Não longe, o art. 42 da Lei nº 4.320/64 dispõe que os créditos 

suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo. 

 
Aliás, necessário conferir os comentários feitos por J. Teixeira 

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

 

                                                 
1
1 A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107 
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“Os créditos especiais, por se referirem a programas novos, 
serão sempre autorizados previamente por lei e abertos por 
decreto do Executivo. 

 

Lembramos, entretanto, que faz-se necessária uma distinção: 
 

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

 

Percebe-se, assim, que são promovidos dois atos distintos para 
que o crédito orçamentário adicional seja aberto. Primeiro, é 
indispensável que Legislativo manifeste sua autorização na lei da iniciativa 
do Executivo; e, segundo, a abertura do crédito será concretizada com a 
expedição de decreto que deve ser acompanhado de justificativa, com a 
indicação do recurso disponível para acorrer à nova despesa. 

 
A abertura do crédito adicional suplementar decorre da 

insuficiência de recursos, suplementando os créditos do orçamento 
vigente, e instrumento de ajuste orçamentário de autorizações de 
despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei 
orçamentária.  

 
Têm por finalidade realizar ajustes ocorridos na mudança de 

rumo das políticas públicas, variações de preço de mercado dos bens e 
serviços a serem adquiridos pelo governo, ou ainda, situações 
emergenciais inesperadas e imprevisíveis.  

 
São classificados em: Crédito Suplementar, Crédito Especial e 

Crédito Extraordinário.  
 
Nesse sentido, segundo se observa o Projeto em análise, que o 

crédito para socorrer as despesas criadas será precedido de anulação de 
dotação do orçamento vigente.  

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

encontra maculado pelo vício da ilegalidade e inconstitucionalidade.    
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
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  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), 13 de Junho  de 2016. 

 
 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE                           LEROY AMARILHA FREITAS                            
Adv. OAB/SP – 181.765                                                 Adv. OAB/SP –146.191 

 

 
 

 
 
 








