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 CIRCULAR N º 11/2017 - DG                                                           Avaré, 19 de Abril de 2.017. 

 
 

 

 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
24/04/2017 - Segunda Feira – às 19h00min. 

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

Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 24 de 
Abril do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
 

1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 01/2017 - Discussão Única – Maioria Qualificada (2/3) 

Autoria: Ver. Sérgio Luiz Fernandes 

Assunto: Confere placa comemorativa à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar 

do Estado de São Paulo - ACSPMESP, pelos 60 anos de sua fundação e relevantes serviços 

prestados aos policiais militares ativos, inativos e pensionistas. 

Anexo: Cópia do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2017 e dos Pareceres do Jurídico; das 

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

Consumidor.  

 

2. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 02/2017 - Discussão Única – Maioria Qualificada (2/3) 

Autoria: Ver. Alessandro Rios Conforti 

Assunto: Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Avareense ao Senhor Padre Edélcio 

Augusto Soares e da outras providências. 

Anexo: Cópia do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017 e dos Pareceres do Jurídico; das 

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

Consumidor.  

 

3. PROJETO DE LEI Nº 38/2017 - Discussão Única  

Autoria: Ver. Alessandro Rios Conforti 

Assunto: Dispõe sobre alteração da redação do § 3º do Artigo 7º e do § 1º do Artigo 8º da Lei 

1.295 de 03 de dezembro de 2009 e dá outras providências. 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 38/2017 e dos Pareceres do Jurídico e da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. 

 

4. PROJETO DE LEI Nº 32/2017 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Dispõe sobre o parcelamento (patronal e déficit atuarial - Lei 1792, de 29 de abril 

de 2014) de débitos do Município de Avaré com seu Regime Próprio de Previdência Social –

RPPS 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 32/2017 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.  
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5. PROJETO DE LEI Nº 35/2017 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 

Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial para fazer face as obrigações 

decorrentes do Convênio para execução do trabalho social no Residencial Mário Emílio 

Bannwart, que entre si, celebram a Caixa Econômica Federal e o Município de Avaré, no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - FAR, e dá outras providências  (R$ 

652.150,00 - Secr. Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social) 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 35/2017 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de 

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

emenda) 

 

 

 

 

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos 
de minha elevada estima e distinta consideração.  
 
 
 
 
Exmo.(a). Sr. (a)       
Vereador (a)      
N E S T A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo n.º 049/2017. 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 001/2.017. 
Autor: VER. SERGIO LUIZ FERNANDES 
 

 
 

 
Assunto: “Confere placa comemorativa à 
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo ACSPMESP, pelos 
60 anos de sua fundação e relevantes serviços 
prestados aos policiais militares ativos, inativos e 
pensionistas”  
 

 

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

 

O vertente Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do 

VEREADOR SERGIO LUIZ FERNANDES, objetiva conferir placa comemorativa à 

Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

ACSPMESP, pelos 60 anos de sua fundação e relevantes serviços prestados aos 

policiais militares ativos, inativos e pensionistas. 

 

Nesse sentido, temos o artigo 28, da Lei Orgânica Municipal, 

que traz: 

 
 
“Art. 28 – Compete privativamente a Câmara Municipal exercer as seguintes 
atribuições, dentre outras:  
  
 (...)   
 
 X- conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 
homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes 
serviços ao Município ou nele se destacada pela atuação exemplar na vida 
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pública e particular, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no 
mínimo, dois terços de seus membros; (g.n.) 

 
 
O decreto legislativo é o instrumento normativo próprio para a 

matéria objeto da propositura, a teor do disposto no artigo 137, parágrafo 1.º, 

alínea “f”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Avaré, que reza: 

 

“Artigo 137 – Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de competência 
privativa da câmara, que excede os limites de sua economia interna, não sujeita á 
sanção do Prefeito e cuja promulgação compete ao Presidente da Câmara”. 
   
 
§ 1º - Constitui matéria de projeto de decreto legislativo: 
 
 
(...)  
 
 
f) demais atos que independam da sanção do Prefeito e do Vice-Prefeito. 

 
 
Por seu turno, prescreve a Constituição do Estado de São Paulo, 

em seu 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”.  

 
 

 

Necessário observar o insculpido no artigo 2.º do referido projeto, 

prevendo que fica a Presidência da Câmara autorizada a utilizar dos recursos 

previstos no Orçamento vigente do Legislativo para atender as despesas 

com a solenidade. 
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Para tanto, é importante guardar observância às metas previstas 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Metas fiscais, à luz da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (lei complementar n.º 101/2000). 

 

Noutro passo, é necessário apontar que o vertente Projeto de 

Decreto Legislativo também atende ao que dispõe o artigo 139, do Regimento 

Interno, que estabelece: 

 

“DOS PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

  

ARTIGO 139 – São requisitos dos projetos:  

 

(…) 

 

VI – justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito 

que fundamentam a adoção da medida proposta. ” 

 

Assim, S.M.J., é correto dizer que o presente Projeto de Decreto 

Legislativo não se encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou 

inconstitucionalidade. 

 
 
 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

 

Quanto à redação do Projeto de Decreto Legislativo, não 

sugerimos correções. 

 

 

Posto isso, S.M.J., diante das formalidades legais e regimentais, 

OPINA ESTA DIVISÃO JURÍDICA pela REGULAR TRAMITAÇÃO da presente 

propositura, eis que não se encontra maculado pelos vícios da 
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inconstitucionalidade ou ilegalidade, devendo ter o seu mérito submetido e 

apreciado pelo Plenário desta Casa, de acordo com as prescrições legais (Lei 

Orgânica do Município, artigo 28) e regimentais (Regimento Interno, artigo 

137) aplicáveis à espécie. 

 

É o parecer. 

 

Avaré, 11 de abril de 2017. 

 
 
 

LETICIA F. S. P. DE LIMA                             JOSE ANTONIO GOMES IGNACIO JÚNIOR  
Procuradora Jurídica                Chefe Departamento Jurídico  
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Processo n.º 050/2017. 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 002/2.017. 
Autor: VER. ALESSANDRO RIOS CONFORTI 
 

 
 

 
Assunto: “Dispõe sobre a outorga de Título de 
Cidadão Avareense ao Senhor Padre EDÉLCIO 
AUGUSTO SOARES  e dá outras providências.” 
 

 

PARECER JURÍDICO 

 

 

O vertente Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do 

VEREADOR Alessandro Rios Conforti, objetiva outorgar o título de Cidadão 

Avareense ao Senhor Padre EDÉLCIO AUGUSTO SOARES, pelos relevantes 

serviços prestados à comunidade avareense, especialmente na área médica. 

 

Nesse sentido, termos o artigo 28, da Lei Orgânica Municipal, 

que traz: 

 
“Art. 28 – Compete privativamente a Câmara Municipal exercer as seguintes 
atribuições, dentre outras:  
  
 (...)   
 
 X- conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou 
homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes 
serviços ao Município ou nele se destacada pela atuação exemplar na vida 
pública e particular, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no 
mínimo, dois terços de seus membros; (g.n.) 

 
 
O decreto legislativo é o instrumento normativo próprio para a 

matéria objeto da propositura, a teor do disposto no artigo 137, parágrafo 1.º, 

alínea “d”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Avaré, que reza: 
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“Artigo 137 – Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de competência 
privativa da câmara, que excede os limites de sua economia interna, não sujeita á 
sanção do Prefeito e cuja promulgação compete ao Presidente da Câmara” . 
   
§ 1º - Constitui matéria de projeto de decreto legislativo: 
 
(...)  
 
d) a concessão de título de Cidadão Benemérito, Cidadão Avareense e 
Medalha de Mérito, a pessoa que, reconhecidamente, tenham prestado 
serviços ao Município, desde que seja o Decreto Legislativo aprovado pelo 
voto de, no mínimo 2/3 (dois terços) se seus membros; (alínea “a” e “d”, do 
parágrafo 1º, do artigo 137, com redação alterada pela Resolução 261/2003) 
(...)”. (g.n.) 
 

 
 
Por seu turno, prescreve a Constituição do Estado de São Paulo, 

em seu 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”.  

 
 

Utilizando os princípios da impessoalidade e da moralidade, 

não se pode deixar de atentar que este projeto deve ter sua finalidade 

cumprida, por tratar-se de homenagear cidadãos que se destacam e tenham 

atuação exemplar no seio da sociedade, em seus vários seguimentos, o que de 

uma forma ou outra engrandece e auxilia o desenvolvimento da cidade. 

 

Desta forma, este tipo de expediente não pode ter caráter político, 

pois, são claros os requisitos que tratam da escolha do homenageado.  

 

No entanto, necessário observar o insculpido no artigo 2.º do 

referido projeto, prevendo que fica a Presidência da Câmara autorizada a 

utilizar dos recursos previstos no Orçamento vigente do Legislativo para 

atender as despesas com a solenidade. 
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Para tanto, é importante guardar observância às metas previstas 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Metas fiscais, à luz da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (lei complementar n.º 101/2000). 

 

Noutro passo, é necessário apontar que o vertente Projeto de 

Decreto Legislativo também atende ao que dispõe o artigo 139, do Regimento 

Interno, que estabelece: 

 

“DOS PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

  

ARTIGO 139 – São requisitos dos projetos:  

 

(…) 

 

VI – justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito 

que fundamentam a adoção da medida proposta. ” 

 

 

Por fim, verifica-se a presença da biografia/curriculum do 

homenageado, elemento essencial para acompanhar a propositura, sem a qual 

não há como ocorrer a concessão da honraria. 

 

Assim, S.M.J., é correto dizer que o presente Projeto de Decreto 

Legislativo não se encontra maculado pelo vício da ilegalidade ou 

inconstitucionalidade. 

 

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
 

Quanto à redação do Projeto de Decreto Legislativo, não 

sugerimos correções. 
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Posto isso, S.M.J., diante das formalidades legais e regimentais, 

OPINA ESTA DIVISÃO JURÍDICA pela REGULAR TRAMITAÇÃO da presente 

propositura, eis que não se encontra maculado pelos vícios da 

inconstitucionalidade ou ilegalidade, devendo ter o seu mérito submetido e 

apreciado pelo Plenário desta Casa, de acordo com as prescrições legais (Lei 

Orgânica do Município, artigo 28) e regimentais (Regimento Interno, artigo 

137) aplicáveis à espécie. 

 

É o parecer. 

 

Avaré, 11 de abril de 2017. 

 
 
 

LETICIA F. S. P. DE LIMA                             JOSE ANTONIO GOMES IGNACIO JÚNIOR  
Procuradora Jurídica                Chefe Departamento Jurídico  
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Processo nº 60/2017 

Projeto de Lei nº 38/2017. 

Vereador: Alessandro Rios Conforti 

 

 

Ref.: Dispõe sobre alteração da 

redação do § 3º do Artigo 7º e do §1º 

do Artigo 8º da Lei 1295 de 03 de 

dezembro de 2009 e dá outras 

providências  

 

 

P A R E C E R  
 

 

 

Trata-se de Projeto de Lei  que busca alterar a redação do 

§3º do artigo 7º e do §1º do Artigo 8º da Lei 1295 de 03 de dezembro 

de 2009 para facilitar as decisões do Conselho Municipal de Trânsito 
 

Nos termos do artigo 30, incisos I, da Constituição 

Federal, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse 

local. 

 

O art. 4º, em seu inciso I, da Lei Orgânica do 

Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município 

competência para legislar sobre assunto de interesse local. 

 

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 
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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 
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não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio 

da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do 

estado de Direito. (...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins 

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

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

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

Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5). 

 

  

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro 

intuito de aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, tendo 

em vista as razões expostas na justificativa da presente propositura. 

 

     Destarte, não vislumbramos no vertente Projeto de 

Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou 

inconstitucional. 
 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, não 

sugerimos alterações. 

 

Posto isso, S.M.J., diante das formalidades legais e 

regimentais, opinamos pela regular tramitação do presente Projeto 

de Lei, eis que não se encontra maculado pelo vício da 

inconstitucionalidade ou ilegalidade, devendo ter o seu mérito 
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submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, 

respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer. 

 

Avaré, 14 de abril de 2017. 

 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

PROCURADORA JURÍDICA 
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Processo nº 46/2017. 

Projeto de Lei nº 32/2017. 

Autor: Prefeito Municipal 

Assunto: “Dispõe sobre o parcelamento 

(patronal e déficit atuarial Lei 1792, de 29 de 

abril de 2014) de débitos do Município de Avaré 

com seu Regime Próprio de Previdência Social 

– RPPS”. 

 

 

P A R E C E R -  P R E L I M I N A R  

 

 

O presente Projeto de Lei, de autoria do Prefeito Municipal, visa autorizar 

o Executivo Municipal a efetuar o parcelamento de débitos do Município de Avaré com seu 

Regime Próprio de Previdência para que o Município obtenha o Certificado de Regularidade 

Previdenciária (CRP). 

 

 Nos termos do art. 98 da lei nº 4320 de 17 de março de 1964, que 

estatui Normas Gerais de Direito Financeiros para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, “A dívida fundada 

compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para 

atender a desequilíbrio orçamentário ou financiamento de obras e serviços públicos. A dívida 

fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a 

qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de 

amortização e juros”. 
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Heraldo da Costa Reis e J. Teixeira Machado Jr., na obra A Lei 4320 

comentada e a Lei de Responsabilidade Fiscal, com muita propriedade, define “dívida 

fundada aquela resultante de operações realizadas pela entidade, cujo prazo seja superior 

a 12 (doze) meses, a fim de atender a obras e serviços públicos. Podendo ser contraída 

mediante contratos ou emissão de títulos da dívida pública. A dívida fundada poderá também 

resultar de consolidação de dívidas já inscritas como dívida flutuante, ou mesmo daquelas 

já inscritas como dívida fundada.” (33ª edição, Lumen Juris Editora, 2011, pág. 201) 

 Na mesma esteira, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101 de 05 de maio de 2000), através do seu art. 29, incisos e parágrafos, 

nos apresenta a seguintes definições:  

 

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, 

são adotadas as seguintes definições: 

        I - dívida pública consolidada ou fundada: 

montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras 

do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 

convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para 

amortização em prazo superior a doze meses; 

        II - dívida pública mobiliária: dívida pública 

representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco 

Central do Brasil, Estados e Municípios; 

III - operação de crédito: compromisso financeiro 

assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de 

título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de 

valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, 

arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive 

com o uso de derivativos financeiros; 



 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
D I V I S Ã O  J U R Í D I C A  

 

Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Alto da Colina – Avaré – SP – CEP 18706-240 – Tel. (14) 3711-3070  

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

        IV - concessão de garantia: compromisso de 

adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente 

da Federação ou entidade a ele vinculada; 

        V - refinanciamento da dívida mobiliária: 

emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da 

atualização monetária. 

        § 1o Equipara-se a operação de crédito a 

assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da 

Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 

16. 

        § 2o Será incluída na dívida pública 

consolidada da União a relativa à emissão de títulos de 

responsabilidade do Banco Central do Brasil. 

        § 3o Também integram a dívida pública 

consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses 

cujas receitas tenham constado do orçamento. 

        § 4o O refinanciamento do principal da dívida 

mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o 

montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de 

crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente 

realizadas, acrescido de atualização monetária. 

 

Desta feita, torna-se forçoso o entendimento, nos termos dos 

dispositivos acima citados, que a assunção de dívidas pelo Município equipara-se a 

operação de crédito.  
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Cumpre consignar a ausência do impacto orçamentário financeiro 

consoante dispõe o art. 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que o art. 

2º do presente projeto de lei prevê atualização monetária segundo o índice de preços ao 

consumidor amplo – IPCA/IBGE, juros simples de 0,5% (meio por cento) e, em sendo o caso 

multa de 2%. 

 

Neste diapasão, esta Divisão Jurídica entende por ora ser a melhor 

solução solicitar a estimativa do impacto orçamentário financeiro, conforme art. 16 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Sendo certo que, após a vinda do solicitado, pugna esta Divisão por 

nova vista para ulterior manifestação. 

É o parecer. 

Avaré (SP), 03 de abril de 2017. 

 

 

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

               PROCURADORA JURÍDICA                               CHEFE DO DEPARTAMENTO JURIDICO                 
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Processo nº 46/2017 

Projeto de Lei nº 32/2017. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

Ementa: “Dispõe sobre parcelamento 

(patronal e déficit atuarial Lei 1792, de 29 de 

abril de 2014) de débitos do Município de 

Avaré com seu Regime Próprio de 

Previdência Social - RPPS” 

 

 

P A R E C E R  

 

Trata-se de parecer solicitado a esta Divisão Jurídica a respeito do 

vertente Projeto que conspícua viabilizar o parcelamento de débitos 

previdenciários  (patronal e déficit atuarial) do Município com seu Regime 

Próprio de Previdência Social – RPPS relativos às competências de fevereiro de 

2016 a novembro de 2016. 

 

Pois bem, a matéria em estudo regulamenta-se através das Portarias 

MPS nº 402/2008; 21/2013 e 307/2013. 

 

Tais portarias disciplinam a possibilidade do parcelamento desses 

débitos em até 240 (duzentos e quarenta) meses para a parte patronal e até 

60 (sessenta) messes para a parte dos segurados. Demais débitos com RPPS 

não decorrentes de contribuições previdenciárias somente poderão ser 

parcelados em até 60 (sessenta) meses. 

 
 Com efeito, o parcelamento disciplinado pelas portarias apontadas 

se enquadra ao caso do Município de Avaré, posto que, conforme apontado, 

tem débitos devidos pelo ente federativo junto ao seu RPPS, relativos às 
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contribuições sociais patronais, incidentes sobre a remuneração paga ou 

creditada aos segurados sob seu serviço, relativas às competências até 

fevereiro de 2014; (alterado em decorrência da publicação da Portaria MPS n° 

307/2013); 

 

 

Para a realização do parcelamento especial proposto pela Portaria 

MPS nº 21/2013 e Portaria MPS n°307/2013, o Município deverá elaborar termo 

de confissão de dívida e de lei autorizativa em que constem todas as 

informações do débito e do parcelamento, como explicitado nos itens 

anteriores.  

 

Restou inserido também pela Portaria MPS n° 307/2013 um ponto 

que estabelece que serão considerados rescindidos o parcelamento nas 

hipóteses de falta de pagamento de 3 (três) prestações, consecutivas ou 

alternadas e na ausência de repasse integral das contribuições devidas ao 

RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses 

consecutivos ou alternados. 

 

Em atinente ao Projeto em análise, com a publicação da Portaria 

MPS nº 21/2013, modificado pela Portaria MPS n° 307/2013, conforme já 

explanamos, resta possibilitado o parcelamento ensejado.  

 

Orienta-se, contudo que o gestor, analise com acuidade o 

parcelamento que submeter à esta Câmara de Vereadores, de forma a levar 

em consideração a viabilidade orçamentária e financeira para pagamento, 

bem como o indispensável equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, garantindo, 

assim, o cumprimento das obrigações existentes tanto pelo Município quanto 

pelo RPPS.  
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Deve-se , ressaltar, por fim, que o presente parcelamento somente é 

possível com a previsão na lei local de que um percentual que garanta as 

parcelas mensais serão descontadas diretamente do FPM, requisito este que 

deve ser observado para a validade do parcelamento. 

 

Isso posto, da análise técnica, vemos que o presente Projeto atende 

aos ditames legais, nos termos explanados neste parecer. 

 

Diante do exposto, s.m.j., opina esta Divisão Jurídica pela REGULAR 

TRAMITAÇÃO do Projeto de Lei em comento, 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. 

 

Avaré, 18 de abril de 2017. 

 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA 

PROCURADORA JURÍDICA 
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Processo n.º 56/2017. 

Projeto de Lei n.º 35/2017. 

Autor: Prefeito Municipal 

 
 
 

Assunto: “Dispõe sobre abertura de Crédito 
Adicional Especial para fazer face as 
obrigações decorrentes do Convênio para 
execução do trabalho social no Residencial 
Mário Emílio Banwart, que entre si celebram 
a Caixa Econômica Federal e o Município de 
Avaré, no âmbito do Programa Minha Casa 
Minha Vida PMCMV – FAR  e dá outras 
providências ”. 

 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  
 

 
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$ 

652.150,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil e cento e cinquenta reais). 

 

Feitas tais considerações, passa-se à análise do projeto. 

 

Com efeito, o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, que diz 

que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo sentido, o artigo 4.º, inciso I, da Lei Orgânica do 

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

sobre assuntos de interesse local. 

 

Cumpre, ainda, relembrar o que traz a Carta Republicana 

vigente, em especial o disposto no caput do artigo 37, que reza:  
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“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade.” 

 
 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 

Estadual, conforme o que dispõe o seu 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 e, por fim, para coibir abusos e desmandos é 

que a Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto 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 ). 

 
 

Em atendimento a estes princípios, a Constituição Federal de 

1988 prevê expressamente a necessidade de autorização do Poder Legislativo para a 

abertura de créditos especiais e suplementares, de iniciativa do Poder Executivo, 

conforme o disposto no artigo 167, inciso V: 

 
Art. 167. São vedados: 
 

(...) 
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V – a abertura de crédito especial e suplementar sem prévia 
autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes; 

 
 
Assim, sob o aspecto da iniciativa e competência, o projeto em 

análise harmoniza-se aos ditames legais, havendo a justificativa para (i) a autorização 

legislativa e a (ii) indicação dos recursos que amparam a abertura do crédito especial. 

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

 

Dispõe o inciso II, do art. 41, da Lei n.º 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 n.º 4.320/64 exige que tal abertura seja precedida 

de exposição e justificativa. 

 

Sob esta perspectiva, o artigo 42 da Lei n.º 4.320/64 determina 

que a abertura de 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 Reis (A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio 

de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107) sobre o artigo 42 da Lei n.º 4.320/64, 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 se faz necessária uma distinção: 

 
 

“- a autorização é dada em lei; 
 
- a abertura dos créditos adicionais, especiais e suplementares, por 
decreto do Executivo. 
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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 o 

Legislativo manifeste sua autorização na lei de 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 especial decorre da sua não 

previsão na Lei Orçamentária Anual, situação ostentada pelo crédito objeto do projeto 

de lei sob análise.  

 

Os créditos adicionais são classificados em: Crédito 

Suplementar, Crédito Especial e Crédito Extraordinário.  

 

Nesse sentido, segundo o art. 2º do Projeto em análise, o crédito 

é oriundo de recurso do provável excesso de arrecadação advindos do convênio firmado 

entre a Caixa Economica Federal e a Municipalidade para implementação do Trabalho 

Social no Programa Minha Casa Minha Vida. 

 

Assim, verifica-se que a propositura atende aos ditames legais, 

não se ressentindo dos vícios da ilegalidade e inconstitucionalidade.    

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, sugerimos a 

seguinte correção: 

  

 

Artigo2º - Para cobertura das despesas com a execução 

desta Lei (...). 
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Diante do exposto, 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 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. 

 

Avaré (SP), 10 de abril de 2017. 

 
 
 
 

 

LETICIA F. S. P. DE LIMA  JOSE ANTONIO G. I. JUNIOR 
  

PROCURADORA JURIDICA    CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
  














