CIRCULAR N º 10/2017 - DG

Avaré, 12 de Abril de 2.017.

LEMBRETE
Estará presente a Sra. Sandra de Fátima Theodoro, DD. Secretária Municipal da Indústria,
Comércio, Ciência e Tecnologia, para explanar sobre o planejamento e os projetos que pretende
implementar em sua Pasta, atendendo ao requerimento nº 117/2017, de autoria do Ver. Ernesto
Ferreira de Albuquerque e outros, aprovado por unanimidade.

Senhor (a) Vereador (a):-

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
17/04/2017 - 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 17 de
Abril do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min, a seguinte matéria:
1.

PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA N.º 02/2017– 1º Turno – Maioria qualificada 2/3
Autoria: Ver. Alessandro Rios Conforti e outros
Assunto: Dispõe sobre Alteração do Caput do Artigo 10 da Lei Orgânica Municipal e dá
outras providências.
Anexo:- Cópias da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 02/2017 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

2.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 06/2017 - Discussão Única
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre autorização do uso de colaboradores e voluntários nas dependências
da Câmara pelos vereadores e da outras providencias.
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução n º 06/2017 e dos Pareceres do Jurídico; e da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação.(PARECER CONTRÁRIO)

3.

PROJETO DE LEI Nº 10/2017 - Discussão Única
Autoria: Verª Adalgisa Lopes Ward
Assunto: Dispõe sobre a importância dos pais ou responsáveis serem informados sobre
a ausência do aluno na escola(c/ Substitutivo)
Anexo: Cópia do Projeto de Lei nº 10/2017.(vistas Verª Marialva)
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos
Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria

4.

PROJETO DE LEI Nº 09/2017 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração no Artigo 3º da Lei nº 332, de 15 de agosto de 1995 e
dá outras providências (c/ Substitutivo)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 09/2017 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/
emenda)
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5.

PROJETO DE LEI Nº 25/2017 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá
providências - R$ 2.290.072,36 - Secretaria Municipal de Educação.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 25/2017 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do
Consumidor.(vistas Ver. Roberto)

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)
NESTA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Avenida Gilberto Filgueiras,1631 – Colina da Boa Vista – Avaré/SP – CEP 18706-240
http://www.camaraavare.sp.gov.br – E-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
Tel. (14) 3711 3070 – 0800 77 10 999

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA:26770479850 em 12/04/2017 15:53:07.Para obter informações sobre assinatura
e/ou ver o arquivo original acesse http://www.camaraavare.sp.gov.br - link 'validar documento' e informe o código do documento: A9E9-U9X3-P7A0-Z1D4

CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

A

S S E S S O R I A

J

U R Í D I C A

Processo n.º 30/2017.
Proposta emenda n.º 02/2017.
Autor: Mesa da Câmara Municipal de Avaré

Assunto: Dispõe sobre Alteração do Caput do
Artigo 10 da Lei Orgânica Municipal e dá
outras providências.

PARECER JURÍDICO

Trata-se de Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal que visa
acrescentar alterar a redação do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal.
Nos termos do art. 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.
No tocante ao rol de legitimados para deflagrar o processo legislativo
de emenda à Constituição Federal (incisos I e II do artigo 60 da CF), se aplica, no que
couber, à LOM, em razão do princípio da simetria das formas.
Nesse sentido, tanto o Prefeito quanto a Câmara Municipal, mediante
proposta de 1/3 de seus membros, podem deflagrar o processo legislativo de emenda à
LOM.
No mesmo sentido o art. 36 da Lei Orgânica:
“Art. 36 - A lei Orgânica Municipal poderá ser
emendada mediante proposta:
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I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal;
II - do Prefeito Municipal;
III - de cidadãos, por proposta popular assinada
no mínimo por cinco por cento dos eleitores do
Município, atendidos os requisitos previstos no
§ 1º do Art. 37 desta Lei.”

A emenda deverá ser votada em dois turnos com intervalo temporal de,
no mínimo, 10 dias. Será considerada aprovada pelos votos favoráveis de 2/3 dos
vereadores.

Neste caso, compete a Mesa Diretora a promulgação e publicação da
emenda, portanto, o Prefeito não participará da fase final desse processo legislativo.

Nesse sentido versa a LOM em seu art. 25, IV.
Art. 25 – À Mesa, dentre outras atribuições,
compete:
(...)
IV – promulgar a Lei Orgânica e suas emendas.

O art. 1º da presente propositura prevê que independente de
convocação, a Sessão Legislativa Ordinária se realiza de 01 de fevereiro a 30 de junho e
de 01 de agosto a 05 de dezembro de cada ano, salvo no primeiro ano de cada Legislatura,
quando a Sessão Legislativa Ordinária iniciar-se-á imediatamente após compromisso e
posse dos Vereadores, e a Sessão Legislativa Extraordinária, pode ser convocada e
realizada nos períodos de Recesso Parlamentar de 01 a 31 de julho e de 06 de dezembro
a 31 de janeiro.
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Vale destacar que a presente emenda não alterou a numeração dos
artigos, atendendo o que dispõe o art. 12, III, “b” da Lei Complementar n. 95/98, que
proíbe a alteração na numeração de artigos.

Desta forma, o vertente Projeto encontra-se perfeitamente conforme a
legislação vigente, seguindo as demais normas superiores.

Diante do exposto, s.m.j., o Projeto de Emenda à Lei Orgânica não se
encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual
opina esta divisão jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido
à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as
formalidades legais e regimentais.
É o parecer.
Avaré (SP), 4 de abril de 2017.

LETICIA F. S. P. DE LIMA
PROCURADORA JURÍDICA
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Trata-se de parecer jurídico sobre Projeto de Resolução 06/2017 que
dispõe sobre autorização para os vereadores indicarem auxiliares voluntários no
atendimento ao publico e da outras providencias.

Diante da expansão da regulamentação pelo próprio texto
constitucional dos aspectos procedimentos e da rotina de funcionamento dos Poderes,
deve-se empreender uma análise da tensão entre uma disciplina constitucional mais
verticalizada a respeito da matéria legislativa e a dinamicidade política inerente à lógica da
engrenagem parlamentar. Trata-se, portanto, da tentativa de estabelecimento ou
conformação das balizas atinentes à autonomia parlamentar no contexto do atual
paradigma do Estado Democrático de Direito, no qual está implícita a superação do ideal
liberal de “soberania” de desígnios do Parlamento.

Em nosso país, a Lei 9.608/98, que já é antiga, regula a matéria.

Dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Federal n. 9.608/98 que:

“Art. 1º - Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a
atividade não remunerada, prestada por pessoa física à entidade
pública de qualquer natureza, ou à instituição privada de fins não
lucrativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo
empregatício,

nem

obrigação

de

natureza

trabalhista,

previdenciária ou afim.
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Art. 2º - O serviço voluntário será exercido mediante a celebração
de termo de adesão entre a entidade pública ou privada, e o
prestador do serviço voluntário, dele devendo constar objeto e
as condições de seu exercício.”

Ficou expressa a preocupação do legislador em preservar as
instituições receptoras do serviço voluntário contra reclamações que visem o
reconhecimento de vínculo empregatício, declarando que aquele não pode gerar este.

Outro aspecto a ser objeto de regulação é o que diz respeito à
abrangência do trabalho voluntário a par das atividades desempenhadas pelos servidores
públicos em sentido estrito.

Evidentemente, no caso das entidades públicas, a admissão de
colaboradores a título gracioso não pode significar substituição dos servidores, sob pena
de flagrante ilegalidade e de diversos prejuízos à função pública, ou seja, à sociedade
receptora de tal serviço. A ilegalidade está no evidente conflito com toda a sistemática
prevista constitucionalmente para existência e funcionamento do serviço público, que
estabelece outros parâmetros para ingresso de pessoal e de atuação do servidor, balizada
esta por inumeráveis obrigações e princípios de ordem jurídico-administrativa.

Os prejuízos iniciariam com a quebra de uma organização e
hierarquia funcional gerada pelo descompromisso do trabalhador voluntário, afetando a
qualidade do serviço, sem falar que o caráter efetivo do servidor é garantia de isenção
profissional, protegendo o interesse público contra ataques de interesses eventuais e
localizados.
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Sendo assim, conclui-se que o trabalho voluntário, em se tratando de
órgão público, há de ter sempre o caráter complementar ou acessório e nunca substitutivo
do serviço público efetivo, a ser exercido unicamente por quem detenha cargo público.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, outras disposições devem ser previstas no sentido
de ratificar este caráter precário da atividade voluntária, tais como a flexibilização de
horários e dias de colaboração, nos limites do aceitável pela repartição pública.

No Poder Judiciário, há décadas, informalmente, estudantes de
Direito trabalham em Cartórios ou Secretarias sem nada receber, seguramente. Aplicam na
prática os ensinamentos teóricos recebidos nas Faculdades de Direito. Só recentemente é
que passaram a existir estágios regulares e remunerados, o que se mostra salutar. Mas
continuam a existir estágios não remunerados. Que nada mais são – e sempre foram —
serviço voluntário. Só que sem receber esse nome.

Assim, é viável - e até recomendável no sentido do atendimento do
interesse público - a utilização, no âmbito do Município, do denominado serviço voluntário,
previsto pela Lei Federal n. 9.608/98. Porém, recomendável a edição de Ato da Mesa
regulamentando a adesão, estabelecendo requisitos, condições e forma de contratação.
É o parecer, S.M.J.
Avaré, 27 de Março de 2017

LETICIA F.S.P. DE LIMA

JOSE ANT. GOMES IGNACIO JUNIOR

Procuradora Jurídica

Chefe Departamento Jurídico
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Processo nº 18/2017.
Projeto de Lei nº 10/2017.
Autor: Vereadora Adalgisa Lopes Ward.

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

P

A R E C E R

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a importância
dos pais ou responsáveis serem informados sobre a ausência do aluno na
escola.
O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que
compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

No mesmo sentido, o artigo 4º, I, da Lei Orgânica do
Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência para

legislar sobre assuntos de interesse local.
Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana
vigente, em especial o disposto no caput do artigo 37, que reza:

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
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aos
princípios
de
legalidade,
moralidade, publicidade.”

impessoalidade,

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

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

"Este princípio entronca-se com a própria noção de
Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se
submete ao próprio direito que criou, razão pela qual
não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio
da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do
estado de Direito. (...)
De tudo ressalta que a Administração não tem fins
próprios, mas há de buscá-los na lei, assim como, em
regra, não desfruta de liberdade, escrava que é da
ordem jurídica."(In Curso de Direito Administrativo,
Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5).
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Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre
o projeto ora analisado.
O projeto de lei em epígrafe cuida de regular questão de
predominante interesse local, sem imiscuir-se diretamente em atos
concretos da Administração, uma vez que busca tão-somente instituir que a
direção das escolas da rede municipal de ensino deverá comunicar aos pais
ou responsáveis sobre a ausência dos alunos na sala de aula, durante o
período escolar diário, sem implicar gasto público.
No tocante à iniciativa do projeto de lei, pode-se afirmar que
o tema é de iniciativa comum, ou seja, tanto o Legislativo quanto o
Executivo podem dar início ao processo legislativo, apresentando o projeto
de lei, haja vista que a norma editada não regular matéria estritamente
administrativa afeta ao Poder Executivo, delimitada pelos artigos 24, §2º,
47, incisos XII e XVIII, 166 e 174 da Constituição Estadual.

Destarte, não vislumbramos no vertente Projeto de Lei
qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional.

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA
Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, sugerimos a
seguinte correção:
Emenda modificativa ao § 1º do art. 1º do presente
projeto de lei:
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(...)
§ 1º - Os pais ou responsáveis interessados em receber a
notificação sobre a ausência do aluno na sala de aula
deverão,

necessariamente,

fazer

um

cadastro

na

secretaria da escola, informando que desejam receber
notificação por e-mail.

Diante do exposto, s.m.j., cremos que o Projeto de Lei em
epígrafe não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou
ilegalidade, motivo pelo qual opina esta divisão jurídica pela regular
tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do Plenário
desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais
e regimentais.
É o parecer.
Avaré (SP), 13 de março de 2017.

LETICIA F. S. P. DE LIMA
Procuradora Jurídica
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Processo nº 16/2017
Projeto de Lei nº 09/2017.
Autor: Prefeito Municipal

Ref.: Dispõe sobre alteração no art. 3º
da Lei nº 332, de 15 de agosto de 1995
e dá outras providências

P

A R E C E R

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Prefeito
Municipal que busca alterar a redação do artigo 3º da Lei Municipal
nº 332, de 15 de agosto de 1995, para que se aumente o valor da
multa de 0,5% (meio por cento) para 10% (dez por cento) do valor
cadastral do imóvel no caso de infração às normas que dispõe sobre
construção, reconstrução , conservação de muros e passeios e
capinação.
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:
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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, senão vejamos o artigo 111:
“Art. 111. A administração pública direta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do
Estado,

obedecerá

legalidade,
publicidade,

aos

princípios

da

impessoalidade,

moralidade,

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:
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"Este princípio entronca-se com a própria noção de
Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se
submete ao próprio direito que criou, razão pela qual
não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio
da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do
estado de Direito.(...)
De tudo ressalta que a Administração não tem fins
próprios, mas há de buscá-los na lei, assim como, em
regra, não desfruta de liberdade, escrava que é da ordem
jurídica."(In Curso de Direito Administrativo, Ed.
Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5 ).

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro
intuito de aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, uma
vez que a lei em vigor necessita ser alterada.

Lei qualquer
inconstitucional.

Destarte, não vislumbramos no vertente Projeto de
mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, sugerimos
a seguinte alteração:
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Ementa: Altera a redação do art. 3º da Lei nº 332,
de 15 de agosto de 1995 e dá outras providências

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
submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa,
respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais.
É o parecer.
Avaré, 07 de março de 2017.

LETICIA F. S. P. DE LIMA
PROCURADORA JURÍDICA

Av. Gilberto Filgueiras, 1631 – Avaré – SP – CEP 18706-240 – Tel. (14) 37113070
jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br

4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LETICIA FABIANA SANTUCCI PEDROSO DE LIMA:26847231840 em 09/03/2017 13:04:57.Para obter informações sobre
assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://www.camaraavare.sp.gov.br - link 'validar documento' e informe o código do documento: C5Z8-N0E2-M1F7-M3H4

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré

D

I V I S Ã O

J

U R Í D I C A

Processo nº 16/2017
Projeto de Lei nº 09/2017.
Autor: Prefeito Municipal

Ref.: Dispõe sobre alteração no art. 3º
da Lei nº 332, de 15 de agosto de 1995
e dá outras providências

P

A R E C E R

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Prefeito
Municipal que busca alterar a redação do artigo 3º da Lei Municipal
nº 332, de 15 de agosto de 1995, para que se aumente o valor da
multa de 0,5% (meio por cento) para 5% (cinco por cento) do valor
cadastral do imóvel no caso de infração às normas que dispõe sobre
construção, reconstrução , conservação de muros e passeios e
capinação.
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:
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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, senão vejamos o artigo 111:
“Art. 111. A administração pública direta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do
Estado,

obedecerá

legalidade,
publicidade,

aos

princípios

da

impessoalidade,

moralidade,

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:
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"Este princípio entronca-se com a própria noção de
Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se
submete ao próprio direito que criou, razão pela qual
não deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio
da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do
estado de Direito. (...)
De tudo ressalta que a Administração não tem fins
próprios, mas há de buscá-los na lei, assim como, em
regra, não desfruta de liberdade, escrava que é da ordem
jurídica."(In Curso de Direito Administrativo, Ed.
Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5 ).

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro
intuito de aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, uma
vez que a lei em vigor necessita ser alterada.

Lei qualquer
inconstitucional.

Destarte, não vislumbramos no vertente Projeto de
mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, sugerimos
a seguinte alteração:
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Ementa: Altera a redação do art. 3º da Lei nº 332,
de 15 de agosto de 1995 e dá outras providências

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
submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa,
respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais.
É o parecer.
Avaré, 10 de abril de 2017.

LETICIA F. S. P. DE LIMA
PROCURADORA JURÍDICA

JOSE ANTONIO GOMES IGNACIO JUNIOR
CHEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO
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Processo n.º 39/2017.
Projeto de Lei n.º 25/2017.
Autor: Prefeito Municipal

Assunto: “Dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Especial que especifica e dá
providências (Secretaria Municipal de
Educação- R$ 2.290.072,36) ”.

PARECER JURÍDICO
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$
2.290.072,36 (dois milhões duzentos e noventa mil e setenta e dois reais e trinta e
seis centavos), proveniente de superávit financeiro.
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:
“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade.”
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Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição
Estadual, 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:
(...)
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.
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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.
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.
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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. 1º do Projeto em análise, o crédito
é oriundo de recursos financeiros do Governo Federal.
Assim, verifica-se que a propositura atende aos ditames legais,
não se ressentindo dos vícios da ilegalidade e inconstitucionalidade.

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), 27 de março de 2017.

LETICIA F. S. P. DE LIMA

JOSE ANTONIO G. I. JUNIOR

PROCURADORA JURIDICA

CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA
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