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  CIRCULAR N º 38/2016 - DG                                           Avaré, 20 de Outubro de 2.016. 
 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
24/10/2016 - 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 24 
de Outubro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte 
matéria: 

 
1. PROJETO DE LEI Nº 91/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza Município de Avaré a firmar acordo para pagamento de débitos com a 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, para os fins que 
especifica e dá outras providências (c/ SUBSTITUTIVO) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 91/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das Comissões 

de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de 
Serviços, Obras e Adm. Pública (c/ Emenda) 

 
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 102/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Institui no âmbito da Estância Turística de Avaré o Programa de Recuperação 
Fiscal - REFIS e dá outras providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 102/2016 e dos Pareceres do 
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, 
Orçamento e Dir. do Consumidor. (c/ Emenda) 
 

3. PROJETO DE LEI Nº 105/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar que especifica e dá 
providências (R$ 70.000,00 - Secretaria Municipal de Comunicação) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 105/2016 e dos Pareceres do Jurídico; 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 n.º 138/2016 

Projeto de Lei n.º 91/2016 (SUBSTITUTIVO) 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

 

P A R E C E R   J U R Í D I C O  

 

 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder 

Executivo que autorização desta Casa de Leis para firmar acordo para 

pagamento de débitos com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo = SABESP =. 

 

Nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, 

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. 

 

É certo que a Administração Municipal procura em todos 

os seus atos atender aos preceitos morais e legais inerentes a administração 

pública, elevando, para isso, primordialmente a nossa Carta Magna, que em seu 

art. 37, preconiza que 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...”. 

http://www.camaraavare.sp.gov.br/
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Não se olvide que todo o agir da Administração Pública e, 

principalmente, aquele que represente dispêndio de verbas públicas, está 

inexoravelmente ligado à legalidade estrita. 

 

Neste sentido leciona o mestre HELY LOPES MEIRELLES - 

(Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 19ª ed. págs. 82/83), 

litteris: 

 
“A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao 

atendimento da lei. 

 

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei 

não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a 

lei autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”, para 

o administrador público significa “deve fazer assim”. 

 
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO em seu aclamado 

Curso de Direito Administrativo, 5ª Ed., Ed. Malheiros, São Paulo: 1994, p. 52 em 

brilhante análise dos preceitos da legalidade traz as seguintes considerações, in 

litteris: 

 

“O princípio da legalidade, no Brasil, significa que a Administração 

nada pode fazer senão o que a lei determina. 

 

Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei 

não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei 

antecipadamente autorize. Donde, administrar é prover aos 

interesses públicos, assim caracterizados em lei, fazendo-o na 

conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou 

particularizados segundo suas disposições. Segue-se que a atividade 

administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos 

http://www.camaraavare.sp.gov.br/
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que, na formação escalonada do direito, agregam níveis maiores de 

concreção ao que já se contém abstratamente nas leis.” 

 
Feitas tais considerações, cumpre trazer que o artigo 12, 

da Lei nº 4.320/64 identifica as despesas do município para atender à 

manutenção da estrutura administrativa do ente público e que deve ser 

realizada nos termos da Lei Orgânica do Município: 

 

Art. 142. A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na 
Constituição Federal e às normas de direito financeiro. 
 
Art. 143. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista 
recurso disponível e crédito votado pela Câmara, salvo a que correr por 
conta de crédito extraordinário. 
 
Art. 144. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem 
que dela conste a indicação do recurso para atendimento do 
correspondente cargo.  

 

Dentre estas despesas estão as de consumo de água, 

energia elétrica e telefonia, por exemplo.  

 

O projeto em análise cuida de parcelamento de débitos 

oriundos do consumo de água dos imóveis pertencentes ao município e às 

entidades por ele mantidas.  

 

Como houve a geração de débitos de contas de consumo 

inadimplidas pelo município, o parcelamento ou o acordo a ser firmado com a 

SABESP depende de autorização legislativa, no termos do que dispõe o artigo 

28, incisos XIII e XV da Lei Orgânica Municipal: 

http://www.camaraavare.sp.gov.br/
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Art. 28. Compete, privativamente, à Câmara Municipal exercer as 
seguintes atribuições, dentre outras: 
 
(...) 
 
XIII - Autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo 
externo de qualquer natureza, de interesse do Município; 
 
XV - autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos que 
resultem para o município encargos não previstos na lei 
orçamentária;  
 
(...) 
 
(grifamos) 

 
   
Destarte, diante das ponderações acima expostas, não 

vislumbramos no vertente Projeto de Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo a 

ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

Ao contrário disso, a própria Lei Orgânica do Município trata da 

possibilidade de o município firmar acordos externos, desde que atendido o 

interesse público e, principalmente, o princípio da legalidade estrita. 

 

Nesta esteira, de rigor a submissão da iniciativa legislativa à 

aprovação pela Câmara Municipal, na esteira da jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça de São Paulo, consoante se infere das ementas a seguir transcritas: 

 

AÇÃO POPULAR – Pretensão de declarar nulos termos de confissão de 
dívida celebrados com concessionárias de serviço público e condenar os 
réus a ressarcir o erário – Transações que contaram com autorização 
legislativa e atendem ao interesse público – Ausência de prejuízo ao 

http://www.camaraavare.sp.gov.br/
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erário ou de violação aos princípios da Administração –  Sentença de 
improcedência confirmada –  Reexame necessário desprovido. (TJSP, 
Reexame Necessário n.º 0000544-34.2005.8.26.0609, rel. Des. J. M. 
RIBEIRO DE PAULA, 12.ª Câmara de Direito Público, j. 02/12/2015) 
 
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Orgânica do Município de 
Potim, inciso VI, do artigo 8.º e da alínea "a", do parágrafo 2.º, do artigo 
100. Exigência de prévia aprovação da Câmara Municipal para a 
celebração de convênios, contratos e concessões pelo Prefeito. 
Inconstitucionalidade. Arts. 5º e 144 da Constituição do Estado de São 
Paulo. Ação julgada procedente em parte.  
(TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0230453-48.2010.8.26.0000, 
Órgão Especial, rel. Des. CAUDURO PADIN, j. 12.09.2012) 

 

 

Com efeito, a Constituição do Estado de São Paulo, por sua vez, 

prevê em seu artigo 111 que: 

 

 

“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”. 

 

 

Da análise do projeto verifica-se que o mesmo está instruído 

com os documentos necessários, que conduzem à conclusão pela sua absoluta 

legalidade. 

 

Com efeito, acompanham o projeto: a justificativa e a planilha 

contendo a relação dos débitos que formam o montante objeto do 

parcelamento.  

http://www.camaraavare.sp.gov.br/
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Dessa forma, o Projeto em análise não se encontra maculado 

pelos vícios da ilegalidade ou da inconstitucionalidade. 

 

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, para melhor adequação 

do conteúdo e, também para maior clareza acerca do objeto do acordo a ser 

firmado com a SABESP verifica-se a necessidade implementar uma EMENDA 

MODIFICATIVA ao “caput”, do artigo 1.º, da propositura, que deverá ter o 

seguinte texto: 

 
“Art. 1.º - Fica o município de Avaré autorizado a firmar acordo para 
pagamento de dívida junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo – SABESP no montante de até R$2.410.000,00 (dois milhões 
quatrocentos e dez mil reais) divididos em noventa e nove parcelas, conforme 
discriminado na planilha anexa, que faz parte integrante do presente projeto 
de lei. 

 

Posto isso, s.m.j., procedida a alteração sugerida, opina esta 

Divisão Jurídica FAVORAVELMENTE pela REGULAR TRAMITAÇÃO do projeto de 

lei em epígrafe, que deverá 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, 20 Outubro de 2.016. 

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

http://www.camaraavare.sp.gov.br/
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Processo n.º 153/2016  

Projeto de Lei Complementar n.º 102/2016 

Autor: Prefeito Municipal  

 

 

Assunto: “Institui no âmbito da Estância Turística de 

Avaré o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS e dá 

outras providências”. 

 

 

P A R E C E R   J U R Í D I C O  

   

O projeto de Lei em epigrafe tem como escopo “Instituir no 

âmbito da Estância Turística de Avaré o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS”. 

 

Nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, 

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

 

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

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

sobre assuntos de interesse local. 

 

O artigo 24, inciso I, c.c. artigo 30, inciso II, ambos da Constituição 

Federal, atribui ao Município a competência para legislar sobre direito tributário. 
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Outrossim, o artigo 4.º, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal 

autoriza o Município a instituir e arrecadar os tributos de sua competência. 

 

Não é de hoje que os municípios procuram formas de incrementar 

a arrecadação de Recursos, dentre as quais destacam-se os Programas de Parcelamento 

de Débitos Fiscais. 

 

Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 

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

 

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

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição Estadual, 

senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse 
público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao 

agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua gestão dos 

negócios públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e desmandos, é que a 

Constituição de l988, por vez primeira na história fez constar do seu texto exatamente 

os princípios de administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas 

Constituições dos Estados. 
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O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

 

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

 

Neste sentido, necessário tecer algumas considerações sobre o 

projeto ora analisado. 

 

O novel projeto, ao seu turno, tem por escopo instituir incentivos 

para quitação de pendências fiscais com o município, instituindo o parcelamento de 

créditos de natureza tributária, constituídos até 31 de dezembro do exercício anterior 

(2015) e que se encontrem em cobrança administrativa ou judicial. 

 

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro intuito de 

aumentar a arrecadação do município, mediante incentivos aos devedores que induzam 

ao adimplemento dos tributos já vencidos, inscritos em dívida ativa ou não e que se 

encontram em cobrança administrativa ou judicial e, ainda, aqueles que já sejam 

objetos de acordo (parcelamento) junto ao Município. 

 

O projeto de lei restringe a possibilidade de parcelamento para os 

“...créditos do Município, decorrentes de débitos de contribuintes, relativos a tributos 

municipais incluídos no Programa, sejam decorrentes de obrigação própria, sejam os 

resultantes de responsabilidade tributária...”. 
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Com efeito, o projeto de lei traz um elemento que se revela 

bastante persuasivo para evitar que o contribuinte deixe de honrar o parcelamento ao 

qual aderiu, que é a perda dos benefícios concedidos, sobrevindo exigência de 

pagamento do valor total da dívida e em única parcela, com incidência dos acréscimos 

legais previstos retroativos à época dos respectivos fatos geradores, além da execução 

de eventuais garantias prestadas (cauções e penhoras, por exemplo).  

 
A propósito, a possibilidade de o Município conceder a moratória 

débito tributário a que alude o projeto de lei em análise deve, necessariamente, estar 

prevista em lei municipal específica, conforme dispõe o artigo 54, do Código Tributário 

Municipal, que apresenta a seguinte redação: 

 
Art. 54 - A lei que conceda moratória em caráter geral, ou autorize sua concessão em 
caráter individual, especificará sem prejuízo de outros requisitos: 
I – o prazo de duração do favor; 
II – as condições da concessão do favor em caráter individual; 
III – tributos a que se aplica; 
IV – o número de prestações e seus vencimentos, dentro do avençado no inciso I deste 
artigo, acrescidas dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração e 
atualização monetária. 
 
Parágrafo único - O disposto neste artigo, quanto à concessão em caráter individual, 
será especificado em regulamento quanto às formas e garantias exigidas à concessão 
do favor pela Municipalidade. 

 

A previsão encontra supedâneo nos artigos 152 a 155-A, do Código 

Tributário Nacional. 

 
No caso em tela, surge a presente proposição buscando 

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa conceder aos contribuintes 

parcelamento em até 60 (sessenta) prestações mensais, das dívidas constituídas ou não, 

inscritas ou não em dívida ativa. 
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É certo que as vantagens (descontos) oferecidas não são 

relacionadas a dívida principal, mas em relação aos acessórios (multas e juros), situação 

perfeitamente possível frente a legislação vigente, sobretudo porque a propositura 

garante a correção monetária do débito principal  e, por consequência, a recomposição 

do valor originário do tributo confessado. 

 

Ao Município é facultado estabelecer, por lei, regras sobre o 

parcelamento dos débitos, o que poderá ser feito administrativa ou judicialmente sendo 

cabível determinar o número máximo de parcelas e o valor mínimo de cada parcela, 

hipóteses expressamente previstas na propositura. 

 

Outrossim, pode o Município, como medida de exceção 

estabelecer Programa de Recuperação Fiscal, criando condições especiais para quitação 

ou parcelamento dos débitos.  

 

Os programas desta espécie têm sido considerados bem-vindos ao 

Erário Municipal, e aos devedores pela possibilidade de solverem o débito. 

 
Atendidas as normas impostas pela Constituição Federal (artigos 

150, §6º e 165, §§2º e 6º) e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 14), por ocorrer 

renúncia de receita, não há impedimento a que a lei conceda anistia de multas e juros, 

mantida a correção monetária, que se destina a assegurar o valor real de tributos, 

conforme já esclarecido acima. 

 

O texto propositura pode ser considerado uma autorização para 

que haja uma transação entre o poder público e o contribuinte, desde que, 

obviamente, sejam asseguradas as regras traçadas na lei a ser sancionada, uma vez 

que nela há concessões mútuas, situação que encontra amparo no artigo 171, do 

Código Tributário Nacional:  
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Artigo 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e 
passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões 
mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito 
tributário. 

 

Com a aprovação da propositura haverá mera suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário àqueles que aderirem ao programa, figura essa 

expressamente autorizada pela Lei (artigo 151, inciso VI, do Código Tribunal Nacional). 

 

Desta feita, há que se observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

que em seu artigo 14 exige que a propositura seja instruída com alguns elementos 

informativos, quais sejam: 

 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma 
das seguintes condições:  (Vide Medida Provisória nº 2.159, de 2001) (Vide Lei nº 
10.276, de 2001) 
 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 
 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, 
por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da 
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
 
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão 
de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 
 
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata 
o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em 
vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. 
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§ 3o O disposto neste artigo não se aplica: 
 
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 
da Constituição, na forma do seu § 1o; 
 
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. 

 

Na propositura sob análise, os referidos elementos se fazem 

presentes, conforme (i) estimativa do impacto orçamentário financeiro, documento 

este assinado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, pelo Contador do Município e pelo 

Supervisor da Dívida Ativa, (ii) declaração emanada do Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

atestando que a propositura se adequa ao orçamento vigente e ao exercícios 

seguintes (obediência ao plano plurianual e, finalmente, (iii) demonstrativo da 

arrecadação de multas e juros decorrentes das receitas oriundas de tributos e receitas 

não tributárias. 

 

Há, ainda, outra questão a ser analisada a respeito da viabilidade 

jurídica da propositura, que é a sua submissão (ou não) às vedações à apresentação de 

projetos de lei com essa matéria no ano eleitoral, com vistas ao que dispõe o artigo 73, 

§ 10.º, da Lei Federal 9504/97 (LEI ELEITORAL), que traz à seguinte redação: 

 

 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 
pleitos eleitorais: 
 
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de 
bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos 
de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais 
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos 
em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua 
execução financeira e administrativa.  



 

 

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

 

Av. Gilberto Filgueiras, n.º 1631 - CEP: 18706-240 – Alto da Colina - Avaré-SP  

Telefones: 0800-77-10-999/(14) 3711-3070  

e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 

8 

Com efeito, é cediço que, com sua aprovação, o objeto da 

propositura constituirá benefício fiscal a ser concedido pela Administração Pública em 

favor dos contribuintes do município. 

 

Porém, S.M.J., à propositura NÃO incide a vedação prevista no § 

10.º, da Lei 9504/97, acima transcrito, pois, também é sabido que as restrições 

impostas pela Lei Eleitoral são aquelas tendentes a evitar eventual favorecimento e 

desequilíbrio nas eleições. 

 

O espírito da lei é esse, ou seja, tutelar o equilíbrio de forças no 

pleito eleitoral. 

 

É certo, ainda, que embora seja a lei geral e abstrata, sua aplicação 

deve atender aos “...aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 

comum...” (artigo 5.º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).  

 

Neste sentido, em parecer elaborado o IBAM esclareceu que: 

 
(...) 
 

“Do ponto de vista eleitoral, diz a Lei n.º 9504/97 que são proibidas condutas 
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos 
eleitorais. 
 
Dentre deste contexto, há que se explicar que não é qualquer dos atos citados na 
Lei que implica em descumprimento da regra eleitoral. Há que influenciar na 
disputa, a teor do disposto no art. 73 da Lei das Eleições. Em outras palavras, a 
conduta vedada deve ser de tal intensidade que possa comprometer a isonomia 
de chances entre os candidatos. 
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Os atos e ações do Poder Público, incapazes de desequilibrar a disputa eleitoral 
ou de influenciarem no resultado das eleições, não devem sofrer limitação, pois, 
o bem jurídico protegido encontra-se salvaguardado. O Direito Eleitoral não 
possui o condão de impor injustificadas barreiras às atividades normalmente 
desenvolvidas pela Administração Pública, salvo aquelas inseridas na própria 
Constituição Federal (artigo 14, § 9.º), sob pena de afrontar outros princípios 
constitucionais. 
O que se quer dizer é que a Lei Eleitoral não pretende impedir o funcionamento 
normal e rotineiro da Administração. Entretanto, programas novos, a concessão 
de favores não utilizados e quaisquer outras medidas que possam ter conotação 
eleitoral ou possam ser utilizadas para beneficiar candidatos, encontram-se 
vedados.  
 
Em resumo, as normas eleitorais buscam resguardar a igualdade da disputa 
entre candidatos. Não existem, em tese, matérias que não possam ser aprovadas 
pelo Legislativo em ano eleitoral. Algumas, porém, podem influenciar 
diretamente as eleições. Por isso, a lei ou sua interpretação pelos tribunais não 
protege os que buscam violar os seus preceitos ou utilizar as decisões a favor das 
condutas contrárias à legalidade ou à moralidade”. 
 
(...) 
 

Também é importante registrar que não se trata de programa 

novo, inaugurado somente neste ano de 2016, de eleições municipais.  

 

De fato, o mesmo programa foi instituído nos anos anteriores, 

como por exemplo: 2009 (Lei Complementar n.º 87/2010); 2010 (Lei Complementar n.º 

130/2010); 2013 (Lei Complementar n.º 187/2013); 2014 (Lei Complementar n.º 

202/2014) e 2015 (Lei Complementar n.º 208/2013), com o mesmo objetivo. 

 

Sob este mesmo fundamento, ao afastar a caracterização de 

conduta vedada prevista no § 10.º, do artigo 73, da Lei Eleitoral, o C. Tribunal Superior 

Eleitoral assentou que: 
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“Diante da moldura fática do acórdão quanto ao afastamento da captação ilícita 
e ao enquadramento da conduta na ressalva do art. 73, § 10, da Lei nº 
9.504/1997, não merece reparo o acórdão regional, porquanto é possível 
depreender-se do assentado pelo TRE que já se encontrava em execução 
orçamentária de anos anteriores a política de incentivo à instalação de indústrias 
por meio de doações de terrenos e pagamento de aluguéis, bem como haver lei 
que autorizava a distribuição de bens, tratando-se de política de incentivo usual 
no município desde 2007. No que tange à alegada realização de serviços 
particulares em contrariedade à lei, o TRE destacou a inexistência de provas. 
Conclusão em sentido diverso encontra óbice na vedação de nova incursão no 
conjunto fático-probatório delineado nos autos. 
(TSE, RESPE – 79734, rel. Min. GILMAR FERREIRA MENDES, j. 01/10/2015). 
 
 
“Não caracteriza abuso de poder político a redução de imposto para um setor 
econômico se não se trata de ato episódico da administração, mas se insere no 
contexto de planejamento governamental, fundado em estudos técnicos que 
evidenciam a viabilidade da concessão de benefícios fiscais, sem prejuízo ao 
erário”. 
(TSE, Recurso Ordinário n.º 733, rel. Min. FERNANDO NEVES DA SILVA, DJU 
21.06.2004) 
 
 

Portanto, s.m.j, não há qualquer mácula no projeto que possa 

inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional, desde que haja a juntada dos documentos acima 

explicitados que comprovem a observância à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

SUGESTÃO TÉCNICA LEGISLATIVA 

  

EMENDA MODIFICATIVA 

 

Quanto à redação do projeto de lei, sugerimos a seguinte emenda 

modificativa, ao “caput”, do artigo 3.º, de forma que passa a constar: 
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“Art. 3.º. A dívida ativa, ajuizada ou não, com os acréscimos legais poderá ser 
paga em parcelas mensais e sucessivas com desconto, conforme Anexo I que 
integra a presente lei, com valor mínimo de R$30,00 (trinta reais), salvo a última 
parcela, que poderá conter eventuais resíduos”. 

 

Posto isso, s.m.j., procedida a alteração sugerida, opina esta 

Divisão Jurídica FAVORAVELMENTE pela REGULAR TRAMITAÇÃO do projeto de lei 

complementar em epígrafe, que deverá 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, 20 de Outubro de 2016. 

 
 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE   LEROY AMARILHA FREITAS 
    ASSESSOR JURÍDICO             CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo nº 156/2.016. 
Projeto de Lei nº 105/2016. 
Autor: Prefeito Municipal 
 

Assunto: “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar que especifica e dá outras providências 
(R$70.000,00 – Secr. Municipal de Comunicação”.  

 
 
 

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, que dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional suplementar para suplementar o orçamento vigente, no 

importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), valor este que será remanejado para pagamento 

de editais na imprensa oficial, justificando o autor da propositura que a Prefeitura “quase não 

dispõe de saldo” para tais despesas.  

 

Nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal 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. 

 

Prescreve ainda 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”. 
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Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 

público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua gestão dos negócios 

públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e desmandos, é que a Constituição de 1988, 

por vez primeira na história fez constar do seu texto exatamente os princípios de 

administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos 

Estados. 

 

Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade significa 

emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos serviços públicos, à 

estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou normas edilícias locais, às 

ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela esfera respectiva. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 

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

Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5). 

 

 

Quanto à iniciativa, é a mesma do Chefe do Executivo, conforme 

previsão no artigo 40, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.  

 

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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É certo que o inciso V, do art. 167 da Constituição da República VEDA , 

a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e indicação 

dos recursos correspondentes. 

 

Em prestígio ao comando constitucional, Compete, o artigo 27, inciso III, 

da Lei Orgânica Municipal atribui à Câmara Municipal a competência para autorizar a abertura 

de créditos suplementares. 

 
Necessário destacar, ainda, 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, o que foi atendido pelo projeto. 

 
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. 

 

Sob esta perspectiva, o artigo 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 citado artigo 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 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”.  

                                                 
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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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, ainda, 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. 

 

No projeto em analise, o crédito suplementar, será destinado a 

suplementar o orçamento existente e é utilizado quando os créditos orçamentários são, ou se 

tornam insuficientes.  

 

Mas, repita-se, sua abertura depende da existência de recursos 

disponíveis acorrerem 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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O Executivo se socorrerá do excesso de arrecadação para proceder a 

abertura do credito suplementar, alinhando para isso sua necessidade ao disposto no § 3.º do 

artigo 43, da Lei nº 4.320/64 que se assim se apresenta ... 

 
“(...) 
 

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo 
das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, 
considerando-se, ainda, a tendência do exercício.” 

 

 
Nunca é demais relembrar que a abertura do crédito pretendido, 

acompanhada da respectiva justificativa, só será possível caso existam recursos financeiros 

disponíveis e não comprometidos para fazer face à despesa nova, considerando-se como tais: 

(i) o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (ii) os recursos 

provenientes de excesso de arrecadação; (iii) os resultantes de anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; e (v) o produto de 

operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo 

realizá-las (artigo 43, caput, e incisos I a III, da Lei n.º4.320/64). 

 

Nesse passo, vê-se que as despesas a serem efetuadas com a abertura 

de crédito suplementar serão cobertas pelos recursos citados no artigo 2.º, do vertente Projeto 

de Lei, ou seja, pela anulação dos recursos locados e existentes no Departamento de 

Pavimentação/Conservação (OBRAS E INSTALAÇÕES) pelo excesso de arrecadação previsto na 

arrecadação de multas de trânsito no segundo semestre do exercício. 

  

Destarte, diante das ponderações acima expostas, não se vislumbra 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 há qualquer reparo a ser feito. 
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Diante do exposto, S.M.J., considerando-se que o Projeto de Lei em 

epígrafe não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo 

pelo qual OPINA esta Divisão Jurídica FAVORAVELMENTE à sua 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), 19 de Outubro de 2016. 

 
 
 
 

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








