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   CIRCULAR N º 08/2016 - DG                                                       Avaré, 23 de Março de 2.016. 

 
 
 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
28/03/2016 - 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 28 de 
Março do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
 

1. PROJETO DE LEI Nº 02/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre alteração da Lei nº 315, de 23 de maio de 1995, que trata do Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Avaré e dá outras providências.  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 02/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (prazo 
expirado) (c/emenda) (vistas Verª: Rosângela) 
 
 

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 03/2016 - Discussão Única  

Autoria: Mesa Diretora 
Assunto: Dispõe sobre a alteração da redação do Artigo 1º da Resolução nº 389/2014 de 02 
de setembro de 2014 
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução n º 03/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
 

 
3. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 09/2015 - Discussão Única – Maioria Qualificada (2/3) 

Autoria: Verª Bruna Maria Costa Silvestre 
Assunto: Dispõe sobre a outorga do título “Empresa Contribuinte” e dá outras providências. 
(c/SUBSTITUTIVO) 
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2015 e dos Pareceres do Jurídico; e 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor. (vistas Vers: Bruna/Roberto) 

 
 

4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 05/2015 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria:- Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre revisão do Plano Diretor da Estância Turística de Avaré e adota 
outras providências. (c/ SUBSTITUTIVO) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar n º 05/2015 e do Parecer do Jurídico. 
(prazo expirado) (c/ emendas) 

Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa 
dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria 
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5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 03/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre extinção de empregos públicos de coordenador de eventos e de 
marketing, de dois empregos de auxiliar de serviços gerais, altera a nomenclatura e 
atribuições do emprego de assessor jurídico para assessor administrativo de gestão, cria um 
emprego público de procurador jurídico e dois empregos de auxiliar de manutenção no 
quadro de empregados públicos da Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA, e dá 
outras providências.  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 03/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor; e de Serviços, Obras e Adm. Pública (c/emendas) (vistas Ver: Roberto) 

 
 

6. PROJETO DE LEI Nº 15/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que especifica e dá 
providências (R$ 670.894,00 - Secr. Municipal de Saúde).  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 15/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. 
 
 

   Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos 
de minha elevada estima e distinta consideração.       

 

                                                          

Exmo.(a). Sr. (a)       
Vereador (a)      
N E S T A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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P A R E C E R  

 

 

Processo nº 006/2016 

Projeto de Lei nº 002/2016 

Autor: Prefeito Municipal 
 
  

“Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas 

respostas.” (Voltaire). 

 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre alteração da Lei 

nº 315, de 23 de maio de 1995, e dá 

outras providências.” 

 

 

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

que busca alterar norma jurídica municipal que versa sobre o Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Avaré, segundo se depreende 

da justificativa a alteração proposta, tem a finalidade de legaliza a 

incorporação do adicional de insalubridade e periculosidade aos proventos de 

aposentadoria dos servidores públicos, que o recebem durante toda a vida laboral, 

em total consonância com as disposições da orientação normativa nº 02, de 31 de 

março de 2009, emitida pela Secretaria de Previdência Social..” – (sic).  

 

Nesse sentido, cumpre buscar abrigo no artigo 30, incisos I, 

da Constituição Federal, que traz que compete ao Município legislar 

sobre assuntos de interesse local. 

 

No mesmo lado, surge o artigo 4º, I, da Lei Orgânica do 

Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência 

para legislar sobre assuntos de interesse local. 
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Nesse passo, cumpre relembrar o traz a Carta Republicana 

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

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

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

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade.” 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição 

Estadual, senão vejamos o artigo 111:  

 

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

qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo 

ao agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na 

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

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

história fez constar do seu texto exatamente os princípios de 

administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas 

Constituições dos Estados. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina:  

"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado de 

Direito. Estado de Direito é aquele que se submete ao próprio 

direito que criou, razão pela qual não deve ser motivo surpresa 

constituir-se o princípio da legalidade um dos sustentáculos 

fundamentais do estado de Direito.(...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, mas 

há de buscá-los na lei, assim como, em regra, não desfruta de 

liberdade, escrava que é da ordem jurídica."(In Curso de Direito 

Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5 ). 
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Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro 

intuito de aperfeiçoamento da norma anteriormente editada, uma vez 

que, a lei em vigor necessita de alterações, segundo a ótica do autor da 

propositura. 

Necessário consignar que pela mensagem do projeto, a 

alteração da norma municipal, visa ajustar a efetiva incorporação aos 

proventos de aposentadoria não bastando o desconto da contribuição, 

sendo necessária a referida previsão na legislação municipal, isto para se 

tornar integrante da remuneração do cargo efetivo e do emprego 

permanente do servidor, conforme atesta a própria justificativa do 

projeto. 

No mais, não vislumbramos no vertente Projeto de Lei 

qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos nenhuma 

alteração de redação.  
 

Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Lei em 

epígrafe não se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade 

ou ilegalidade, motivo pelo qual opina esta assessoria jurídica pela 

regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do 

Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 

formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

Avaré, 07 de Março de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
Adv. OAB/SP 146.191 



























 

 

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. Pref. Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18705-050 

Tel. (14) 3711-3070  - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
1 

Projeto de Resolução n.º 003/2016 
Processo n.º  35/2016 
Autor: MESA DIRETORA 

 
 
 
Assunto: (Dispõe sobre a alteração da 
redação do Artigo 1.º, da Resolução n.º 
389/2014, de 02 de Setembro de 2.014)”. 

 
 

P A R E C E R   J U R Í D I C O  
 

Trata-se de projeto de decreto legislativo que “dispõe sobre a 

alteração da redação do Artigo 1.º, da Resolução n.º 389/2014, de 02 de Setembro 

de 2.014”. 

 
A redação vigente do dispositivo objeto da propositura prevê 

que: 

 
Art. 1°  Fica a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré autorizada a 
celebrar convênio com instituições de ensino de nível superior em Direito com sede 
no âmbito do município de Avaré, com a finalidade de estabelecer e regulamentar 
um programa de cooperação técnica e científica para desenvolvimento do projeto 
de consolidação das leis municipais. 

  
 
Assim, a propositura visa dar maior amplitude para celebração 

de convênios com instituições de ensino de nível superior, na busca de cooperação 

acadêmica, científica e tecnológica para incentivo ao desenvolvimento profissional de 

servidores estáveis, do quadro permanente da Câmara de Vereadores, consoante a 

minuta do Termo de Cooperação a ser firmado com a Universidade Federal de São 

Carlos. 

 

Trata-se, portanto, de projeto de competência exclusiva da 

Câmara Municipal, conforme dispõe o artigo 28, da Lei Orgânica Municipal: 

 
“Art. 28 – Compete privativamente a Câmara Municipal exercer as seguintes 
atribuições, dentre outras:  
 
(...)   
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II - organizar os seus serviços administrativos e prover os cargos respectivos; 
 
(...)   
 
VIII- deliberar, mediante resolução, sobre assuntos da sua economia interna e, nos 
demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo;”  

 

 

Por sua vez, o artigo 136, § 1.º, alínea “g” do Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Avaré, reza que: 

 

“Art. 136 - Projeto de Resolução é a proposição destinada a regular assuntos de 
economia interna da Câmara, de natureza político-administrativa, e versará sobre a 
sua Secretaria Administrativa, a Mesa e os Vereadores, não sujeita à sanção do 
Prefeito e cuja promulgação compete ao Presidente da Câmara.  
 
§ 1º - Constitui matéria de projeto de resolução: 
 
(...) 
 
g) organização dos serviços administrativos;” 

 

 
No caso vertente, o Projeto de Resolução tem por objeto 

autorizar o Poder Legislativo a celebração de convênio com instituições de ensino de 

nível superior, na busca de cooperação acadêmica, científica e tecnológica para 

incentivo ao desenvolvimento profissional.  

 

Assim, 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. 

 

Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade 

significa em prestar 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. 
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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). 

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

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

sobre assuntos de interesse local. 

 
O artigo 65, inciso XVII, do Regimento Interno da Câmara, por 

sua vez, dispõe que: 

 
Art. 65.  A Câmara compete, privativamente, as seguintes atribuições: 
 
XVII – deliberar, mediante resolução, sobre assuntos da sua economia interna e, nos 
demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo; 

 
 

O presente projeto objetiva autorização legislativa para que a Câmara 

de Vereadores possa celebrar convênio com instituições de ensino superior, o que 

implicará em capacitação dos servidores e melhoria do serviço público prestado. 

 

A propósito, a Resolução n.º 386, de 17 de Junho de 2014, que 

“....dispõe sobre a Estrutura Administrativa, reorganizando o quadro de pessoal, e 

institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de Pessoal, dos servidores 

públicos da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá 

providências” trata das hipóteses de progressão do servidor no quadro de carreiras da 

Câmara Municipal de Avaré (artigos 45 e seguintes, da referida Resolução). 

 

De fato, o artigo 47 disciplina especificamente a progressão por via 

acadêmica, dispondo o inciso I, alínea “c” que: 
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Art. 47. A progressão vertical, ou progressão por via acadêmica, inicia–se sempre no 
primeiro grau da classe a que estiver enquadrado o servidor, para fins de conceder 
ao mesmo um percentual de 6% (seis por cento) da Referência A1.1 sobre a classe 
anterior, visando a valorização da qualificação profissional, nos seguintes termos: 
  
I - aumento de grau com reflexo em seus vencimentos de 6% (seis por cento) 
quando o servidor apresentar: 
  
(...) 
  
c) certificado de conclusão em nível superior, desde que tal escolaridade não seja 
requisito ao cargo; 
 
(...) 

 

 

Portanto, a matéria constante da propositura está intimamente ligada 

ao maior aproveitamento da capacidade profissional do servidor, atributo que será 

possível atingir mediante a conclusão de cursos em instituições de ensino superior, 

viabilizada pela aprovação do projeto de resolução sob análise. 

 

Trata-se de propositura que tem por objetivo a valorização do 

servidor que nutre preocupação com sua evolução profissional e intelectual 

 

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”. 

(grifamos) 

 

 
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: 
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“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 que, 
na formação escalonada do direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já 
se contém abstratamente nas leis.” 
(grifamos) 

 
 
 

Os atos da administração, portanto, devem observância ao princípio 

da legalidade, conforme disciplinam o artigo 37, da Constituição Federal e artigo 

111, da Constituição do Estado de São Paulo: 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:  
 
 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
 
“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”. 

 

 

Desse modo, a autorização legislativa buscada através do projeto de 

resolução em análise torna-se imprescindível para, num primeiro momento, 

atendimento ao princípio da legalidade a que se sujeita a administração pública. 

 

Num segundo plano, com a possibilidade de a Câmara Municipal 

firmar convênios de cooperação acadêmica, científica e tecnológica, haverá incremento 

de capacitação do servidor refletindo, dessa forma, nos princípios da eficiência 

(artigo 37, CF/88) e do interesse público (artigo 111, CE/SP), que norteiam os atos 

da administração. 
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SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 

 

Quanto à redação DO PROJETO DE LEI, não vislumbramos 

necessidade de alteração/emenda. 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, nos termos 

da fundamentação supra, respeitadas as formalidades legais e regimentais, opinamos 

pela REGULAR TRAMITAÇÃO do presente Projeto de Lei, pois, ausentes quaisquer 

vícios que o maculem, seja de ordem formal ou material. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 18 de Março de 2016. 

 
 
 
 
  ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO    CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 138/2015. 

Projeto de Decreto legislativo n.º 09/2015. 

Autor: VER.ª BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE 

 

 

Assunto: “DISPÕE SOBRE A OUTORGA DO 

TÍTULO “EMPRESA CONTRIBUINTE” E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

 

P A R E C E R JURÍDICO 

 

 

Através do Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, a N. Vereadora 

pretende criar o título “EMPRESA CONTRIBUINTE”, uma honraria a ser outorgada 

pela Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Avaré às empresas que mais 

contribuíram para a formação d receita do município em face da participação na 

arrecadação de tributos nas três esferas de governo. 

 

Nos termos do artigo 28, da Lei Orgânica Municipal: 

 

“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” 
                            

 

O art. 137, parágrafo 1º, alínea “d” do Regime Interno da Câmara 

Municipal de Avaré, reza que: 

 

“Art. 137 – Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de competência privativa 

da câmara, que excede os limites de sua economia interna, não sujeita à sanção do 

Prefeito e cuja promulgação compete ao Presidente da Câmara.  
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§ 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.) 

 

 

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”.  

 

 

A despeito de a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da 

Câmara Municipal nada mencionarem a respeito da possibilidade da pessoa jurídica 

também ser merecedora do título de homenagem, previstos nos respectivos 

instrumentos legais, o contexto dos referidos dispositivos parece admitir a extensão 

buscada pela propositura. 

 

Isto porque tanto as pessoas físicas quanto às jurídicas podem ter 

atuação destacada em seus segmentos. 

 

Aqui cabe um parênteses para melhor esclarecer os fundamentos 

para o cabimento da honraria ser direcionada à pessoa jurídica, que decorrem da 

própria Constituição Federal, ao estender a elas (pessoas jurídicas) direitos próprios da 

personalidade, dispondo o artigo 5.º, incisos V e X, que: 

 

Art. 5.º ................................................ 
 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem;  
 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação;    
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A jurisprudência caminha no sentido de que a pessoa jurídica 

também faz jus à reparação de danos morais, por ofensa à honra objetiva (conceito 

ilibado no meio ou no segmento em que atua), já que ela não dispõe de honra 

subjetiva, ou seja, dor, sofrimento, angústia etc, sentimento próprios da pessoa 

humana. 

 

A respeito da pessoa jurídica, vem decidindo o C. Superior Tribunal de 

Justiça que: 

 
 

Responsabilidade civil. Imprensa. Dano moral. Pessoa jurídica. A pessoa 
jurídica pode sofrer dano moral. Precedente. Ilegitimidade passiva não 
prequestionada. Recurso conhecido pela divergência, mas improvido. 
(REsp 129.428/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, 
julgado em 25/03/1998, DJ 22/06/1998, p. 87) 

 

 

O entendimento resultou na Súmula 227, do C. Superior Tribunal de 

Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 

 

Dito isso, é certo que a pessoa jurídica pode vir a ser homenageada 

com a outorga do título “empresa contribuinte” quando houver se destacado na 

sociedade avareense por contribuir para a formação da receita do município no quesito 

“arrecadação de impostos”, perante as esferas Federal, Estadual e Municipal. 

 

Com base nos princípios da impessoalidade e da moralidade não se 

pode deixar de atentar que o projeto deve ter sua finalidade cumprida, pois, trata-se de 

criação de homenagem a empresas que se destacarem ou tiverem atuação exemplar 

no seio da sociedade avareense em seu seguimento, engrandecendo e auxiliando no 

desenvolvimento da cidade. 

 

Desta forma, vê-se que o projeto sob exame não possui caráter 

político, pois, restam claros os requisitos que levaram a sua iniciativa pela Vereadora.  

 
Porém, quanto à homenagem também ser prestada pela 

Prefeitura Municipal, o Poder Legislativo não tem competência para impor tal 
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atividade ao Poder Executivo, cabendo à pessoa do Sr. Prefeito criar regramento 

próprio de sua iniciativa a respeito do tema, já que a determinante constante da 

propositura caracterizaria indevida interferência na gestão do município e, 

consequentemente, violação ao princípio da separação dos poderes: 

 

“É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder Executivo cabe 
primordialmente a função de administrar, que se revela em atos de planejamento, 
organização e direção e execução de atividades inerentes ao Poder Público. De 
outra banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, 
ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração. (.).  
 
Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando 
leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia 
e independência que devem existir entre os poderes estatais.  
 
A matéria tratada na lei encontra-se na órbita da chamada reserva da administração, 
que reúne as competência próprias de administração e gestão, imunes a 
interferência de outro poder (art. 47, I e IX da Constituição Estadual aplicável na 
órbita municipal por obra de seu art. 14), pois privativas do Chefe do Poder 
Executivo. (..)”. 
(TJSP, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 201704-76.2015.8.26.0000, Órgão Especial, 
rel. Des. JOÃO NEGRINI FILHO, j. 16.09.2015)  

 

 

Por isso, as redações dos artigos 1.º e 2.º, do projeto de lei devem ser 

alteradas para que a honraria seja outorgada exclusivamente pela Câmara Municipal, 

com recursos de sua dotação orçamentária, a ser especificada a cada concessão do 

título às pessoas jurídicas doravante eleitas para esse fim, respeitados os ditames 

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

Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. 

 

É necessário, também, ressaltar que o Projeto de Decreto Legislativo 

atende ao que dispõe o art. 139 do Regimento Interno: 

 

“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.” 
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O projeto de decreto sob análise atende ao requisito previsto no 

artigo 139 supra. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA.  

 

Como dito acima, o projeto não pode impor que a homenagem 

também deva ser outorgada pela Prefeitura Municipal, sob pena de malferimento à 

cláusula pétrea de separação dos poderes insculpida no artigo 2.º, da CF/88 e que 

norteia à Lei Orgânica Municipal e a Constituição do Estado de São Paulo. 

 

Diante disso, os artigos 1.º e 2.º do projeto de decreto devem ser 

alterados, passando a conter os seguintes enunciados: 

 
EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 1.º, DO PROJETO 
 
“Art. 1.º Fica instituído o título “Empresa Contribuinte” a ser outorgado pela 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, às empresas que mais 
contribuíram para a formação da receita do município em face da participação na 
arrecadação de tributos nas três esferas do governo. 
 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 2.º, DO PROJETO 
 
 
“Art. 2°. A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré empreenderá os 
esforços necessários visando auferir as empresas sediadas na Estância Turística de 
Avaré a serem contempladas com o título “Empresa Contribuinte. 

 
 

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

que sejam promovidas as alterações alvitradas aos artigo 1.º e 2.º, do projeto, 

opinamos pela regular tramitação do presente Projeto de Decreto Legislativo, 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. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré, 16 de Novembro de 2015. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE         LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO              CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 138/2015. 

Projeto de Decreto legislativo n.º 09/2015. 

Autor: VER.ª BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE 

 

 

Assunto: “DISPÕE SOBRE A OUTORGA DO 

TÍTULO “EMPRESA CONTRIBUINTE” E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

 

P A R E C E R JURÍDICO 

 

 

Através do Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, a N. Vereadora 

pretende criar o título “EMPRESA CONTRIBUINTE”, uma honraria a ser outorgada 

pela Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Avaré às empresas que mais 

contribuíram para a formação d receita do município em face da participação na 

arrecadação de tributos nas três esferas de governo. 

 

Nos termos do artigo 28, da Lei Orgânica Municipal: 

 

“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” 
                            

 

O art. 137, parágrafo 1º, alínea “d” do Regime Interno da Câmara 

Municipal de Avaré, reza que: 

 

“Art. 137 – Projeto de Decreto Legislativo é a proposição de competência privativa 

da câmara, que excede os limites de sua economia interna, não sujeita à sanção do 

Prefeito e cuja promulgação compete ao Presidente da Câmara.  
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§ 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.) 

 

 

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”.  

 

 

A despeito de a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da 

Câmara Municipal nada mencionarem a respeito da possibilidade da pessoa jurídica 

também ser merecedora do título de homenagem, previstos nos respectivos 

instrumentos legais, o contexto dos referidos dispositivos parece admitir a extensão 

busca pela propositura. 

 

Isto porque tanto as pessoas físicas quanto às jurídicas podem ter 

atuação destacada em seus segmentos. 

 

Aqui cabe um parênteses, para melhor esclarecer os fundamentos 

para o cabimento da honraria ser direcionada à pessoa jurídica, que decorrem da 

própria Constituição Federal, ao estender a elas (pessoas jurídicas) direitos próprios da 

personalidade, dispondo o artigo 5.º, incisos V e X, que: 

 

Art. 5.º ................................................ 
 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem;  
 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação; 
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A jurisprudência caminha no sentido de que a pessoa jurídica 

também faz jus à reparação de danos morais, por ofensa à honra objetiva (conceito 

ilibado no meio ou no segmento em que atua), já que ela não dispõe de honra 

subjetiva, ou seja, dor, sofrimento, angústia etc, sentimentos próprios da pessoa 

humana. 

 

A respeito da pessoa jurídica, vem decidindo o C. Superior Tribunal de 

Justiça que: 

 
 

Responsabilidade civil. Imprensa. Dano moral. Pessoa jurídica. A pessoa jurídica 
pode sofrer dano moral. Precedente. Ilegitimidade passiva não prequestionada. 
Recurso conhecido pela divergência, mas improvido. 
(REsp 129.428/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 
25/03/1998, DJ 22/06/1998, p. 87) 

 
 
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA 
CONSIDERADA LESIVA À HONRA DE PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL 
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DECLARAÇÕES DO RÉU QUE 
TRANSBORDAM OS LIMITES DO DIREITO DE CRÍTICA. ABUSO DO DIREITO. DANO 
MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 
1. O litígio revela, em certa medida, colisão entre dois direitos fundamentais, 
consagrados tanto na Constituição Federal de 1988 quanto na legislação 
infraconstitucional, como o direito à livre manifestação do pensamento, de um lado, 
e a tutela dos direitos da personalidade, como a imagem e a honra, de outro, 
técnica extensível, na medida do possível, à pessoa jurídica, nos termos do art. 52 
do Código Civil. Realmente, é consagrado na jurisprudência do STJ o entendimento 
de que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súm 227 STJ). 
2. Embora seja livre a manifestação do pensamento - mormente quando se trata de 
veículo de comunicação -, tal direito não é absoluto. Ao contrário, encontra rédeas 
tão necessárias para a consolidação do Estado Democrático quanto o direito à livre 
manifestação do pensamento. Não pode haver censura prévia, mas certamente 
controle posterior de matérias que ofendam a honra e a moral objetiva de cidadãos 
e instituições. 
3. A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra 
numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo. O manto do direito de 
manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam os direitos da 
personalidade, extensíveis, na forma da lei, às pessoas jurídicas. 
4. No caso, o comportamento adotado pelos recorridos, a pretexto de criticar 
eventual mau uso do dinheiro público ou dos meios de contratação/concessão de 
benefícios pelo governo, não enunciou propósito específico de denunciar a conduta 
do recorrente, mas, ao revés, de forma sub-reptícia, impingiu-lhe (e a seu sócio) 
diversas condutas criminosas, em verdadeiro abuso de direito. Tudo isso por se 
tratar de instituto que tem como um de seus sócios ministro da Suprema Corte, e 
por ter em seu corpo docente professores do alto escalão de todos os Poderes da 
República. 
5. Realmente, infere-se a partir da leitura da matéria que, apesar de se pautar por 
algumas informações públicas, o contexto em que foram utilizadas acabou por 
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ofender a honra objetiva do instituto recorrente, na medida em que o texto 
jornalístico - valendo-se de afirmações deletérias - traz ao leitor a nítida impressão 
de que a questão envolvida é policialesca, narrando uma onda de supostos crimes 
licitatórios, também contra a ordem econômica, tráfico de influência, além de 
diversos atos passíveis de improbidade administrativa. 
6. Recurso especial parcialmente provido. 
(REsp 1504833/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
01/12/2015, DJe 01/02/2016) 

 

 
O entendimento foi consolidado na Súmula 227, do C. Superior 

Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 

 

Dito isso, é certo que a pessoa jurídica pode vir a ser homenageada 

com a outorga do título “empresa contribuinte” quando houver se destacado na 

sociedade avareense por contribuir para a formação da receita do município no quesito 

“arrecadação de impostos”, perante as esferas Federal, Estadual e Municipal. 

 

Com base nos princípios da impessoalidade e da moralidade não se 

pode deixar de atentar que o projeto deve ter sua finalidade cumprida, pois, trata-se de 

criação de homenagem a empresas que se destacarem ou tiverem atuação exemplar 

no seio da sociedade avareense em seu seguimento, engrandecendo e auxiliando no 

desenvolvimento da cidade. 

 

Desta forma, vê-se que o projeto sob exame não possui caráter 

político, pois, restam claros os requisitos que levaram a sua iniciativa pela Vereadora.  

 

Por outro lado, o Projeto de Decreto Legislativo atende ao que dispõe 

o art. 139 do Regimento Interno: 

 

“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.” 
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O artigo 5.º, do projeto, por sua vez, também aponta a dotação 

orçamentária necessária para as despesas decorrentes da aplicação da resolução. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA.  
 

 

Quanto à redação do projeto, não sugerimos alterações ou emendas. 

 

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

esta Divisão Jurídica pela regular tramitação do presente Projeto de Decreto 

Legislativo, 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. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré, 15 de Março de 2016. 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE         LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO              CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo nº 011/2015. 

Projeto de Lei Complementar nº 005/2015. 

Autor: PREFEITO MUNCIPAL. 

 
 

 

"Esqueça o que não deu certo… Deus já está te 

dando uma nova página para você escrever a 

sua vida!” 

Padre Fábio de Melo 

 
 

Assunto: “Dispõe sobre a Revisão do 

Plano Diretor da Estância Turística de 

Avaré e adota outras providências”.   

 

P A R E C E R  

 

Trata-se de projeto de Lei Complementar de 

autoria do chefe do Poder Executivo local, visando a revisão do Plano 

Diretor da Estância Turística de Avaré. 

 

Nesse sentido, temos o artigo 30, incisos I e III da 

Constituição Federal, que reza:  

“Art. 30 - Compete aos Municípios:  

 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

(...)”  
 

No mesmo sentido, o artigo 4º, I e XI da Lei 

Orgânica do Município de Avaré, cita: 
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“Art. 4º - Ao Município compete prover a tudo quanto lhe diga respeito, ao seu 

peculiar interesse e ao bem estar de sua população, cabendo-lhe, 

privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: 

 

I- legislar sobre assuntos de interesse local; 

(...) 

XI - elaborar o seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; 

(...).” 
 

A Constituição Municipal consigna ainda em seu 

artigo 98, o seguinte: 

“Art. 98. O Município da Estância Turística de Avaré deverá organizar a sua 

administração, exercer atividades e promover sua política de desenvolvimento 

urbano e rural dentro de um processo de planejamento permanente, 

atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidos no Plano Diretor e mediante 

adequação da Secretaria de Planejamento.  

 

§ 1º O Plano Diretor é o instrumento orientador e básico dos processos de 

transformação do espaço urbano e rural e de sua estrutura territorial, servindo 

de referência para todos os agentes públicos e privados que atuam no 

Município. 

 

§ 2º A Secretaria de Planejamento é o conjunto de órgãos, normas, recursos 

humanos e técnicos voltados à coordenação da ação planejada da 

Administração Municipal.” 

 
Nesse norte ainda temos: 

 

“Art. 100 – O Plano Diretor poderá ser alterado somente uma vez por ano, e 

será revisto a cada 04 (quatro) anos, observado o disposto no caput do artigo 

anterior e as normas regimentais. 

 

§ 1º - A revisão geral compreende a reprodução integral em novo texto. 

 

§ 2º - As alterações e revisões de que trata o caput deste art. 100 deverão contar 

com a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade, a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos e 

o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.” 
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Na continuidade da análise do referido projeto de 

Lei Complementar, cumpre 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 e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) omissis” (g.n) 

 
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. 

 

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. 
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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) 

 

Pois bem, com relação a iniciativa, cumpre 

consignar que embora as leis que instituem o Plano Diretor e aquelas 

posteriores, que cuidam da sua implantação e disciplinam os seus 

instrumentos, não se incluam, segundo entende-se, entre as de iniciativa 

exclusiva do Prefeito, podendo ser veiculada concorrentemente, não há 

dúvida de que, pelas suas complexidade e tecnicidade, são mais 

direcionadas à elaboração pelo Executivo, o qual dispõe de órgãos técnicos 

mais aparelhados para os estudos sobre a matéria. 

 

Sobre tal questão, bem observa Diógenes 

Gasparini “O Estatuto da Cidade”, Ed. NDJ, 1ª Edição, 2002: 

 

“Dentro do Município, a responsabilidade pela consecução do Plano Diretor 

cabe ao Executivo, em princípio, mais aparelhado tecnicamente, mais 

conhecedor da realidade local e mais próximo dos desejos da comunidade.” 
(pág. 197) 

 

Prossegue afirmando que: 

“A iniciativa do Projeto de Lei do Plano Diretor, mesmo sem nenhuma 

ressalva expressa, é do Prefeito Municipal, por força do conteúdo técnico de 

suas regras e em razão dos múltiplos aspectos que enfoca, conforme ensina, e 

bem, Hely Lopes Meirelles (Direito Municipal, cit. p.508).” (pág. 199) 
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E encerra: 

“Cabendo ao Município a elaboração do Plano Diretor e a sua instituição 

mediante lei, certamente e com mais razão, também lhe toca a implantação. A 

implantação do Plano Diretor não é outra coisa senão a observância e execução 

de suas disposições, estando em vigor a respectiva lei. Para essa implantação 

podem ser necessárias a edição de leis e regulamentos específicos e a 

elaboração de planos executivos.” (pág. 200) 
 

Hely Lopes Meirelles, citado por Gasparini, assim 

dissertou em seu “Direito Municipal Brasileiro”, 6ª ed., Malheiros Editores, 

pág. 508: 

 

“Já que o Município tem competência para elaborar e implantar o seu Plano 

Diretor, esse plano deve ser aprovado por lei e implantado através de decretos 

e outras medidas executivas. 

 

A iniciativa desse projeto de lei, embora não esteja expressamente reservada ao 

Executivo, só poderá ser tomada pelo Prefeito. 

 

A complexidade técnica da elaboração de um Plano Diretor, na abrangência 

dos seus múltiplos aspectos urbanísticos, principalmente de uso e ocupação do 

solo urbano, exige profissional habilitado para concebê-lo (engenheiro, 

arquiteto ou urbanista) e equipes especializadas em pesquisa e na feitura dos 

diversos elementos que vão compor o projeto de lei (texto, mapas, plantas etc.) 

 

Nessas condições, a Câmara de Vereadores dificilmente estará habilitada a 

elaborar um projeto completo de Plano Diretor do Município, mas poderá, 

com a sensibilidade política de seus membros, aprimorar, por meio de 

emendas, o projeto do Executivo.” 

 

Registra-se que todas essas observações relativas 

a elaboração do Plano Diretor do Município, também se aplicam às suas 

revisões e alterações e, portanto, ao Projeto de Lei Complementar ora em 

comento. 

No que se refere à necessidade de audiências 

públicas nas alterações ou atualizações do Plano Diretor do 
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Município, não tem se dúvida de que, no processo legislativo do Projeto 

respectivo, deve ser observado o que dispõe o § 4º, inciso I, do art. 40, do 

Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001), que 

impõe a obrigatoriedade de serem promovidas audiências públicas e 

debates, com a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da sociedade, pelos Poderes 

Executivo e Legislativo. 

 

Com efeito, as atualizações e as revisões 

periódicas, tecnicamente elaboradas, do Plano Diretor do Município 

sempre interferem nas diretrizes e normas do desenvolvimento urbano, 

cuja política tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes, daí 

porque, como determina o art. 180, inciso II, da Constituição do Estado de 

São Paulo, o Município deve assegurar “a participação das respectivas 

entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos 

problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam 

concernentes”. 

O mesmo artigo 40, do Estatuto da Cidade, que, 

no seu parágrafo quarto, inciso I, prescreve que os Poderes Executivo e 

Legislativo devem garantir a promoção de audiências públicas, nos 

incisos seguintes (II e III), ampliam a exigência no sentido de que também 

sejam assegurados a publicidade e o acesso de qualquer interessado 

aos documentos e informações produzidos. 

 

O Plano Diretor do Município, tanto quanto as 

suas alterações, devem ser implementados por Lei Complementar, estando 

nesse sentido correto o Projeto apresentado, exigindo, para aprovação, 

quórum de maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara 
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Municipal (cf. art. 38, da LOM e art. 174, § 4º, inciso IV, do Regimento 

Interno). 

O Plano Diretor do Município (Lei 154/2011), em 

vigor desde novembro de 2011, estabelecia um horizonte temporal de 

cinco anos (2016), alterado posteriormente para quatro anos (2015) a 

necessidade de uma revisão. Como a revisão não chegou a ser votada pela 

Câmara Municipal no exercício passado, o município de Avaré não 

realizou até então a revisão, não estando seu plano desatualizado para 

ordenar o seu desenvolvimento urbano, todavia, ainda está atendendo o 

Estatuto da Cidade, que determina o prazo máximo de dez anos para a 

revisão dos planos diretores. 

 

Assim, urge o município aprovar a revisão do 

Plano Diretor, pois, além da questão legal, a cidade requer novas diretrizes 

e instrumentos para enfrentar os desafios surgidos nos últimos anos. Este 

passo é fundamental para dar início à revisão de toda a legislação 

urbanística do município, em especial a Lei de Uso e Ocupação do Solo, os 

projetos urbanísticos, o Código de Obras e os planos setoriais, como 

mobilidade e habitação. 

 

O projeto de Lei Complementar - PLC 005/2015 – 

(substitutivo) encaminhado pelo Prefeito e elaborado pelas Secretarias 

Municipais, Comissões afetas ao objeto do Plano Diretor, chegou a esta 

Casa incorporando o resultado de um amplo processo de discussão 

dividido em várias etapas, compreendendo a avaliação do Plano Diretor 

vigente, o levantamento de propostas, a sistematização das contribuições 

e a devolução à sociedade na forma de discussão da minuta do projeto de 

lei. 
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No ano de 2015, com o projeto de lei já na 

Comissão Constituição e Redação, realizou-se um intenso processo 

participativo popular, escuta da sociedade civil e aprofundado trabalho 

técnico que gerou o Substitutivo proposto. 

 

Para garantir ampla participação da sociedade, 

prevista no Estatuto da Cidade, na Lei Orgânica do Município e no Plano 

Diretor, a Comissão acima mencionada promoveu cerca de dez audiências 

públicas. 

As audiências foram divulgadas em rádios, jornais 

regionais, diário oficial do município, site oficial do legislativo, jornais 

eletrônicos, entre outros.  

 

Centenas de cidadãos participaram do processo, 

sendo que várias assinaram a lista de presença e muitas outras 

realizaram intervenções orais. Vários documentos foram protocolados nas 

audiências. 

O processo participativo está amplamente 

documentado e organizado, garantindo a transparência necessária. Todas 

as audiências foram transcritas e as contribuições recebidas foram 

sistematizadas e analisadas à luz dos conceitos e princípios consagrados 

pelo Estatuto da Cidade, pelo escopo do PLC 005/2015 e pela própria 

experiência dos agentes, para identificar quais poderiam ser aproveitadas, 

integral ou parcialmente. 

 
Dessa forma, ao que parece houve condições para 

elaborar um texto substitutivo coerente, que pudesse considerar diversos 

pontos de vista expressos no debate, levar em conta as contribuições 

recebidas e garantir um Plano Diretor que congregasse, ao máximo, e na 
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medida do possível, os anseios da sociedade avareense na perspectiva da 

transformação de Avaré em uma cidade melhor. 

 

Do ponto de vista conceitual, entende-se que era 

necessário explicitar a relação entre os objetivos da Política de 

Desenvolvimento Urbano e seu instrumento básico, o Plano Diretor; 

definir claramente o horizonte temporal do Plano e sua articulação com a 

o sistema de planejamento; estabelecer, de forma clara e direta, os 

objetivos estratégicos que se pretende alcançar – aquilo que se 

convencionou chamar de “a cidade que queremos” –, levando em conta, de 

forma mais equilibrada, as várias dimensões que precisam ser 

contempladas em uma cidade como Avaré, ou seja, as dimensões 

ambientais, econômicas, sociais, culturais e imobiliárias. 

 

Nesse sentido, para garantir o necessário 

equilíbrio entre essas várias dimensões, pode se identificar a necessidade 

de estabelecer com precisão as linhas básicas de uma estratégia de 

desenvolvimento econômico sustentável para a cidade; considerar de 

maneira mais estratégica os aspectos ambientais; estabelecer um 

equilíbrio mais claro entre as áreas previstas para o adensamento e as 

áreas a serem preservadas; proteger os espaços culturais relevantes para 

a população; garantir que as necessidades de habitação para a população 

de baixa renda possam ser efetivamente atendidas, sem inviabilizar a 

atuação do mercado. 

Do ponto de vista da regulamentação dos 

instrumentos urbanísticos e ambientais, parece-nos que ficou clara a 

necessidade de eles serem, sempre que possível, autoaplicáveis, para 

garantir, imediatamente, os efeitos esperados, evitando que o Plano 

Diretor seja apenas uma carta de intenções, uma peça retórica. 
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Identificado que foi ainda, a necessidade de uma 

revisão no texto para garantir mais clareza, segurança jurídica e coerência 

entre seus diferentes títulos, para evitar redundâncias e contradições. 

Também foram necessários ajustes para evitar que as regras a serem 

estabelecidas entrassem em contradição com dispositivos legais em vigor, 

preocupação ligada à necessidade de aplicação da lei sem gerar 

controvérsias e interpretações dúbias. 

Com base nessas premissas, foram propostas 

alterações no texto original que atendem parte significativa das demandas 

da sociedade e dos representantes da Câmara Municipal. 

 

Como se pode ver por essa análise, a proposta 

apresentada no Substitutivo proposto, que inclui cerca de 175 artigos, 

contempla as várias dimensões que um Plano Diretor deve considerar e 

apresenta uma estratégia para enfrentar seus problemas e perspectivas 

futuras de Avaré.  

Destarte, diante das ponderações acima expostas, 

não vislumbramos no vertente Projeto de Lei Complementar qualquer 

mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. 

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Quanto à redação do projeto de lei Complementar 

não sugerimos correções ao projeto. 

 

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

propositura, cremos que o Projeto de Lei Complementar em epígrafe, com 

as devidas alterações, não se encontra maculado pelo vício da 

inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual opina esta 

assessoria jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu mérito 
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submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, 

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

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré (SP), 21 de Março de 2016. 

 

 
LEROY AMARILHA FREITAS 

Adv. OAB/SP – 146.191 
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Processo n.º 07/2016 

Projeto de Lei Complementar n.º 03/2016 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre a extinção de empregos públicos de 

Coordenador de Eventos e de Marketing, de dois empregos 

de Auxiliar de Serviços Gerais, altera a nomenclatura e 

atribuições do emprego de Assessor Jurídico para Assessor 

Administrativo de Gestão, cria um emprego público de 

Procurador Jurídico e dois empregos de Auxiliar de 

Manutenção no Quadro de empregados públicos da 

Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA e dá outras 

providências”. 

 

 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

 

Trata-se do Projeto de Lei Complementar de autoria do Prefeito 

Municipal, que visa a extinção, a alteração de nomenclatura e a criação de empregos 

públicos da Fundação Educacional Regional de Avaré. 

 

Nesse sentido, cumpre buscar o artigo 30, inciso I, da Constituição 

Federal, que cinge em seu corpo 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 a competência para legislar 

sobre assuntos de interesse local. 

 

A Constituição Federal vigente traz, no caput do artigo 37, os 

princípios que devem nortear os atos emanados do Poder Público:  

 

“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 Bandeirante, 

nos termos do artigo 111:  
 

 

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

do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 
 

 

É certo que para delimitar um campo de ação necessariamente máximo 

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

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

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

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

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

 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado de Direito. Estado de 

Direito é aquele que se submete ao próprio direito que criou, razão pela qual não 

deve ser motivo surpresa constituir-se o princípio da legalidade um dos 

sustentáculos fundamentais do estado de Direito.(...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, mas há de buscá-los na 

lei, assim como, em regra, não desfruta de liberdade, escrava que é da ordem 

jurídica." - (In Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5 ). 

 

Como já enfatizado, o vertente projeto tem claro intuito de atender a 

solicitação da Fundação Regional Educacional de Avaré, para atender à referida 

instituição e à recomendação emanada pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, na análise das contas do ano de 2014.  

 

Nesse sentido, cumpre destacar que o artigo 40 da Lei Orgânica do 

Município, em simetria ao disposto no artigo 61, § 1.º, alínea “a”, da Constituição 

Federal, estabelece ser da competência exclusiva do Prefeito a criação de cargos, 

funções ou empregos públicos no âmbito da Administração Direta e Autárquica: 

 

“Art. 40. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: 

 

I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na 

Administração Direta e Autárquica ou aumento de sua remuneração; 

 

(...)” 
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Desde a Emenda Constitucional n° 19, de 1998, o Município tem 

autonomia para escolher e instituir, por lei de iniciativa do Prefeito, o Regime Jurídico 

dos servidores municipais.  

 

Também compete ao Prefeito, no âmbito do Executivo, através de lei, 

criar, transformar e extinguir cargos, funções ou empregos públicos e por ato 

administrativo, nomear e exonerar seus titulares, observados, aqui e lá, os princípios 

constitucionais aplicáveis à espécie. 

 

Vê-se do corpo do projeto, que haverá criação de um (1) cargo de 

Procurador Jurídico e dois (2) empregos públicos de Auxiliar de Manutenção, o que 

obviamente implica em impacto orçamentário-financeiro, decorrentes do aumento da 

despesa com pessoal. 

 

Desta forma, deve haver observância ao artigo 16, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que assim disciplina a matéria:  

 

  Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 

acarrete aumento da despesa será acompanhado de: 

 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar 

em vigor e nos dois subseqüentes; 

 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o 

plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

 

§ 1
o
 Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 

 

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e 

suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas 

todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa 

de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício; 

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa 

que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses 

instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. 

 

§ 2.
o
 A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e 

metodologia de cálculo utilizadas. 
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§ 3.
o
 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos 

termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 

 

§ 4.
o
 As normas do caput constituem condição prévia para: 

 

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 

 

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3
o 

do art. 182 da 

Constituição. 
 

 

E mais, o artigo 17 da mesma norma ainda prevê que, para os atos que 

criarem ou aumentarem despesas obrigatórias de caráter continuado deverá estar 

acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Devendo ainda seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 

aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

 
Desta forma, não vislumbramos no vertente Projeto de Lei qualquer 

mácula capaz de inquiná-lo a ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do projeto de Lei Complementar, não sugerimos 

correções 

 

Posto isso, s.m.j., cremos que o Projeto de Lei Complementar em 

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

motivo pelo qual opina esta assessoria jurídica pela REGULAR TRAMITAÇÃO, devendo 

ter o seu mérito submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, 

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

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré, 07 de Março de 2016. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo n.º 31/2016. 

Projeto de Lei n.º 15/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 
 

Assunto: “Dispõe sobre a abertura de Crédito 
Adicional Especial que especifica e dá outras 
providências (R$670.894,00 - Secr. Municipal 
da Saúde)”. 

 
 
 
 

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 Adicional Especial que especifica 

e dá outras providências (R$670.894,00 - Secr. Municipal da Saúde).  

 

Segundo os documentos que o instruem, o projeto tem como 

objetivo autorizar o Departamento de Contabilidade do Município abrir Crédito 

Adicional Especial nos valores acima discriminados para atendimento de despesas 

oriundas do repasse de Recursos Financeiros Federal – Fundo Nacional de Saúde, na 

conformidade da funcional programática e modalidade de aplicação detalhada no 

artigo 1.º, da propositura. 

 

Os repasses dos recursos federais serão destinados a aquisição de 

equipamentos e bens permanentes para Unidades de Saúde do município. 

 

O superávit informado é estimado em R$670.894,00 (setecentos e 

setenta mil oitocentos e noventa e quatro reais), cuja autorização para abertura do 

referido crédito é objeto do presente projeto de lei. 

 

Registre-se que os recursos foram liberados mediante emendas 

parlamentares. 
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Neste contexto, não há óbice à tramitação do projeto e seu mérito 

deverá ser submetido à apreciação em plenário. 

 

De fato, o artigo 30, inciso I, da Constituição Federal 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.” 

 

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.(...) 
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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.  

 

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, 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. 

 

Sob esta perspectiva, o art. 42 da Lei n.º 4.320/64 determina que os 

créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto 

executivo. 
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Aliás, necessário conferir os comentários feitos por J. Teixeira 

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

transcrito: 

 
“Os créditos especiais, por se referirem a programas novos, serão sempre 
autorizados previamente por lei e abertos por decreto do Executivo. 

 

 
 

Lembramos, entretanto, que 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. 

 

A necessidade de abertura do crédito adicional especial decorre da 

sua não previsão na Lei Orçamentária Anual. Os créditos adicionais são classificados 

em: Crédito Suplementar, Crédito Especial e Crédito Extraordinário.  

 

Nesse sentido, segundo se observa o Projeto em análise, o crédito é 

fruto SUPERÁVIT FINANCEIRO decorrente de recursos federais (repasse financeiro do 

Ministério da Saúde) destinados à SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, para o 

atendimento das despesas das UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPO (aquisição de 

equipamentos e bens permanentes), conforme se observa da leitura dos artigos 1.º 

e 2.º da propositura e da justificativa que a acompanha. 

                                                 
11 A Lei n.º 4.320 Comentada, 30ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2000/2001. p. 107 
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Assim, SMJ, cremos que o presente Projeto de Lei, não, se encontra 

maculado pelo vício da ilegalidade e inconstitucionalidade.    

 
 

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
 
 

Quanto à redação do Projeto de Lei, não sugerimos correções. 

 

Diante do exposto, S.M.J., cremos que o Projeto de Lei em epígrafe 

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

pelo qual opina esta Divisão Jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu 

mérito submetido à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa, respeitando-se, para 

tanto, as formalidades legais e regimentais. 

 

É o parecer, “sub censura”. 

 

Avaré (SP), 16 de Março de 2016. 

 
 
 
 

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










