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   CIRCULAR N º 13/2016 - DG                                                       Avaré, 20 de Abril de 2.016. 

 
 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
25/04/2016 - 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 25 de 
Abril do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
 

1. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 06/2016 - Discussão Única  

Autoria: Mesa Diretora 
Assunto: Dispõe sobre extinção de cargos do quadro de pessoal da Câmara de Vereadores 
da Estância Turística de Avaré, altera a Resolução nº 386, de 17 de junho de 2014 e dá 
providências. 
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução n º 06/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
 

2. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 05/2016 - Discussão Única – Maioria Qualificada (2/3) 

Autoria: Ver. Jair Canovas Alves Ferreira 
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao Senhor Doutor HELSON 
PARADA GIRAUD e dá outras providências. 
Anexo: Cópia do Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2016  
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Permanentes serão 
colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria 
 
 

3. PROJETO DE LEI Nº 48/2016 - Discussão Única  
Autoria: Mesa Diretora 
Assunto: Estabelece o índice para a revisão geral anual da remuneração dos servidores da 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei 48/2016 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. 
 
 

4. PROJETO DE LEI Nº 11/2016 - Discussão Única  
Autoria: Ver. Ernesto Ferreira de Albuquerque 
Assunto: Autoriza o Poder Executivo à inserção do intérprete da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), em eventos públicos oficiais do Município e dá outras providências.  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei 11/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. (PARECER CONTRÁRIO) 
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5. PROJETO DE LEI Nº 96/2015 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre a reestruturação e reorganização do Conselho Municipal de 
Educação - CME e dá outras providências (c/SUBSTITUTIVO).  
Anexo: Cópias do Projeto de Lei 96/2015 e dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação; de Serviços, Obras e Adm. Pública; e de Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo. 
 
 

6. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a proceder a revisão geral anual dos vencimentos 
dos Servidores e Empregados Públicos, pensionistas e inativos, do Município da Estância 
Turística de Avaré e dá outras providências. (c/SUBSTITUTIVO). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar 23/2016 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/ emenda) 
 
 
 

  

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

 

 

                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo n.º 64/2016. 

Projeto de Resolução n.º 06/2016. 

Autor: Mesa Diretora 

 
Ementa “Dispõe sobre a extinção de cargos do 
quadro de pessoal da Câmara de Vereadores da 
Estância Turística de Avaré, altera a Resolução 
n.º 386, de 17 de Junho de 2014 e dá outras 
providências”. 

 

 

P A R EC E R  JU R ÍD I CO  

 

Trata-se de Projeto de Resolução, de autoria da Mesa Diretora desta 

Casa de leis, que dispõe sobre a “...extinção de cargos do quadro de pessoal da 

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, altera a Resolução n.º 386, 

de 17 de Junho de 2014 e dá outras providências”. 

 

A competência para a propositura é da Câmara Municipal, no caso, 

por meio da Mesa Diretora, conforme o disposto no artigo 28, da Lei Orgânica 

Municipal: 

 
“Art. 28. Compete, privativamente, à Câmara Municipal exercer as seguintes 
atribuições, dentre outras:  
 

I - ...  
 

II - organizar os seus serviços administrativos e prover os cargos respectivos;  
 

III - propor a criação, alteração ou extinção dos cargos, dos serviços 
administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos;” 
 

O instrumento jurídico adotado é o previsto no Regimento Interno 

da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré que, em seu artigo 136, § 1º, 

alíneas “g” e “j”, disciplina: 

 
“ARTIGO 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.” (“caput” do artigo 136, com redação alterada pela Resolução 
244/2003) 
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§ 1.º – Constitui matéria de projeto de resolução: 
 
(...) 
 
g) organização dos serviços administrativos;  
 
j) criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos ou funções e 

fixação da respectiva remuneração; 
 

 

Ainda prevê o Regimento Interno da Casa, em seus artigos 25 e 135 

a competência da Mesa Diretora para propor Projetos da espécie: 

 

Art. 25. À Mesa, dentre outras atribuições, compete: 

I - tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos 
legislativos; 

II - propor projetos que criem, alterem ou extingam cargos dos serviços da 
Câmara e fixem os respectivos vencimentos; 
 

Art. 135.  Compete à Mesa, dentre outras atribuições: 
 
(...) 
 
III – propor Projetos de Resolução que disponham sobre: 
 
(...) 
 
c) Criação, transformação ou extinção dos seus cargos e fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
 

 
A adoção de medidas tais como a do projeto de resolução deve ter 

sempre em vista a consecução dos princípios da administração, insculpidos na 

Constituição Federal (artigo 37) e reproduzidos na Constituição do Estado de São 

Paulo (artigo 111) e na Lei Orgânica Municipal (artigo 79): 

 
 
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: 
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
“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”. 
 
 

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 
 
Art. 79. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do 
Município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público e 
também, ao seguinte: 
 
 

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. 

 
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) 

 
O projeto de resolução em análise trata da extinção de cargos do 

quadro de pessoal da Câmara Municipal, alterando o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração de Pessoal (Resolução n.º 386/2014) para extinguir dois cargos da 

estrutura do legislativo. 
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Vale destacar, consoante se permite perquirir do presente projeto de 

resolução, que a Mesa Diretora pretende reduzir o quadro de servidores da Câmara, a 

fim de melhor distribuir os cargos e funções, com o fito de otimizar o serviço 

legislativo. 

 

Além disso, a medida ainda proporciona uma melhor gestão do 

orçamento relativamente ao quadro de pessoal, a fim de se permitir, inclusive para as 

próximas legislaturas, escorreito cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar 101/2000). 

 

Nestes termos, quanto ao aspecto jurídico formal, material e de 

iniciativa, não há qualquer óbice legal para a propositura, ficando apenas a discussão 

do mérito na seara de convicção de cada Edil sobre a alteração objeto do Projeto de 

Resolução.  

 

Destarte, SMJ, o presente Projeto de Resolução não se encontra 

maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do PROJETO DE RESOLUÇÃO, esta Divisão Jurídica 

não sugere correção ou emenda. 

 

Posto isso, atendidas as formalidades legais e regimentais, opina esta 

Divisão Jurídica pela regular tramitação do presente Projeto de Resolução, cabendo 

ao E. Plenário apreciar o seu mérito. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 19 de Abril de 2016. 

 

 
ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO    CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo n.º 22/2016. 

Projeto de Lei n.º 11/2015. 

Autor: Ver.: ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE 

 
Assunto: “Autoriza o Poder Executivo à 
inserção do intérprete da Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS), em eventos públicos 
oficiais do Município e dá outras 
providências”. 

 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 

Cuida-se do Projeto de Lei de autoria do N. Vereador ERNESTO 

FERREIRA DE ALBUQUERQUE objetivando “Autorizar o Poder Executivo à inserção 

do intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em eventos públicos oficiais 

do Município”. 

 
Em síntese, traduz-se o objeto do projeto de lei em autorizar o 

Poder Executivo a adotar, nos eventos públicos do município, realizados pela 

Prefeitura Municipal, intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

 
No entanto, s.m.j., a propositura não reúne condições de 

prosperar em razão do vício de iniciativa, conforme os óbices a seguir invocados.  

 
Com efeito, o art. 4.º, inciso I, da Lei Orgânica do Município 

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

assuntos de interesse local. 

 
O artigo 5.º, inciso II, da mesma Lei Orgânica, dispõe que 

também é da competência do Município a criação de leis que suplementem a proteção 

e as garantias das pessoas portadoras de deficiência:  

 
Art. 5º. É da competência administrativa comum do Município, da União, e do 
Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas: 
 

(...) 
 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência; 
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Apesar disso e sem embargo da relevância da preocupação do 

legislador em relação à proteção e garantia ampla dos direitos das pessoas portadoras 

de necessidades especiais, a propositura ofende a cláusula pétrea de separação dos 

poderes, estabelecida no artigo 2.º, da Constituição Federal (reproduzida no artigo 

5.º, da Constituição Estadual e no artigo 2.º, da Lei Orgânica Municipal), uma vez 

que o projeto trata de matéria de competência privativa do Poder Executivo.  

 

Neste contexto, embora a Constituição Federal (artigo 23, 

inciso II) e a Lei Orgânica Municipal (artigo 5.º, inciso II) atribuam competência 

concorrente entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a edição 

de leis que visem “...cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiência...”, é certo também que a matéria constante 

do projeto de lei sob análise impõe (ainda que diga apenas “autorizar”) ao Poder 

Executivo garantir a presença de intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nos 

eventos públicos promovidos pela Prefeitura Municipal. 

 
Trata-se, portanto, de ingerência do Poder Legislativo na gestão 

municipal, tendo em vista que cabe ao Poder Executivo, através do Prefeito 

Municipal adotar as providências necessárias para por em prática (ou não) o 

mecanismo de ampliação de inclusão social da pessoa portadora de necessidades 

especiais contendo, ainda, a propositura “determinação” dirigida ao Poder Executivo 

quanto à necessidade de regulamentação da lei. 

 

Não se olvida que a preocupação do autor da propositura 

reflete o clamor social para a salvaguarda dos direitos das pessoas portadoras de 

necessidades, como bem assinalado na justificativa do projeto ao invocar as 

disposições legais atinentes a tais garantias (Leis Federais 7.853/89, 10.098/2000 e 

10.436/2002). 

 
Além delas, a Lei Federal n.º 13.146, de 06 de Julho de 2015 “... 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência), que identifica, dentre as barreiras existentes impostas à pessoa 

portadora de necessidades especiais, a de comunicações, prevendo a utilização de 

intérprete da “LIBRAS” (artigo 3.º, inciso IV, alínea “d” e inciso V): 
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Art. 3
o
  Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

 
(...) 
 
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de 
seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à 
comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, 
entre outros, classificadas em: 
 
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude 
ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 
mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de 
tecnologia da informação; 
 
V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras 
opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de 
textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres 
ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e 
oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e 
formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da 
informação e das comunicações; 

 

Porém, a implementação das ações previstas na legislação 

federal implica na imposição de obrigações ao Poder Executivo também implica em 

ofensa a cláusula pétrea referida (artigo 2.º, da Constituição Federal, reproduzida 

nos artigo 5.º e 47, da Constituição Estadual e nos artigo 2.º e 61, inciso XXVIII, da 

Lei Orgânica Municipal). 

 

Além de impor obrigações, o projeto de lei também trata de 

aumentar a despesa do Poder Executivo sem, contudo, indicar a fonte dos recursos 

necessários ou mesmo a forma de contratação do intérprete da Língua Brasileira de 

Sinais, o que constitui malferimento ao artigo 25, da Constituição do Estado de São 

Paulo: 

 

Artigo 25 - Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o aumento de despesa 
pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, 
próprios para atender aos novos encargos. 

 

 

É certo que a Administração Municipal procura em todos os seus atos 

atender aos preceitos morais e legais inerentes à administração pública elevando, para 

isso, primordialmente a nossa Carta Magna, que em seu artigo 37 preconiza que a 
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“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...”. 

 

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 que, 

na formação escalonada do direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já 

se contém abstratamente nas leis.” 
 
 

 

Finalmente, as conclusões ora expostas estão escudadas no 

PARECER IBAM N.º 0667/2016 o qual adotamos integralmente e que traz, ainda, a 

seguinte fundamentação: 

 

“Neste diapasão , como reiteradamente salientado por este Instituto, as leis 
autorizativas constituem exceções no processo legislativo brasileiro e, referem-se as 
seguintes hipóteses: (i) abertura de créditos adicionais; (ii) tomada de empréstimos 
pelo Município; (iii) concessão de subvenções e auxílios financeiros; (iv) delimitação 
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genérica de contratos de concessão e permissão de serviços públicos ou de utilidade 
pública; (v) alienação de bens imóveis; (vi) ingresso em consórcios; e (vii) 
afastamento do Prefeito ou do Vice-Prefeito para tratar de assuntos da localidade 
ou particulares. 
 
 
“No tocante à situações excepcionais, em que se exige prévia autorização 
legislativa, inequivocamente não se encontra a hipótese em tela, revelando-se 
desnecessário que o Poder Legislativo autorize a prática dos atos típicos de gestão 
administrativa”. 
 
(...) 
 
Por fim, a matéria também se insere no rol do que se convencionou chamar de 
“Reserva da Administração”. Sobre o tema é pertinente a citação exarada julgado 
do Supremo Tribunal Federal: 
 
“O princípio constitucional da reserva da administração impede a ingerência 
normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência 
administrativa do Poder Executivo. (...) Essa prática legislativa, quando efetivada, 
subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do 
poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa 
em atuação ultravires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-
jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas 
institucionais” (STF – Tribunal Pleno. ADI-MC n.º 2364-AL. DJ de 14/12/2001, p. 23. 
rel. Min. CELSO DE MELLO)””. 
 
(...) 
 

 
 

Neste sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São 

Paulo: 

 

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

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

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

 
 
 

O mesmo E. Tribunal de Justiça de São Paulo também já 

apreciou ações diretas de inconstitucionalidade de leis idênticas a do objeto da 

propositura em análise, reconhecendo a ocorrência de afronta ao princípio da 

separação dos poderes se o projeto foi deflagrado pelo Poder Legislativo: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 11.412, de 03 e dezembro de 
2013 do Município de São José do Rio Preto que impõe a participação de intérprete 
da língua brasileira de sinais (LIBRAS) em todos os eventos públicos realizados no 
âmbito municipal – Invasão à esfera Legislativa do Poder Executivo – Norma que 
afronta os artigos 5º, 25, 47, incisos II e XIV, 144 e 176, I, da Constituição Estadual 
de São Paulo - Ação procedente.  
(TJSP, ADIn n.º 2002688-13.2014.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. ANTONIO CARLOS 
MALHEIROS, j. 20.08.2014) 
 
 
“Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade - lei municipal de iniciativa 
parlamentar que cria a Central Municipal de Intérpretes da Língua Brasileira de 
Sinais - Libras, para auxiliar órgãos municipais na comunicação com munícipes 
surdos-mudos - competindo privativamente ao Chefe do Poder Executivo exercer a 
direção superior da administração, sua somente é a função de organizar, de 
superintender e de dirigir os serviços públicos. Daí competir-lhe, com exclusividade, 
a iniciativa das leis que sobre a iniciativa das leis que ditos serviços disponham, não 
havendo possibilidade de espalmá-la o Poder Legislativo, como in casu se verificou  
indicar genericamente os recursos disponíveis, próprios para atender aos encargos 
pela lei criados, é o mesmo que não fazê-lo - violação aos artigos 5o, 24, § 2.º, n.ºs 1 
e 2, 25, 47, II e 144 da Constituição Estadual - ação procedente”. 
(TJSP, ADIn n.º 142.531-0/0-00, Órgão Especial, rel. Des. CELSO LIMONGI, j. 06.06.2007) 
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A fundamentação trazida no v. Acórdão citado, servindo-se da 

manifestação da Procuradoria Geral de Justiça no referido processo, ilustra muito bem 

o entendimento esposado no presente parecer quanto ao vício de iniciativa apontado: 

 
(...) 
 
“Em se tratando de imposição de intérprete da língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
em todos os eventos da municipalidade, resta patente que tal matéria é de natureza 
relacionada à Administração Pública, a cargo do Chefe do Executivo, não podendo a 
Câmara Municipal, ainda que por instrumento legislativo, interferir nesta seara de 
atuação, porquanto trata-se de atividade nitidamente administrativa, representativa 
de atos de gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais 
coletivas, vinculadas aos Direitos Fundamentais, de competência privativa do 
Executivo e inserida na esfera do poder discricionário da administração.” 
 
(...) 

 
Sob estas perspectivas, resulta induvidoso que a matéria tratada 

no projeto de lei sob análise não se insere dentre as de competência do Poder 

Legislativo, resultando na sua absoluta inviabilidade jurídica.  

 

Neste cenário, resta ao legislador o exercício da atribuição não 

menos importante de exigir do Poder Executivo o cumprimento da Constituição Federal 

e das normas federais que cuidam das garantias das pessoas portadoras de 

necessidades especiais e que, apesar de serem suscetíveis de suplementação pelos 

municípios, não dependem de precedente regulamentação pelos entes federativos 

inferiores para sua integral aplicação.  

 
Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, nos 

termos da fundamentação supra, opinamos pela NÃO TRAMITAÇÃO do presente 

Projeto de Lei, por ser de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, tendo em vista 

tratar-se de norma de efeito concreto, que prevê atos de planejamento, direção, 

fiscalização, organização e execução das atividades da administração. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré (SP), 11 de Abril de 2.016. 
 

 

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

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2002688-13.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em 
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é réu 
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RENATO NALINI (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, 
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, LUIZ AMBRA, FRANCISCO 
CASCONI, PAULO DIMAS MASCARETTI, VANDERCI ÁLVARES, 
ARANTES THEODORO, TRISTÃO RIBEIRO, ANTONIO CARLOS VILLEN, 
ADEMIR BENEDITO, LUIZ ANTONIO DE GODOY, NEVES AMORIM, 
BORELLI THOMAZ, JOÃO NEGRINI FILHO, FERRAZ DE ARRUDA, EROS 
PICELI, ELLIOT AKEL, GUERRIERI REZENDE, WALTER DE ALMEIDA 
GUILHERME E XAVIER DE AQUINO.

São Paulo, 20 de agosto de 2014.

ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 2002688-13.2014.8.26.0000
AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
RÉU: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO Nº 30.551

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei 
nº 11.412, de 03 e dezembro de 2013 do Município de São 
José do Rio Preto que impõe a participação de intérprete da 
língua brasileira de sinais (LIBRAS) em todos os eventos 
públicos realizados no âmbito municipal – Invasão à esfera 
Legislativa do Poder Executivo – Norma que afronta os 
artigos 5º, 25, 47, incisos II e XIV, 144 e 176, I, da 
Constituição Estadual de São Paulo - Ação procedente.

Trata-se de ação direta de 

inconstitucionalidade, relativa à Lei nº 

11.412, de 03 de dezembro de 2013, do 

Município de São José do Rio Preto, que torna 

obrigatória a presença de interprete da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) em todos os 

eventos públicos oficiais realizados na 

Municipalidade.

Sustenta a ação, que a Lei 

municipal mencionada, ao tratar de organização 

de órgãos da administração pública, viola o 

princípio da separação de poderes e invade a 

esfera legislativa do Poder Executivo, 

contendo vício de inciativa, em afronta aos 

artigos 5º, 25, 47, incisos II e XIV, 144 e 

176, I, da Constituição Estadual.

A liminar foi indeferida (fls. 
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53).

Citado, o Senhor Procurador 

Geral do Estado declinou de oferecer defesa do 

ato atacado (fls.64/66).

A d. Procuradoria Geral de 

Justiça opinou pela procedência da ação 

(fls.106/116).

É o relatório.

Procede a presente ação.

Dispõe a Lei guerreada:

Art. 1º. Art. 1° - Todos os eventos 

públicos oficiais realizados no 

Município de São José do Rio Preto e 

Distritos deverão contar com a 

participação de um interprete da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 

reconhecida pela Lei n° 10.436/2002. 

Art. 2° - O objetivo da presente Lei é 

oferecermos mecanismos que garantam a 

ampliação da inclusão das pessoas com 

deficiência auditiva e/ou surdas. 

Art. 3° - 0 Poder Executivo 

regulamentara a presente Lei, no que 

couber, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados da data de sua entrada 

em vigor. 

Art. 4° - As despesas decorrentes da 
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execução desta Lei correrão por conta 

de dotações orçamentarias próprias. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

A Lei guerreada tem vício de 

inciativa, pois obriga a presença de um 

interprete de LIBRAS em todos os eventos do 

Município, ou seja, impõe obrigações a entes 

subordinados à Administração Pública.

Tal determinação é 

inconstitucional, uma vez que viola o 

princípio federativo e o da separação de 

poderes, sendo a iniciativa Parlamentar para 

tal norma incompatível com o constante no 

artigo 5º e 47, II e XIV, da Constituição 

Estadual, pois invade a inciativa reservada ao 

Chefe do Executivo, que no caso em tela é o 

Prefeito do Município de São José do Rio 

Preto.

Também invade a função 

Administrativa, de disciplinar o funcionamento 

de órgãos, que compete, exclusivamente, ao 

Poder Executivo como bem dispôs o Procurador 

Geral de Justiça em seu parecer:

“Em se tratando de imposição 

de intérprete da língua Brasileira de 
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Sinais (LIBRAS) em todos os eventos da 

municipalidade, resta patente que tal 

matéria é de natureza relacionada à 

Administração Pública, a cargo do 

Chefe do Executivo, não podendo a 

Câmara Municipal, ainda que por 

instrumento legislativo, interferir 

nesta seara de atuação, porquanto 

trata-se de atividade nitidamente 

administrativa, representativa de atos 

de gestão, de escolha política para a 

satisfação das necessidades essenciais 

coletivas, vinculadas aos Direitos 

Fundamentais, de competência privativa 

do Executivo e inserida na esfera do 

poder discricionário da 

administração.”

Ademais, a norma em comento cria 

despesa sem a respectiva indicação de recursos 

disponíveis para tanto, assim ofende aos 

artigos 25, com desdobramentos no artigo 176, 

I, da Constituição Estadual.

Ante o exposto, julga-se 

procedente a ação, para declarar 

inconstitucional a Lei nº 11.412, de 03 de 

dezembro de 2013, do Município de São José do 

Rio Preto, que dispõe sobre a obrigatoriedade 

da inserção do intérprete de Libras, em todos 

os eventos públicos oficiais do Município de 
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São José do Rio Preto.

ANTONIO CARLOS MALHEIROS

  Relator

P
ar

a 
co

nf
er

ir 
o 

or
ig

in
al

, a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//e
sa

j.t
js

p.
ju

s.
br

/e
sa

j, 
in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 2
00

26
88

-1
3.

20
14

.8
.2

6.
00

00
 e

 c
ód

ig
o 

B
6D

83
2.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i l

ib
er

ad
o 

no
s 

au
to

s 
em

 2
2/

08
/2

01
4 

às
 1

0:
06

, p
or

 V
al

ér
ia

 B
re

ss
an

 C
an

di
do

, é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 A

N
T

O
N

IO
 C

A
R

LO
S

 M
A

LH
E

IR
O

S
.

fls. 128



PODER JUDICIÁRIO 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRATICA 

ACÓRDÃO REGISTRADO(A) SOB N° 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI n9 142.531-0/0-00, da 

Comarca de SÃO PAULO, em que é requerente PREFEITO MUNICIPAL DE 

RIBEIRÃO PRETO sendo requerido PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RIBEIRÃO PRETO: 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO 

PROCEDENTE. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 

CELSO LIMONGI (Presidente), JOSÉ CARDINALE, LUIZ TÂMBARA, ROBERTO 

VALLIM BELLOCCHI, BARBOSA PEREIRA, PASSOS DE FREITAS, MUNHOZ 

SOARES, WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, SOUSA LIMA, CANGUÇU DE 

ALMEIDA, PENTEADO NAVARRO, CANELLAS DE GODOY, IVAN SARTORI, 

MAURÍCIO FERREIRA LEITE, OSCARLINO MOELLER, RENATO NALINI, RIBEIRO 

DOS SANTOS, VIANA SANTOS, DEBATIN CARDOSO, BORIS KAUFFANN, WALTER 

SWENSON E ARMANDO TOLEDO. 

São Paulo, 06 de junho de 2007. 

/ 

CELSO LIMONGI 

Presidente 

PALHA BISSON 

Relator 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA- ÓRGÃO ESPECIAL 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

N° 142.531-0/0-00 

REQUERENTE - PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO 

REQUERIDO - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RIBEIRÃO PRETO 

V O T O N° 7791 

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade 

- lei municipal de iniciativa parlamentar que 

cria a Central Municipal de Intérpretes da 

Língua Brasileira de Sinais-Libras, para 

auxiliar órgãos municipais na comunicação com 

munícipes surdos-mudos - competindo 

privativamente ao Chefe do Poder Executivo 

exercer a direção superior da administração, 

sua somente é a função de organizar, de 

superintender e de dirigir os serviços 

públicos. Daí competir-lhe, com 

exclusividade, a iniciativa das leis que 

sobre ditos serviços disponham, não havendo 

possibilidade de espalma-Ia o Poder 

Legislativo, como in casu se verificou 

indicar genericamente os recursos 
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disponíveis, próprios para atender aos 

encargos pela lei criados, é o mesmo que não 

fazê-lo - violação aos artigos 5o, 24, § 2 o, 

ns. 1 e 2, 25, 47, EI e 144 da Constituição 

Estadual - ação procedente. 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade 

promovida pelo Prefeito do Município de Ribeirão 

Preto, tendo por objeto a Lei Municipal n° 10.891, de 

18 de agosto de 2006, de iniciativa parlamentar e 

promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal após a 

rej eição do veto aposto pelo alcaide, que dispõe 

"SOBRE A CRIAÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE INTÉRPRETES 

DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS", esclarecido que essa Central, que será 

conhecida como CEMI, destina-se "a fornecer a gualguer 

órgão municipal, quando necessário, profissionais 

habilitados a intermediar a comunicação da pessoa 

surda, usando a 1 íngua de sinais, com aqueles que 

estejam em dificuldades para se fazer compreender" 

(art. 2 o), que "O Poder Público diligenciará para a 

contratação, mediante o instrumento jurídico adequado, 

na forma da lei, dos profissionais que comporão os 

quadros técnicos da CEMI" (art. 4 o), e que "As 

despesas decorrentes do que preceitua esta lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 

ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 

especiais ou suplementares, se necessário" (art. 5o). 
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Alega o promovente que a indigitada norma seria 

inconstitucional em face dos artigos 5 o, 24, § 2 o, n. 

2, 25, 37, 47, II e 144 da Constituição Estadual, 

sobretudo por espelhar usurpação, da parte do Poder 

Legislativo, ude atribuições pertinentes a atividades 

próprias do Poder Executivo", porquanto "único dos 

Três Poderes que reúne as condições necessárias para 

avaliar a possibilidade, a conveniência e a 

oportunidade administrativas para a criação de órgãos 

públicos no âmbito municipal", e ter vindo a lume, 

ademais, sem ter indicado os recursos disponíveis, 

próprios ao atendimento dos encargos que criou. 

Às f ls. 31 e Vo eu liminarmente suspendi, a 

pedido do promovente e com efeito ex nunc, a vigência 

e a eficácia da indigitada lei. 

Nas suas informações (fls. 38/41), bateu-se a 

Câmara Municipal pela improcedência do pedido, depois 

de sustentar a constitucionalidade da lei atacada 

porquanto teria ampla autonomia para legislar, 

"dispondo sobre tudo o que seja de interesse 

predominantemente local, que é o típico caso da lei 

ora combatida". 

O Procurador-Geral do Estado deixou de se 

manifestar por não ter interesse na defesa do ato 

impugnado (fls. 64/65). 

0 Procurador-Geral de Justiça pronunciou-se pela 

procedência do pedido, por vislumbrar evidente 

inconstitucionalidade na norma impugnada, por ofensa 
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aos artigos 5o, 24, § 2 ° , ns. 1 e 2, 25 e 47, II, da 

Constituição Estadual (fls. 67/70). 

É o relatório. 

Deveras é procedente o pedido do alcaide. 

A norma impugnada lhe impôs criar e manter, junto 

à administração municipal, uma central de intérpretes 

para auxiliar órgãos municipais na comunicação, por 

sinais, com munícipes surdos-mudos. 

Mesmo que se admita haver, no Município de 

Ribeirão Preto, uma legião desses valorosos 

deficientes desejando se fazer ouvir, na quietude da 

linguagem dos sinais, por aqueles órgãos, ainda assim 

somente ao Prefeito caberia propor uma lei criando 

dita central de intérpretes. 

É que, competindo privativamente ao Chefe do 

Poder Executivo exercer a direção superior da 

administração (CE, art. 47, II), sua somente é a 

função de organizar, de superintender e de dirigir os 

serviços públicos. 

Daí competir-lhe, com exclusividade, a iniciativa 

das leis que sobre ditos serviços disponham (CE, art. 

24, § 2o, ns. 1 e 2) , não havendo possibilidade de 

espalmá-la o Poder Legislativo, como in casu se 

verificou. 
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Aliás, mais do que espalmá-la, no que já 

perpetrou inconstitucionalidade reprimível, o Poder 

Legislativo foi além, para outra inconstitucionalidade 

pespegar na lei em apreço. 

Essa não prevê efetivamente os recursos que 

cobrirão os custos da criação e manutenção da 

indigitada central municipal de intérpretes. 

Com efeito, dizer que "As despesas decorrentes do 

que preceitua esta lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo 

autorizado a abrir créditos especiais ou 

suplementares, se necessário", é o mesmo que não 

prevê-los. 

A propósito do tema, já decidiu este Plenário que 

viola a disposição do art. 25, da Constituição do 

Estado, a lei que indica genericamente os recursos 

disponíveis próprios para atender a criação ou aumento 

das despesas decorrentes da sua implementação, ujã 

gue, tratando-se de serviço novo, o orçamento, por 

certo, não prevê despesas para essa despesa nova 

criada" (Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei 

n. 102.744-0/9-00 - São Paulo - Órgão Especial -

Relator: Paulo Shintate - 20.08.03 - V.U.) , valendo 

destacar que aquela então examinada trazia a seguinte 

fórmula de indicação de recursos: "As despesas 

decorrentes com a execução desta lei correrão por 

conta das dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas oportunamente,, se necessário", 

rigorosamente idêntica à ora enfocada. 

V 
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Diante do exposto, com fundamento nos artigos 5o, 

24, § 2o, ns. 1 e 2, 25, 47, II, e 144 da Constituição 

Estadual, julgo procedente esta ação direta de 

inconstitucionalidade para definitivamente suspender, 

agora com efeito ex tunc, a vigência e a eficácia da 

Lei n° 10.891, de 18 de agosto de 2006, do Município 

de Ribeirão Preto. 

E como voto. 

Des. PA 
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Nº 0667/2016Nº 0667/2016Nº 0667/2016Nº 0667/20161111

PG – Processo Legislativo. Projeto
de Lei, de iniciativa parlamentar, que
autoriza o Executivo a inserir
intérprete de LIBRAS nos eventos
oficiais. Inconstitucionalidade.

CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:CONSULTA:

A consulente, Câmara, solicita análise de Projeto de Lei, de
autoria edilícia, que autoriza o Poder Executivo à inserção de intérprete de
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nos eventos públicos oficiais do
Município.

A consulta veio acompanhada do referido Projeto de Lei.

RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:RESPOSTA:

Inicialmente cabe ressaltar que o art. 2º da Carta Magna
consagra o postulado da separação de poderes, pelo qual fica vedado aos
poderes excederem suas atribuições, invadindo a esfera de competência
um dos outros. Desta forma, a função típica do Poder Legislativo é a
edição de leis gerais e abstratas, bem como a fiscalização dos outros
Poderes, ao passo que ao Poder Executivo compete adotar as medidas
que traduzam atos de gestão da coisa pública.

Os comandos insertos no projeto de lei em referência, objetivam,
em suma, obrigar a Administração Pública Municipal a garantir a presença
de intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para atendimento ao
público portador de necessidades especiais nos eventos públicos oficiais
realizados pela Prefeitura. Apresenta-se, assim, em desconformidade com
a vigente ordem constitucional, haja vista tratar de iniciativa parlamentar

1111PARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARAPARECER SOLICITADO POR ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE,ASSESSOR JURÍDICO - CÂMARA
MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)MUNICIPAL (AVARÉ-SP)
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meramente autorizativa.

Neste diapasão, como reiteradamente salientado por este
Instituto, as leis autorizativas constituem exceções no processo legislativo
brasileiro e, referem-se as seguintes hipóteses: (i) abertura de créditos
adicionais; (ii) tomada de empréstimos pelo Município; (iii) concessão de
subvenções e auxílios financeiros; (iv) delimitação genérica de contratos
de concessão e permissão de serviços públicos ou de utilidade pública; (v)
alienação de bens imóveis; (vi) ingresso em consórcios; e (vii) afastamento
do Prefeito ou do Vice- Prefeito para tratar de assuntos da localidade ou
particulares.

No tocante às situações excepcionais, em que se exige prévia
autorização legislativa, inequivocamente não se encontra a hipótese em
tela, revelando-se desnecessário que o Poder Legislativo autorize a
prática dos atos típicos de gestão administrativa.

Via de regra, o Prefeito pode praticar os atos de administração
ordinária independentemente de autorização especial da Câmara. A
implementação de políticas de inclusão constituem atividades típicas de
gestão, sendo certo que o Poder Executivo é o órgão competente para
atuar na gestão administrativa municipal. Assim, tratando-se de matéria
que diz respeito às funções tipicamente executivas, não exerce à Câmara
uma verdadeira função legislativa, e sim de fiscalização, a qual ocorre a
posteriori.

Portanto, revela-se incompatível com o ordenamento
constitucional em vigor ato legislativo que pretenda autorizar o Poder
Executivo a executar tarefa ínsita a sua atribuição típica. Por fim, a matéria
também se insere no rol do que se convencionou chamar de "Reserva da
Administração". Sobre o tema, é pertinente a seguinte citação exarada em
julgado do Supremo Tribunal Federal:

"O princípio constitucional da reserva de administração
impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias
sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder

2



Executivo. (...) Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte
a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional
do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição
parlamentar e importa em atuação ultravires do Poder Legislativo,
que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos
limites que definem o exercício de suas prerrogativas
institucionais". (STF - Tribunal Pleno. ADI-MC nº 2.364/AL. DJ
de14/12/2001, p. 23. Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Cabe ressaltar que a União, no exercício da sua competência
constitucional, editou outras normas voltadas para a defesa e inserção
social dos portadores de deficiência, a saber: Lei nº 7.853/1989, que
disciplina a Coordenação Nacional para Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência - CORDE, a Lei nº 10.436/02, que dispõe sobre a língua
brasileira de sinais - LIBRAS, a Lei nº 10.098/2000 - Estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e a Lei nº
13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).

A lei 13.146/2015 estabelece como dever do Estado a inclusão e
a promoção de políticas voltadas aos deficientes físicos, especialmente
com relação aos deficientes auditivos, nos seguintes termos:

"Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcanceacessibilidade: possibilidade e condição de alcanceacessibilidade: possibilidade e condição de alcanceacessibilidade: possibilidade e condição de alcance
para utilização, com segurança e autonomiapara utilização, com segurança e autonomiapara utilização, com segurança e autonomiapara utilização, com segurança e autonomia, de espaços,
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicaçãoinformação e comunicaçãoinformação e comunicaçãoinformação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias,
bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, debem como de outros serviços e instalações abertos ao público, debem como de outros serviços e instalações abertos ao público, debem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de
uso público ou privados de uso coletivouso público ou privados de uso coletivouso público ou privados de uso coletivouso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana
como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida;

(...)
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IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude oubarreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude oubarreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude oubarreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou
comportamento que limite ou impeça a participação social dacomportamento que limite ou impeça a participação social dacomportamento que limite ou impeça a participação social dacomportamento que limite ou impeça a participação social da
pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitospessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitospessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitospessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos
à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, àà acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, àà acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, àà acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à
comunicação, ao acesso à informação, à compreensãocomunicação, ao acesso à informação, à compreensãocomunicação, ao acesso à informação, à compreensãocomunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à
circulação com segurança, entre outros, classificadas em:

(...)

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquerbarreiras nas comunicações e na informação: qualquerbarreiras nas comunicações e na informação: qualquerbarreiras nas comunicações e na informação: qualquer
entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ouentrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ouentrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ouentrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e deimpossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e deimpossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e deimpossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de
informações por intermédio de sistemas de comunicação e deinformações por intermédio de sistemas de comunicação e deinformações por intermédio de sistemas de comunicação e deinformações por intermédio de sistemas de comunicação e de
tecnologia da informaçãotecnologia da informaçãotecnologia da informaçãotecnologia da informação;

(...)

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que comunicação: forma de interação dos cidadãos que comunicação: forma de interação dos cidadãos que comunicação: forma de interação dos cidadãos que
abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Línguaabrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Línguaabrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Línguaabrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua
Brasileira de Sinais (Libras)Brasileira de Sinais (Libras)Brasileira de Sinais (Libras)Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o
sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres
ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem
simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz
digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e
alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da
informação e das comunicações;

(...)

Art. 8º É dever do EstadoÉ dever do EstadoÉ dever do EstadoÉ dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivaçãoassegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivaçãoassegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivaçãoassegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação
dos direitos referentesdos direitos referentesdos direitos referentesdos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à
paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à
educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à
habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, àà informação, àà informação, àà informação, à
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comunicaçãocomunicaçãocomunicaçãocomunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade,
ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre
outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-
estar pessoal, social e econômico".

No mesmo sentido, a Lei 10.436/02:

"Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público emDeve ser garantido, por parte do poder público emDeve ser garantido, por parte do poder público emDeve ser garantido, por parte do poder público em
geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formasgeral e empresas concessionárias de serviços públicos, formasgeral e empresas concessionárias de serviços públicos, formasgeral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas
institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileirainstitucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileirainstitucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileirainstitucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira
de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e dede Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e dede Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e dede Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de
utilização corrente das comunidades surdas do Brasilutilização corrente das comunidades surdas do Brasilutilização corrente das comunidades surdas do Brasilutilização corrente das comunidades surdas do Brasil.

Art. 3º As instituições públicas e empresas
concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde
devem garantir atendimento e tratamento adequado aosgarantir atendimento e tratamento adequado aosgarantir atendimento e tratamento adequado aosgarantir atendimento e tratamento adequado aos
portadores de deficiência auditivaportadores de deficiência auditivaportadores de deficiência auditivaportadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais
em vigor.

Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas
educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem
garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial,
de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e
superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, comoensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, comoensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, comoensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como
parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionaisparte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionaisparte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionaisparte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs,
conforme legislação vigente".

Podemos verificar, portanto, que ainda que a propositura não se
encontrasse eivada dos vícios acima assinalados, esta apenas uma
mínima parcela dos deveres do Estado perante o cidadão com deficiência,
sendo necessário ir muito além para efetivamente garantir os direitos já
postos no ordenamento jurídico pátrio, a começar pela capacitação e
treinamento na Língua Brasileira dos Sinais de servidores que lidam com o
atendimento ao público.
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Portanto, uma vez que a questão da inclusão pertinente ao tema
já fora tratada em âmbito federal, compete ao Poder Executivo municipal
dar efetividade as normas já existentes, o que dispensa a elaboração de
norma local com o conteúdo proposto na propositura submetida a exame.

Em conclusão, trata-se de ato cuja prática não se sujeita à
autorização prévia do Legislativo, representando, como explicitado, afronta
ao princípio constitucional da separação dos poderes, inserto no art. 2º da
Lei Maior, motivo pelo qual a propositura em tela não reúne condições
para validamente prosperar.

Por fim, haja vista a louvável preocupação do legislador local,
melhor andaria o autor da propositura se, no exercício de sua função
fiscalizatória, solicitasse informações ao Executivo acerca das
providências administrativas que estão sendo adotadas para dar
cumprimento as normas já existentes.

É o parecer, s.m.j.

Maria Victoria Sá e Guimarães Barroso
Magno

da Consultoria Jurídica

Aprovo o parecer

Marcus Alonso Ribeiro Neves
Consultor Jurídico

Rio de Janeiro, 17 de março de 2016.
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Processo n.º 129/2015. 
Projeto de Lei n.º 96/2015. 
Autor: Prefeito Municipal 
 

 
 
 

Assunto: “Dispõe sobre a reestruturação e 
organização do Conselho Municipal de 
Educação – CME e dá outras providências”.  

 
 
 
 

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

 
Cuida-se do projeto de Lei de autoria do Chefe do Executivo municipal, 

que dispõe sobre a reestruturação e organização do Conselho Municipal de 

Educação – CME e dá outras providências. 

 

 Cumpre consignar que esta Divisão Jurídica, em estudo ao referido 

projeto, com muita acuidade se convence que há necessidade de instruir o projeto 

de lei com os seguintes documentos: 

 

 - cópia da ata da reunião do plenário do Conselho Municipal da 
Educação, através da qual foi aprovada a minuta da reestruturação e 
reorganização, apresentada a esta Casa de Leis, considerando-se se 
tratar de órgão colegiado (parágrafo oitavo, do artigo 2.º, da Lei 
Municipal n.º 344/1995), cujas decisões (inclusive para alteração de 
sua estrutura e organização) dependem de aprovação pela maioria de 
seus membros, ainda que não haja previsão a respeito na referida lei; 

 
 termo de homologação, pela Secretária Municipal de Educação, da 

deliberação tomada pelo Conselho a respeito da sua reestruturação e 
reorganização, nos termos do que dispõe o artigo 6.º, da Lei 
Municipal n.º 344/1995: “Dependem de homologação do 
Secretário Municipal de Educação as deliberações do Conselho 
Municipal da Educação”, reproduzido no artigo 10, do Regimento 
Interno; 
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Solicitamos, ainda, esclarecer se há estudo visando 

concomitante alteração do Regimento Interno do Conselho (Decreto 276/1995), 

uma vez que a reestruturação e reorganização objeto da propositura se mostram 

incompatíveis com as disposições nele constantes. 

 

Assim, requer-se a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação seja oficiado ao autor do projeto para que encaminhe a documentação 

acima mencionada. 

 

Caso não seja atendida tal providência opina esta Divisão 

Jurídica, SMJ, pela não tramitação do projeto de Lei, tendo em vista a 

impossibilidade de avaliar sua viabilidade jurídica. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 31 de Agosto de 2015. 

 
 
 
LEROY AMARILHA FREITAS   ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
     CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA                                                            ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo n.º 129/2015 

Projeto de Lei n.º 96/2015 – (SUBSTITUTIVO) 

Autor: EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
Assunto: “Dispõe sobre a reestruturação e reorganização do  
Conselho Municipal de Educação e dá outras providências”. 

 
 
 

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

O projeto sob análise tem como objetivo a reestruturação e 

reorganização do Conselho Municipal de Educação, atualmente disciplinado pela Lei 

Municipal n.º 344, de 12 de Setembro de 1995. 

 

Através do ofício n.º 41/2015-OP, seguindo o parecer preliminar 

anteriormente apresentado, esta Casa de Leis observou a ausência de documentos 

importantes para o processamento desta propositura, quais sejam: (i) cópia da ata de 

reunião do plenário do Conselho Municipal de Educação, contendo a aprovação 

do texto da minuta da reestruturação objeto do presente projeto de lei e (ii) 

Termo de homologação, expedido pela I. Sra. Secretária da Educação, da minuta 

do texto submetido a esta Câmara Municipal; 

 

No entanto, o projeto substitutivo não atendeu à solicitação contida 

no Ofício n.º 41/2015, uma vez que a ata do Conselho Municipal de Educação 

apresentada (fls. 30, do projeto), lavrada em 30/01/2015 é anterior ao texto do 

projeto apresentado, protocolado nesta casa inicialmente em 03/08/2015 e o 

substitutivo em 17/11/2015. 

 

Ou seja, pelo menos ao que consta do projeto de lei, o texto da 

reestruturação e reorganização do Conselho Municipal de Educação não foi submetido 

à análise do colegiado do órgão, providência indispensável à análise desta propositura. 
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Isto porque, com a aprovação pelo colegiado do Conselho Municipal 

de Educação do texto que será objeto do projeto de lei, deverá ser lavrada a ata 

respectiva e, em seguida, submetida à homologação pela Secretária Municipal de 

Educação, conforme determina o artigo 6.º, da Lei Municipal n.º 344/1995.  

 

Assim, requer-se a Comissão de Constituição, Justiça e Redação seja 

oficiado ao autor do projeto para que encaminhe a documentação acima mencionada. 

 

Caso não seja atendida tal providência opina esta Divisão Jurídica, 

SMJ, pela não tramitação do projeto de Lei, tendo em vista a impossibilidade de 

avaliar sua viabilidade jurídica. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 20 de Novembro de 2015. 

 
 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE    LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO    CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA  
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Processo n.º 129/2015 
Projeto de Lei n.º 96/2015 – (SUBSTITUTIVO) 
Autor: EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
Assunto: “Dispõe sobre a reestruturação e reorganização do  
Conselho Municipal de Educação e dá outras providências”. 

 
 
 

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

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

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que “Dispõe sobre a reestruturação e 

reorganização do Conselho Municipal de Educação e dá outras providências”. 

 

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

enorme relevância para o município, na medida em que o Conselho deverá ter ampla 

participação popular na formulação de projetos e políticas visando a melhoria da 

educação no âmbito do Município de Avaré. 

 

Neste contexto, é recomendável que a existência do Conselho e 

suas atribuições sejam de conhecimento do maior número possível de munícipes. 

 

Pelos mesmos motivos, aos professores em geral deverá ser 

dado amplo conhecimento das funções e das atribuições do Conselho Municipal de 

Educação, estimulando a importante participação dos docentes para o permanente 

progresso da educação no município. 

 

A propósito, a Constituição do Estado de São Paulo prevê, em 

seu artigo 243 que: 

 
Artigo 243 - Os critérios para criação de Conselhos Regionais e Municipais de 
Educação, sua composição e atribuições, bem como as normas para seu 
funcionamento, serão estabelecidos e regulamentados por lei. 

 

A mesma Constituição Estadual também estabelece que: 
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Artigo 248 - O órgão próprio de educação do Estado será responsável pela definição 
de normas, autorização de funcionamento, supervisão e fiscalização das creches e 
pré-escolas públicas e privadas no Estado. 
 

Parágrafo único - Aos Municípios, cujos sistemas de ensino estejam organizados, 
será delegada competência para autorizar o funcionamento e supervisionar as 
instituições de educação das crianças de zero a seis anos de idade. 
 

Artigo 249 - O ensino fundamental, com oito anos de duração, é obrigatório para 
todas as crianças, a partir dos sete anos de idade, visando a propiciar formação 
básica e comum indispensável a todos. 
 

§ 1º - É dever do Poder Público o provimento, em todo o território paulista, de 
vagas em número suficiente para atender à demanda do ensino fundamental 
obrigatório e gratuito. 
 

§ 2º - A atuação da administração pública estadual no ensino público fundamental 
dar-se-á por meio de rede própria ou em cooperação técnica e financeira com os 
Municípios, nos termos do artigo 30, VI, da Constituição Federal, assegurando a 
existência de escolas com corpo técnico qualificado e elevado padrão de qualidade, 
devendo ser definidas com os Municípios formas de colaboração, de modo a 
assegurar a universalização do ensino obrigatório. (**) Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 21, de 14 de fevereiro de 2006  
 

§ 3º - O ensino fundamental público e gratuito será também garantido aos jovens e 
adultos que, na idade própria, a ele não tiveram acesso, e terá organização 
adequada às características dos alunos. 
 

§ 4º - Caberá ao Poder Público prover o ensino fundamental diurno e noturno, 
regular e supletivo, adequado às condições de vida do educando que já tenha 
ingressado no mercado de trabalho. 
 

§ 5º - É permitida a matrícula no ensino fundamental, a partir dos seis anos de 
idade, desde que plenamente atendida a demanda das crianças de sete anos de 
idade. 
 

Artigo 250 - O Poder Público responsabilizar-se-á pela manutenção e expansão do 
ensino médio, público e gratuito, inclusive para os jovens e adultos que, na idade 
própria, a ele não tiveram acesso, tomando providências para universalizá-lo. 
 

§ 1º - O Estado proverá o atendimento do ensino médio em curso diurno e noturno, 
regular e supletivo, aos jovens e adultos especialmente trabalhadores, de forma 
compatível com suas condições de vida. 
 

§ 2º - Além de outras modalidades que a lei vier a estabelecer no ensino médio, fica 
assegurada a especificidade do curso de formação do magistério para a pré-escola e 
das quatro primeiras séries do ensino fundamental, inclusive com formação de 
docentes para atuarem na educação de portadores de deficiências. 
 

 
A consecução dos objetivos traçados pela Constituição do 

Estado para o desenvolvimento e aprimoramento do sistema de ensino no âmbito do 

município passa, certamente, pela ampla participação da sociedade, que será 

representada pelo Conselho Municipal da Educação, através da eleição dos seus 

membros. 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/bb1fa096e3fc874583256b6f0068b734/d4252e09903103790325714d0055a239?OpenDocument
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A ampla participação da sociedade no Conselho está prevista 

expressamente na Lei Orgânica do Município, conforme o texto do artigo 169, a 

seguir transcrito: 

 
Art. 169. O Município organizará seu sistema municipal de ensino abrangendo todos 
os níveis em que atuar, dirigido por uma Secretaria própria e tendo como órgão 
consultivo deliberativo e normativo o Conselho Municipal de Educação. (redação 
dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 59/2003). 
 

§ 1º A Lei assegurará na composição da Comissão Municipal de Educação, a 
participação efetiva dos segmentos sociais envolvidos no processo educacional do 
Município. 
 

§ 2º Competirá a Comissão prevista no caput deste artigo, dentre outras, as 
seguintes atribuições: 
 

a) elaborar e manter atualizado o Plano Municipal de Educação; 
 

b) examinar e avaliar o desempenho das unidades escolares componentes do 
Sistema Municipal.  
(redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 59/2003) 
 

c) estudar e formular propostas de alteração de estrutura técnico-administrativa, da 
política de recursos humanos e outras medidas que visem o aperfeiçoamento do 
ensino; 
 

d) pronunciar-se sobre convênios relacionados com a Educação. 
 
 

Sendo assim, a AUDIÊNCIA PÚBLICA revela-se o meio mais 

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

Conselho Municipal de Educação, pois, trata-se de órgão capaz de contribuir para a 

implementação de projetos, conceitos e melhoria do sistema educacional do município.  

 
Por isso, registra-se em sede sumária de conhecimento, que se 

mostrará importante instrumento para apreciação do mérito da propositura, a 

realização de “AUDIÊNCIA PÚBLICA” sobre o tema que se descortina, servindo até 

mesmo para expor à sociedade o importante papel do Conselho, seu funcionamento e 

atribuições. 

 
As audiências públicas administrativas servem de importante 

instrumento de efetivação dos direitos difusos e coletivos, sobretudo quando se tratar 

de questões que causam impacto em diversos setores da sociedade, tais como a: 1) 

concessões ou permissões para a execução do serviço público funerário e a 

administração dos cemitérios públicos e privados; 2) as licenças para uso e ocupação 
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do solo urbano; licenças ambientais; atestado de condições de higiene e saúde pública; 

3) plano diretor; 4) percentual da área útil dos cemitérios sob concessão ou permissão 

e privados reservados para os "sepultamentos sociais" (gratuitos); 5) concessão onerosa 

do direito de uso da sepultura; 6) extada dimensão dos princípios gerais da atividade 

econômica (art. 170 CF), entre outros pontos que devem ser debatidos pela sociedade. 

 
As Audiências públicas vêm sendo realizadas nos casos de 

interesse público relevante, como: definição de políticas públicas, processo legislativo 

(elaboração de normas); atividade correcional (Judiciário e Ministério Público); 

cumprimento de metas fiscais; ação de descumprimento de preceito fundamental; 

meio ambiente (CNTBio, ANS, ANP, ANEEL); aquisição de imóveis rurais por 

estrangeiros; etc.  

 
Essa prática representa um avanço democrático, pois, implica na 

mudança da democracia representativa para a democracia participativa, com a efetiva 

discussão dos problemas de relevante interesse social, dentre os quais se insere a 

“educação”, exercendo-se um diálogo e estimulando o debata com os diversos atores 

sociais.  

 
Desta forma, considerando-se que o tema reclama discussão 

pública, sendo certo que a audiência servirá para a obtenção de dados, subsídios, 

sugestões ou críticas, assegurando a participação popular e, sobretudo, estimular o 

envolvimento de professores e da carreira do magistério em geral no processo 

legislativo, esta Divisão Jurídica entende que se façam audiências públicas (artigo 

21, § 2.º, inciso I, da Lei Orgânica Municipal) sobre a questão objeto do projeto de 

lei. 

 

Após as providências sugeridas, que seja reenviado o projeto 

a esta Divisão Jurídica para análise cognitiva do Mérito. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré (SP), 22 de Janeiro de 2016. 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE 
ASSESSOR JURÍDICO 
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Processo n.º 129/2015 

Projeto de Lei n.º 96/2015. 

Autor: EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

Assunto: Dispõe sobre reestruturação e reorganização do 
Conselho Municipal de Educação – CME e dá outras 
providências. 

 
 

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

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

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que “Dispõe sobre a reestruturação e 

reorganização do Conselho Municipal de Educação e dá outras providências”. 

 

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

enorme relevância para o município, na medida em que o Conselho deverá ter ampla 

participação popular na formulação de projetos e políticas visando a melhoria da 

educação no âmbito do Município de Avaré. 

 

Neste contexto, é recomendável que a existência do Conselho e 

suas atribuições sejam de conhecimento do maior número possível de munícipes. 

 

Pelos mesmos motivos, aos professores em geral deverá ser 

dado amplo conhecimento das funções e das atribuições do Conselho Municipal de 

Educação, estimulando a importante participação dos docentes para o permanente 

progresso da educação no município. 

 

Com base nessas premissas e em cumprimento ao disposto no 

artigo 21, § 2.º, inciso I, da Lei Orgânica Municipal recomendou-se a realização de 

audiência pública, que constitui importante instrumento da democracia participativa, 

propiciando a efetiva discussão dos problemas de relevante interesse social, dentre os 

quais se insere a “educação”, exercendo-se um diálogo e estimulando o debate com os 

diversos atores sociais.  
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Somente a partir disso é que, no entendimento dessa divisão 

jurídica, o projeto estaria apto para apreciação dos N. Edis.  

 
Assim, é certo que o projeto de lei é de interesse 

exclusivamente local, conforme dispõe o artigo 4.º, inciso I, da Lei Orgânica 

Municipal.  

 

Quanto ao objeto do projeto de lei, sobretudo a respeito do 

Conselho Municipal de Educação, a Constituição do Estado de São Paulo prevê, em 

seu artigo 243 que: 

 
Artigo 243 - Os critérios para criação de Conselhos Regionais e Municipais de 
Educação, sua composição e atribuições, bem como as normas para seu 
funcionamento, serão estabelecidos e regulamentados por lei. 

 

A mesma Constituição Estadual também estabelece que: 

 

Artigo 248 - O órgão próprio de educação do Estado será responsável pela definição 
de normas, autorização de funcionamento, supervisão e fiscalização das creches e 
pré-escolas públicas e privadas no Estado. 
 

Parágrafo único - Aos Municípios, cujos sistemas de ensino estejam organizados, 
será delegada competência para autorizar o funcionamento e supervisionar as 
instituições de educação das crianças de zero a seis anos de idade. 
 

Artigo 249 - O ensino fundamental, com oito anos de duração, é obrigatório para 
todas as crianças, a partir dos sete anos de idade, visando a propiciar formação 
básica e comum indispensável a todos. 
 

§ 1º - É dever do Poder Público o provimento, em todo o território paulista, de 
vagas em número suficiente para atender à demanda do ensino fundamental 
obrigatório e gratuito. 
 

§ 2º - A atuação da administração pública estadual no ensino público fundamental 
dar-se-á por meio de rede própria ou em cooperação técnica e financeira com os 
Municípios, nos termos do artigo 30, VI, da Constituição Federal, assegurando a 
existência de escolas com corpo técnico qualificado e elevado padrão de qualidade, 
devendo ser definidas com os Municípios formas de colaboração, de modo a 
assegurar a universalização do ensino obrigatório. (**) Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 21, de 14 de fevereiro de 2006  
 

§ 3º - O ensino fundamental público e gratuito será também garantido aos jovens e 
adultos que, na idade própria, a ele não tiveram acesso, e terá organização 
adequada às características dos alunos. 
 

§ 4º - Caberá ao Poder Público prover o ensino fundamental diurno e noturno, 
regular e supletivo, adequado às condições de vida do educando que já tenha 
ingressado no mercado de trabalho. 
 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/bb1fa096e3fc874583256b6f0068b734/d4252e09903103790325714d0055a239?OpenDocument
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§ 5º - É permitida a matrícula no ensino fundamental, a partir dos seis anos de 
idade, desde que plenamente atendida a demanda das crianças de sete anos de 
idade. 
 

Artigo 250 - O Poder Público responsabilizar-se-á pela manutenção e expansão do 
ensino médio, público e gratuito, inclusive para os jovens e adultos que, na idade 
própria, a ele não tiveram acesso, tomando providências para universalizá-lo. 
 

§ 1º - O Estado proverá o atendimento do ensino médio em curso diurno e noturno, 
regular e supletivo, aos jovens e adultos especialmente trabalhadores, de forma 
compatível com suas condições de vida. 
 

§ 2º - Além de outras modalidades que a lei vier a estabelecer no ensino médio, fica 
assegurada a especificidade do curso de formação do magistério para a pré-escola e 
das quatro primeiras séries do ensino fundamental, inclusive com formação de 
docentes para atuarem na educação de portadores de deficiências. 
 

 
A consecução dos objetivos traçados pela Constituição do 

Estado para o desenvolvimento e aprimoramento do sistema de ensino no âmbito do 

município passa, certamente, pela ampla participação da sociedade, que será 

representada pelo Conselho Municipal da Educação, através da eleição dos seus 

membros. 

 

A ampla participação da sociedade no Conselho está prevista 

expressamente na Lei Orgânica do Município, conforme o texto do artigo 169, a 

seguir transcrito: 

 
Art. 169. O Município organizará seu sistema municipal de ensino abrangendo todos 
os níveis em que atuar, dirigido por uma Secretaria própria e tendo como órgão 
consultivo deliberativo e normativo o Conselho Municipal de Educação. (redação 
dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 59/2003). 
 

§ 1º A Lei assegurará na composição da Comissão Municipal de Educação, a 
participação efetiva dos segmentos sociais envolvidos no processo educacional do 
Município. 
 

§ 2º Competirá a Comissão prevista no caput deste artigo, dentre outras, as 
seguintes atribuições: 
 

a) elaborar e manter atualizado o Plano Municipal de Educação; 
 

b) examinar e avaliar o desempenho das unidades escolares componentes do 
Sistema Municipal.  
(redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 59/2003) 
 

c) estudar e formular propostas de alteração de estrutura técnico-administrativa, da 
política de recursos humanos e outras medidas que visem o aperfeiçoamento do 
ensino; 
 

d) pronunciar-se sobre convênios relacionados com a Educação. 
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A criação e a existência dos Conselhos Municipais também têm 

fundamento Constitucional, conforme se pode observar da leitura dos artigos 205, 

206 e 227, da Carta Magna: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
 

 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; 
 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino; 
 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas;  
 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal.  
 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados 
profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou 
adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 
 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
 

(...) 
 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as 
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 
integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, 
mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos 
e de todas as formas de discriminação. 
 
 

(GRIFAMOS E DESTACAMOS) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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Dentro deste contexto e, ainda, de acordo com os objetivos traçados 

com sua criação, funcionamento e composição é que se encontra o Conselho 

Municipal da Educação, cujos objetivos estão traçados nos artigos 2.º e 3.º, da 

propositura: 

 

Art. 2.º - O Conselho Municipal de Educação – CME constitui-se como órgão 
permanente, autônomo, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder 
Executivo, tendo funções normativa, consultiva, deliberativa, propositiva, 
mobilizadora e fiscalizadora em matérias relacionadas à educação no município. 

 

Art. 3.º - O Conselho Municipal de Educação – CME objetiva: 
 
I. assegurar aos grupos representativos da comunidade, através da implementação e 
do incentivo à gestão democrática nas escolas e no sistema de ensino, o direito de 
participar da definição das diretrizes da educação no âmbito municipal, 
concorrendo para elevar a qualidade dos serviços educacionais; 
 
II. propugnar para que a educação seja direito de todos mediante o cumprimento 
das políticas econômicas, sociais e culturais, de modo a garantir o acesso e a 
permanência à educação contínua de qualidade, sem qualquer tipo de 
discriminação. 

 

 

Assim é que eventual alteração, ampliação e restrição das atribuições 

conferidas ao Conselho, bem como sua organização, composição e funcionamento 

somente podem ser objetos de norma de iniciativa do Poder Executivo, tendo em vista 

se tratar de órgão não governamental de ações afetas (mas, não subordinada) à 

Secretaria Municipal de Educação, integrante da estrutura administrativa do Poder 

Executivo Municipal. 

 

Sobre essa competência, ressaltando que nesta acepção a palavra 

Município” deve ser entendida como o Poder Executivo Municipal, uma vez referir-se à 

organização dos serviços públicos, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que: 

 
“A organização dos serviços públicos de interesse local constitui prerrogativa 
asseguradora da autonomia administrativa do Município, garantindo sua liberdade 
na instituição e regulamentação de seus serviços. Referida liberdade, não possui o 
condão de afastar os postulados constitucionais da legalidade, finalidade e 
razoabilidade administrativa, bem como o controle jurisdicional dos atos 
administrativos violadores de referidos princípios”.  
(TJSP, Apelação n.º 0126273-84.208.8.26.0053, 13.ª Câm. Direito Público, Rel. Des. Peiretti 
de Godoy, j. 30.11.2011). 
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“Com efeito, na qualidade de administrador-chefe do Município, as atribuições do 
Prefeito concentram-se em três atividades: planejamento, organização e direção de 
serviços e obras da Municipalidade. Para tanto, dispõe de poderes correspondentes 
ao comando, de coordenação e de controle de todos os empreendimentos da 
Prefeitura (Hely Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, 10a ed , Malheiros, p 
575). No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal:  
 
"Ao executivo haverá de caber sempre o exercício de atos que impliquem no gerir 
as atividades municipais. Terá, também, evidentemente, a iniciativa das leis que lhe 
propiciem a boa execução dos trabalhos que lhe são atribuídos. Quando a Câmara 
Municipal, o órgão meramente legislativo, pretende intervir na forma pela qual se 
dará esse gerenciamento, está a usurpar funções que são de incumbência do 
Prefeito" (ADIn n° 53 583-0, Rei Fonseca Tavares, no mesmo sentido, ADIn n° 43 
987, Rei Oetterer Guedes, ADIn n° 38 977, Rei Des Franciulli Netto, ADIn n° 41.091, 
Rei Des Paulo Shintate). 
 
Aliás, a Constituição Estadual, em seu artigo 47, incisos II e XIV, é clara ao atribuir ao 
Prefeito a competência privativa para exercer, com o auxílio dos Secretários 
Municipais, a direção superior da administração municipal e a praticar os atos de 
administração, nos limites de sua competência”. 
(TJSP, Órgão Especial, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 161.129-0/4-00, rel. Des. 
ROBERTO VALLIM BELLOCCHI, j. 03.09.2008) 
 

 

É preciso, ainda, registrar que a existência e, sobretudo, a 

independência do Conselho contribui para a materialização do princípio da eficiência 

que rege os atos da administração pública, consagrado no artigo 37, da Constituição 

Federal, artigo 111, da Constituição Paulista, reproduzido no artigo 79, da Lei 

Orgânica Municipal: 

 
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 DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Artigo 111 – A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer 
dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e 

eficiência; 
 
 

Art. 79. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do 
Município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público e 
também, ao seguinte: 
 

(GRIFAMOS) 
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O cumprimento do princípio da eficiência se não garante totalmente, 

ao menos impulsiona ações concretas em prol da educação, com a correta aplicação 

dos recursos públicos, mercê do caráter fiscalizatório a ele atribuído, razão pela qual o 

aprimoramento das regras que o regem, da sua estrutura e do seu eficaz 

funcionamento, razão pela qual o projeto de lei deverá ter seu mérito apreciado pelo 

plenário desta Casa de Leis. 

 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do projeto de lei, não sugerimos alterações ou 

correções, sobretudo porque o texto final substitutivo é fruto das conclusões extraídas 

da audiência pública realizada.  

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, opina esta 

Divisão Jurídica pela regular tramitação do presente Projeto de Lei, devendo o seu 

mérito ser apreciado por esta Casa de Leis, tendo em vista que a matéria nele tratada é 

de competência e iniciativa exclusivas do Poder Executivo Municipal, tal como retratado 

na propositura. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 15 de Abril de 2016. 

 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE    LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO    CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA  
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Processo n.º 045/2016  

Projeto de Lei Complementar n.º 023/2016 (SUBSTITUTIVO) 

Autor: Prefeito Municipal  

 

 

 

Assunto: “Autoriza o Executivo Municipal a proceder a 

revisão geral anual dos vencimentos dos Servidores e 

Empregados Públicos, pensionistas e inativos, do Município 

da Estancia Turística de Avaré e dá outras providencias. 

 

 

 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

   

O projeto de lei complementar em epigrafe (substitutivo) tem como 

escopo autorizar “...o Executivo Municipal a proceder a revisão geral anual dos 

vencimentos dos Servidores e Empregados Públicos, pensionistas e inativos, do 

Município da Estancia Turística de Avaré e dá outras providencias. 

 

A revisão geral anual encontra-se prevista no art. 37, inciso X, da 

CR/88, que assim dispõe: 

 
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: 
 
[...] 
 
X — a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4.º do art. 
39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a 
iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índices. 

 
 

De acordo com esse dispositivo constitucional, constata-se que a 

revisão geral anual é obrigatória e constitui direito subjetivo dos servidores públicos, 
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sendo um instrumento que visa, unicamente, repor o valor aquisitivo, ou seja, o valor 

nominal da remuneração em face da desvalorização da moeda, ocasionada pela 

inflação.  

 

Outrossim, o artigo 79, inciso X, da Lei Orgânica do Município de 

Avaré, é taxativo ao asseverar que: 

 
Art. 79. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do 
Município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, eficiência, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público e 
também, ao seguinte: 
 
[...] 
 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 
único do Art. 76 desta Lei, somente poderão ser fixados ou alterados por lei 
específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, com a obrigação do Poder 
Executivo e Legislativo de dar publicidade anualmente dos valores do subsídio e da 
remuneração dos cargos e empregos públicos. 

 
 

No mesmo sentido, o artigo 115, inciso XI, da Constituição do 

Estado de São Paulo: 

 
Artigo 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive 
as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é 
obrigatório o cumprimento das seguintes normas: 
 
(...) 
 
XI – a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de 
índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e 
por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso; 

 
 
Ocorre que, assim como para a fixação dos valores da remuneração e 

dos subsídios, a revisão geral anual deve respeitar a iniciativa privativa de legislar, para 

cada caso. 

 

Em observância ao princípio da harmonia e independência entre os 

Poderes da República e à autonomia dos entes federados, é necessário garantir e 

respeitar a diferenciação quanto à estrutura funcional de cada um dos entes e órgãos 

componentes da Federação. 
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Nesse sentido, estabeleceu a CF/88 regras próprias para a 

regulamentação dos sistemas de remuneração dos agentes públicos, outorgando a 

autoridades distintas a competência para, sobre eles, disporem. 

 

No que se refere aos servidores públicos, cada órgão possui 

autonomia para dispor sobre a criação de cargos, organização em carreira e 

estabelecimento de remuneração, sempre realizados mediante lei específica de 

iniciativa privativa do chefe do respectivo poder.  

 

Assim, para a regulamentação do sistema remuneratório dos 

servidores do Poder Legislativo, no âmbito municipal, compete à Mesa Diretora da 

Câmara a iniciativa de projeto de lei que vise qualquer forma de acréscimo em sua 

remuneração; para os servidores do Poder Executivo, de igual forma, a 

competência da iniciativa de lei pertence ao chefe do Executivo local, haja vista a 

aplicação do princípio da simetria constitucional e a previsão contida nos artigos 51, 

inciso IV, e 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da CF/88. 

 

De consignar, outrossim, que constitui prerrogativa de Chefe do 

Executivo local a escolha do índice oficial de correção monetária a ser utilizado pela 

Municipalidade, devendo a lei especifica que concede a revisão anual explicitá-lo, face 

ao principio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da Carta Magna).  

 

Sob esta perspectiva, a Lei Complementar n.º 126/2010 (§ 1.º, do 

artigo 44) estabelece que a revisão anual será concedida com base na variação do 

INPC, o que não foi observado no projeto de lei encaminhado a esta Casa. 

 

Contudo, a própria lei traz um dispositivo que afasta o cumprimento 

do § 1.º em caso de atingimento dos limites de despesas com pessoal previstos na 

Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Eis a redação do artigo 44, da Lei Complementar n.º 126/2010, citada: 
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Art. 44.  Sempre que se reajustar a remuneração dos servidores em atividade, o 
reajuste será estendido aos inativos e pensionistas na mesma proporção e na 
mesma data, de acordo com o disposto na Constituição Federal. 
  
§ 1°  Fica o dia primeiro de maio fixado como a data base da categoria para efeito 
de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e reajuste de 
salários, bem como o INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor (IBGE), 
como índice mínimo a ser observado para efeito de reposição das perdas 
inflacionárias no período. 
  
§ 2°  Nos anos em que houver eleições municipais, a data base será antecipada 
para o dia primeiro de abril. 
  
§ 3°  O Chefe do Poder Executivo Municipal, sob pena de responsabilidade, 
encaminhará à Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, o projeto de lei 
versando sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos 
municipais, até o dia primeiro de fevereiro, de cada ano. 
  
§ 4°  Somente na hipótese de extrapolar os limites previstos na Constituição 
Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, ficará o Chefe do Poder Executivo 
Municipal desobrigado de observar o disposto nos parágrafos anteriores. 

 
 
Neste contexto, a despeito da função fiscalizatória atribuída pela 

Constituição Federal à Câmara Municipal de Vereadores (artigo 31, da CF/88), a 

iniciativa da lei que fixa os vencimentos dos servidores vinculados à Prefeitura 

Municipal é exclusiva do Prefeito Municipal, a teor do que dispõem os artigos 61 e 40, 

da Lei Orgânica Municipal: 

 

Art. 61. Ao Prefeito compete, entre outras atribuições: 
 
I - a iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei Orgânica; 
 
 
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; 
 

II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; 
 

III - criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração 
pública;(redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 44/2002) 
 
IV - matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou conceda 
auxílios, prêmios e subvenções. 
 

Parágrafo único. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de 
iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no inciso IV, 
primeira parte. 
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Como se pode observar do Parágrafo único, do artigo 40 acima 

transcrito, a Câmara não detém legitimidade e competência para alteração ou sugerir 

emenda que implique em alteração do percentual adotado pelo Chefe do Poder 

Executivo para a revisão anual dos servidores, empregados públicos, pensionistas e 

inativos do Município de Avaré. 

 

Não há, portanto, discricionariedade do Poder Legislativo neste mister, 

devendo adotar, estritamente, o indexador eleito, mediante lei, pelo Prefeito Municipal. 

 

Como vimos, em razão desse comando constitucional, cujo escopo é o 

de repor o poder aquisitivo dos agentes públicos, está-se convicto de que, respeitada a 

iniciativa legislativa de cada dirigente de órgãos ou poderes estatais, a revisão geral 

anual da remuneração dos servidores é de obrigação inafastável, calculando-se a 

defasagem, com base no percentual de revisão adotado lei, desde a última revisão, nas 

condições estabelecidas no projeto de lei (revisão escalonada, artigo 1.º, da 

propositura). 

 

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

maculado pelo vício da ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Tendo em vista a previsão contida no artigo 1.º, do projeto de lei, 

quanto ao marco inicial da incidência do percentual (fracionado) de revisão (1.º de abril 

de 2016), a redação do artigo 4.º não se encontra em consonância com o referido texto 

legal. 

 

Por tal razão e em cumprimento às disposições contidas nos §§ 1.º e 

2.º, do artigo 44, da Lei Complementar n.º 126/2010 (que Dispõe sobre a 

estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura da 

Estância Turística de Avaré, estabelece normas gerais de enquadramento, institui 

nova tabela de vencimentos e dá outras providências) esta divisão jurídica entende 

que o artigo 4.º, do projeto de lei complementar deverá ter a seguinte redação: 



 

 

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  
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EMENDA ADITIVA 

 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus 

efeitos ao dia 1.º de abril de 2016. 

 

 

Posto isso, diante das formalidades legais e regimentais, 

procedida a alteração sugerida, opina esta Divisão Jurídica pela regular 

tramitação do presente Projeto de Lei Complementar, cabendo ao E. Plenário 

apreciar o seu mérito. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 19 de Abril de 2016. 

 

 

 

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














