
ATA N° 14 DA T  REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. Aos vinte e sete dias do 
mês de abril do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, 
nas dependências da Câmara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, n° 1001, às 
17h00min, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça para discutir os Projetos de 
Lei n° 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37/2017. Estavam presentes os vereadores Vinícius 
Guilherme Simili, Luís Remo Contin e Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello Vêncio. 
Registrou-se a ausência dos vereadores Roque Vinícius Isidio Teodoro Dias e Claudecir 
Rodrigues Martins, devidamente justificada por estarem, respectivamente, no 61° 
Congresso Estadual de Municípios em Campos do Jordão e na comitiva em Brasília para 
tratar, principalmente, da oncologia em Assis, que são atividades de interesse do 
Legislativo. Em decorrência da ausência do Presidente e Secretário da Comissão, os 
demais membros desempenharam suas funções. Dessa forma, o Presidente em exercício 
foi o vereador Vinícius Guilherme Simili; Vice-Presidente, Luís Remo Contin; e 
Secretário, Alexandre Cobra C. N. Vêncio. Concordam os membros da Comissão a 
distribuição das proposituras ao relator por ordem alfabética e conforme ordem de 
chegada dos projetos na Comissão. Valendo-se desse critério foi distribuído o Projeto de 
Lei n° 30 e 35/2017 ao vereador Luís Remo Contin, Projeto de Lei n° 31 e 36/2017 ao 
vereador Roque Vinícius I. T. Dias, Projeto de Lei n° 32 e 37/2017 ao vereador Vinícius 
Guilherme Simili, Projeto de Lei n° 33/2017 ao vereador Alexandre Cobra Vêncio e 
Projeto de Lei n° 34/2017 ao vereador Claudecir Rodrigues Martins. Após deliberação, 
ficou determinada a apresentação dos pareceres no prazo legal, cujas cópias serão 
anexadas à presente ata. O relator do Projeto de Lei n° 33/2017 requereu convocação da 
Secretária da Educação para uma reunião extraordinária para o dia 04 de maio de 2017, 
às 17h00, e, também, solicitou a prorrogação do prazo para exarar seu parecer. O relator 
do Projeto de Lei n° 37/2017 solicitou convite à Secretária da Assistência Social para 
debater o referido projeto na reunião agendada para o dia 04 de maio de 2017, às 16h00. 
Não havendo mais nada a discutir, foi encerrada a presente reunião às 18hl0min e eu, 
Alisson José de Andrade, Secretário da Ata, lavrei a presente que uma vez conferida pelo 
Secretário da Comissão, vai por ele assinada juntamente com os demais membros.
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PARECER Nº 40/2017 

Projeto de Lei nº 30/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: LUÍS REMO CONTIN - PP 

Trata-se de propositura CUJO objeto é obrigar as casas lotéricas 

instaladas no município de Assis, fixar em local visível e de fácil acesso uma 

placa informando todos os serviços oferecidos aos clientes e o seu horário de 

funcionamento. 

De início, nada a considerar quanto à constitucionalidade formal 

subjetiva, vez que é de iniciativa de nobre Vereador a presente propositura. 

Quanto ao mérito da matéria constante na presente propositura, ao 
determinar aos estabelecimentos "casas lotéricas", a fixação de uma placa 

contendo informações sobre os serviços a serem prestados aos seus clientes e 

seu horário de funcionamento, esta visa somente regulamentar neste Município, 

direitos aos cidadãos ja previstos em Lei Federal, com o fim de se evitar práticas 

abusivas contra os consumidores, que utilizam os serviços prestados por este 

tipo de estabelecimento. 

Verificou-se ainda que, o projeto de lei em análise, encontra-se sem 

uma penalidade em caso de descumprimento da norma, sugerindo ao seu autor \ / 

que imponha uma multa pecuniaria para os estabelecimentos que não cumprirem A 
a referida lei. 

No mais, o projeto de lei encontra-se de acordo com os 

fundamentos Constitucionais e Legais. Portanto, nada obsta que seja submetido 

à apreciação dos Senhores Vereadores. 

É o parecer. 
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Sala das Comissões, 20 de Abril de 201 7. 

Membro 
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PARECER Nº 41/2017 

Projeto de Lei nº 31/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: ROQUE VINICIUS ISIDIO TEODORO DIAS 

Cuida-se de Projeto de iniciativa do Poder Executivo 
Municipal que visa solicitar ao Legislativo autorização para firmar 
parceria com a FEMA - Fundação Educacional do Município de Assis, 
com a fina lidade de implantar o "PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ENSINO 
- SERVIÇOS - COMUNIDADE", voltado a ações sociais e ao 
aprimoramento do curso de medicina oferecido pela instituição. 

Em síntese, a parceria suscitada tem como objetivo, 
oferecer campos de prática aos estudantes do Curso de Medicina, em 
direção as necessidades sociais e locais, com a incorporação tecnológica 
adequada e atualizada para cada nível de atenção à saúde, preconizado 
pelos SUS - Sistema Único de Saúde, utilizando-se a base territorial dos 
serviços de saúde deste município. 

Para a execução do Programa serão necessárias adequações 
na estrutura física, a saber, construção de aproximadamente 100 
metros quadrados em prédios de quatro Unidades Básicas da Saúde e 
em três Estratégias de Saúde da Família, sendo todos prédios próprios 
da municipalidade, já definidos no projeto de lei. 

Os investimentos realizados pela FEMA, em torno de dois 
milhões de reais, serão incorporados ao patrimônio público municipal. 

Em que pese o parecer jurídico do nosso douto e respeitado 
departamento jurídico, em que, em suma, concluí pelo arquivamento do 
projeto, pois a FEMA, tem natureza jurídica de autarquia, e, portanto, 
compõe a administração pública indireta, e assim considerando, a 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

parceria poderia ser realizada diretamente pelo prefeito municipal sem 
a necessidade de passar pelo crivo do Legislativo Municipal. 

O tema sobre a natureza jurídica das fundações tem sido 
amplamente discutido nos nossos tribunais, ora considerando como 
administração pública indireta, ora como público de direito privado. 

A conceituação de fundação pública mais encontrada é a 
disposta no art. 5º, IV do Decreto Lei nº 200/67, com redação dada 
pela Lei n° 7. 596/87, in verbis: 

Fundação pública a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, criada em virtude de autorização 
legislativa, para o desenvolvimento de atividades que 
não exijam execução por órgãos ou entidades de 
direito público, com autonomia administrativa, 
patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de 
direção, e funcionamento custeado por recursos da 
União e de outras fontes. 

Verifica-se, ainda, que com a nova redação dada ao art. 37, 
XIX, a distinção anteriormente feita pela Carta Magna entre fundações 
públicas e privadas foi mitigada, não se mencionando mais a expressão 
fundação pública. A omissão da palavra pública veio a autorizar a 
criação de fundações públicas ou privadas pelo Poder Público. 

Para Tomáz de Aquino Resente a fundação autárquica é 
criada por lei, regulamentada por decreto. A lei substitui a escritura 
pública ou testamento e o decreto substitui o estatuto. Todavia, a 
Emenda Constitucional 19/98, que alterou o art. 37, XIX da Constituição 
Federal, reza que tanto a fundação autárquica como a de direito privado 
quando criadas pelo poder público, faz-se por lei autorizativa. n 

Assim sendo, com a devida vênia, entendemos que ~ 
assunto sobre a natureza jurídica das fundações criadas antes da i 
Constituição Federal/88, tanto a doutrina quanto a jurisprudência não /') 
são uníssonas sobre o tema, ora considera como natureza privada, ora 
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como natureza pública a depender das peculiaridades de cada 
instituição. 

Destarte, e considerando que não existe uma decisão "erga 
omines" pela Suprema Corte ou súmula vincu lante sobre o assunto, 
entendemos ser mais prudente que o referido projeto passe pelo crivo 
do legislativo municipal. 

Ressalta, no entanto, que a expressão "parceria" utilizada 
no projeto é inapropriada, pois esta nomenclatura refere-se á 
colaboração mútua entre o Poder Público e as entidades do terceiro 
setor, disciplinado pela Lei Federal nº 13.019/2016. 

Desta forma, a expressão "cooperação" satisfaria melhor a 
técnica jurídica. 

Além disso, considerando a proposta do referido programa e 
o vultoso investimento com recurso exclusivo da FEMA, seria mais 
prudente inclui r um Parágrafo Único no artigo 5° do projeto de lei, com 
o seguinte conteúdo: "A utilização das construções, objeto desta 
cooperação, será usado prioritariamente pelo Programa de Integração 
Ensino e Serviços - Comunidade". 

É como me manifesto. 

IMILI- PDT 

Membro 

CLAUDECIR R. MARTINS - PRB 
Secretário 

~ 
ALEXANDRE e. e. N. VENCIO - PR 

Membro 
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PARECER Nº 42/2017 

Projeto de Lei nº 32/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: VINICIUS GUILHERME SIMILI - PDT 

A análise do presente Projeto de Lei realizada por este relator tem 
como finalidade verificar se o mesmo está de acordo com a Constituição 
Federal, Legislação Pátria e Regimento Interno da Câmara Municipal de Assis. 

Trata-se de propositura de autoria do Executivo Municipal que visa 
obter autorização para proceder a abertura de um Crédito Adicional 

Suplementar, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) junto à Fundação 
Educacional do Município de Assis - FEMA. 

Referida medida, tem como objetivo reforçar a dotação 
orçamentária de manutenção da FEMA, no elemento de despesa 449051, 
denominado obras e instalações, a fim de fazer face às obras que serão 
realizadas para implantação do Programa de Integração Ensino - Serviços -

Comunidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município. 

Os recursos para atender as despesas previstas neste projeto serão 
provenientes de superávit financeiro, verificado no exercício de 2016, conforme 
demonstrado pelo Oficio nº 34/2017 da Diretoria Executiva da FEMA, disposto 
em seu artigo 2º, em cumprimento à Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964. 

A respeito do dispositivo utilizado para solicitar autorização para a 
abertura de Crédito Adicional Suplementar, tendo em vista que se trata de 

reforço de dotação orçamentária, verifica-se que o presente projeto está de 
acordo com o disposto no inciso I, Artigo 41 da Lei nº 4.320/64. 

Quanto à incompatibilidade do art. 3° da presente propositura com a 
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por meio de mensagem aditiva, para promover as devidas alterações no PP A e 

naLDO. 
Ademais, não há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a 

serem declarados, salvo a apresentação da emenda supracitada, com a qual o 

projeto poderá ser apreciado e deliberado pelos Senhores Vereadores. 
É o parecer. 

Sala das Comissões, 2 de Maio de 201 7. 

~~ -~ 
<______~REMO CONT - PP 

ROQUE V 

CLAUDECIRR 

N. VÊNCIO - PR 
Membro 
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PARECER Nº 43/2017 

Projeto de Lei nº 33/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO - PR 

Trata-se de propositura de autoria do Executivo Municipal que visa 

obter autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de 

R$ 394.408,06 (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oito reais e seis 

centavos) junto a Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa tem por 

objetivo reforçar a dotação relativa a Divisão de Transporte de Alunos, referente 

ao convênio de transporte de alunos, firmado com o Governo Estadual, 

considerando ter restado saldo financeiro, proveniente de receitas obtidas por 

meio de aplicações financeiras, bem como das parcelas liberadas e que não 
foram utilizadas em sua totalidade. 

Menciona que os recursos para atender as despesas previstas neste 

projeto serão provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço 

Patrimonial do exercício de 2016, decorrentes da transferência dos repasses , 

conforme disposto em seu artigo 2°, em cumprimento à Lei nº 4.320 de 17 de 

março de 1964. 

Quanto à constitucionalidade formal subjetiva, , nada a considerar 

vez que é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo a presente propositura. 

Verifica-se que o dispositivo utilizado para solicitar autorização 

para a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por se tratar de reforço de 

dotação orçamentária, afirma-se que o presente projeto está de acordo com o 

disposto no inciso I, Artigo 41 da Lei nº 4.320/64. 

Quanto ao que ficou apontado no parecer jurídico referente à 

incompatibilidade do art. 3° da presente propositura com a Lei Complementar ~ 

95/98, sugiro que o autor apresente uma emenda no texto, por meio de '::f) 
mensagem aditiva, para promover as devidas alterações no PPA e na LDO. 
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Ademais, não há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a 

serem declarados, salvo a apresentação da emenda supracitada, com a qual o 

projeto poderá ser apreciado e deliberado pelos Senhores Vereadores. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 09 de Maio de 20 

ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO - PR 
Relator r 1 // / 

~:::~ /, 
ROQUE VINICIU~ ISIDÍO T. DIAS - PTB 

Pre~idente 
t/ 

V 

CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS - PRB 
Secretário 

Membro 
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PARECER Nº 44/2017 

Projeto de Lei nº 34/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: Claudecir Rodrigues Martins - PRB 

Cuida-se de propositura, de autoria do Executivo Municipal em que 
se pretende autorização para proceder a abertura de um Crédito Adicional 
Especial, no valor de R$ 530. 788, 15 (quinhentos e trinta mil, setecentos e 
oitenta e oito reais e quinze centavos) junto à Secretaria Municipal de 
Planejamento, Obras e Serviços. 

Aduz que esta iniciativa tem o objetivo de criar novo elemento de 
despesa (339093), denominado "Indenizações e Restituições", à dotação relativa 
à Construção do Instituto de Criminalística. 

Afirma-se que a fonte de recursos para ocorrer com as despesas 
previstas nesta propositura é decorrente de superávit financeiro apurado no 
exercício de 2016, no valor de R$ 520.788, 15 (quinhentos e vinte mil, setecentos 
e oitenta e oito reais e quinze centavos), bem como pelo excesso de a~ecadação 
ambos verificados em decorrência dos rendimentos de aplicações financeiras 
verificados na conta corrente nº 46.648-4, Agência 223-2 do Banco do Brasil. 

De início, nada a declarar quanto à constitucionalidade fonnal 
subjetiva, vez que é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo a presente 
propositura. 

Quanto ao dispositivo utilizado para solicitar a autorização do 
Legislativo para abertura do mencionado crédito adicional, fundamenta-se no 
inciso II, Artigo 41 da Lei nº 4320/64, que assim dispõe: 

Art. 41 - Os créditos adicionais classificam-se em: 

li - especiais, os destinados às despesas para as quais não haja 

dotação especifica. 
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Verifica-se, pelo número da ficha constante no presente Projeto, 

que não existe dotação orçamentária prevista para esta finalidade, devendo, 

portanto, ser criado novo elemento de aplicação para o referido crédito. 

Havendo recursos disponíveis e utilizando-se de dispositivo correto, 

como é o caso, atendidos os preceitos contidos em legislação específica, nada 

obsta que seja apreciada e deliberada a presente propositura. 

No mais, não há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a 

serem declarados. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 27 de abril de 201 7. 

ALEXANDRE COBRA CY 
Membro 

TINS - PRB 

O N. VÊNCIO - PR 
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PARECER Nº 45/2017 

Projeto de Lei nº 35/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: Luís Remo Contin - PP 

Trata-se de propositura submetida a esta Casa de Leis, de autoria do 

nobre Vereador Eduardo de Camargo Neto, cujo objeto é instituir e incluir no 

Calendário Oficial do Município de Assis a "Semana de Conscientização sobre o 

Transtorno Bipolar", que deverá ser realizada anualmente na última semana do 

mês de março. 

De início, nada a considerar quanto à constitucionalidade formal 

subjetiva, vez que é de iniciativa de nobre Vereador o presente projeto. 

A prestação de homenagens e concessão de honrarias é prática 

corrente nos Municípios, justamente com o intuito de prestigiar pessoas e 

entidades que, por sua atividade, tenham contribuído de algum modo para o 

desenvolvimento local ou para o bem-estar coletivo. Não restam dúvidas, 

portanto, de que se trata de matéria de interesse local, inserindo-se na esfera de 

competência típica do Município. 

A instituição de data comemorativa não impõe medidas de 

organização da administração pública, tampouco estabelece deveres além 

daqueles genéricos, que não redundam em ato de gestão propriamente ditos. 

O dispositivo utilizado para regulamentar a presente matéria está 

em conformidade com o Artigo 173 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, pois trata de mera inclusão de data comemorativa no Calendário 

Oficial do Município. 
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Dessa forma, diante de sua constitucionalidade, juridicidade, 

regimentalidade e adequação à técnica-legislativa, opino pela sua regular 

tramitação. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 27 de Abril de 2017. 

~ 
~ "(~~ 
~~REMO CONTI 

CLAUDECIR ROD 

Alexandre Cobra Cyri · 
Membro 
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PARECER Nº 46/2017 

Projeto de Lei nº 36/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: ROQUE VINÍCIUS ISIDIO T. DIAS - PTB 

Trata-se de propositura de autoria do Executivo Municipal que tem 

como objeto obter autorização para proceder a abe1tura de um Crédito Adicional 

Suplementar, no valor de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais) junto à 

Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA. A iniciativa visa 

reforçar a dotação orçamentária de manutenção da FEMA, no elemento de 

despesa 449051, denominado obras e instalações, a fim de fazer face às obras 

que serão realizadas para implantação do Programa de Integração Ensino -

Serviços - Comunidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. 

Verifica-se que os recursos para atender as despesas previstas neste 

projeto serão provenientes de anulação parcial de dotações, em atendimento ao 

solicitado pela Diretoria Executiva da FEMA, conforme disposto em seu artigo 

2°, em conformidade com à Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964. 

Quanto à constitucionalidade formal subjetiva, , nada a considerar 

vez que é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo a presente propositura. 

Verifica-se que o dispositivo utilizado para solicitar autorização 

para a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por se tratar de reforço de 

dotação orçamentária, afirma-se que o presente projeto está de acordo com o 

disposto no inciso I, Artigo 41 da Lei nº 4.320/64. 

Em relação ao apontamento mencionado no parecer jurídico 

referente à incompatibilidade do art. 3° da presente propositura com a Lei 

Complementar 95/98, sugiro que o autor apresente uma emenda no texto, por 

meio de mensagem aditiva, para promover as devidas alterações no PP A e na 

LDO. 
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No mais, não há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a 

serem declarados, salvo a apresentação da emenda supracitada, com a qual o 

projeto poderá ser apreciado e deliberado pelos Senhores Vereadores. 

É o parecer. 

VI 

IR RODRIGUES MARTINS - PRB 
Secretário 

YRINO N. VÊNCIO - PR 
Membro 
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PARECER Nº 47/2017 

Projeto de Lei nº 37 /2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: VINICIUS GUILHERME SIMILI - PDT 

Cuida-se de propositura, de autoria do Executivo Municipal em que 

se pretende autorização para proceder a abertura de um Crédito Adicional 

Especial, no valor de R$ 517.456,09 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e nove centavos), junto à Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

Em síntese, o presente projeto tem por finalidade abrir dotação 

orçamentária específica, para a realização de trabalho social, no âmbito do 

programa Minha Casa Minha Vida, visando proporcionar ações que possibilitem 

o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos Residenciais Aida 

Carolina 1 ª Etapa, Aida Carolina 2ª Etapa e Colinas, fomentando a participação 

e a organização da comunidade atendida, como forma de promover sua 

autonomia e protagonismo social. 

Destaca-se que compõe a presente propositura cópias dos convênios 

celebrados entre a Prefeitura e a Caixa Federal, em que constam todas as 

condições e cláusulas a serem observadas para o desenvolvimento dos trabalhos 

sociais, na forma da legislação aplicável. 1 

Nota-se que os recursos para suportar as despesas decorrentes da 

presente propositura serão de conformidade com o seu artigo 2°, por meio de 

excesso de arrecadação, que será verificado no exercício de 201 7, tendo em vista 

o repasse a ser efetuado por força dos convênios firmados, em conformidade 

com a legislação vigente. 

De início, nada a declarar quanto à constitucionalidade formal 

subjetiva, vez que é de iniciativa exclu~iv~ <lo Poder Executivo a presente 

propositura. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Quanto ao dispositivo utilizado para solicitar a autorização do 

Legislativo para abertura do mencionado crédito adicional, fundamenta-se no 

inciso II, Artigo 41 da Lei nº 4320/64, que assim dispõe: 

Art. 41 - Os créditos adicionais classificam-se em: 

II - especiais, os destinados às despesas para as quais não haja 

dotação especifica. 

Constata-se que não existe dotação orçamentária prevista para esta 

finalidade, devendo, portanto, ser criado novo elemento de aplicação para o 

referido crédito. 

Em relação ao apontamento mencionado no parecer jurídico 

referente à incompatibilidade do art. 3° da presente propositura com a Lei 

Complementar 95/98, sugiro que o autor apresente uma emenda no texto, por 

meio de mensagem aditiva, para promover as devidas alterações no PP A e na 

LDO. 

No mais, não há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a 

serem declarados, salvo a apresentação da emenda supracitada, com a qual o 

projeto poderá ser apreciado e deliberado pelos nobres Vereadores. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 08 de Maio de 201 7. 

ROQU 
dent 

~ir·~~fl"~ 
CLAUDÉCm/~. M"~S - PRB 

Secretário 
ALEXANDRE C. . . VÊNCIO - PR 

Membro 
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