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Prefeitura ao Muniãípiõ ãa Estância Turística da

Ribeirão Pires

Gabinete do
Prefeito

Ofício a" 1051.17-taa

Àssnato: Veto ao Projeto de Lei n" 022/17 - C.M.

Autógrafo n° 6332

Sr. Presidente;

Ribeirão Pires, 04 de dezembro de 2017

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 40 e seus parágrafos, da

Lei Orgânica do Município e, depois de ouvida a Secretaria de Assuntos Jurídicos, decidi VETAR.

INTEGRALMENTE, por ser inconstitucional o Projeto de Lei n° 022/17 - CM, de autoria dessa

Egrégia Câmara, que "acrescenta o §3°, ao árfigô 1°, da Lei 5.963, de 33 de março de 2013, que

instituiu o Programa de Capacitação de Servidores Públicos para Prestação de Primeiros Socorros

nas creches e demais estabelecimentos de ensino da Rede Pública Municipal", aprovado em Sessão

Ordinária realizada em 16 de novembro de 2017, pelas razões que seguem:

RAZÕES D O VETO:

O projeto apresentado traz proposta que visa à instituição no âmbito da rede pública

e privada, dê ensino do Município a semana de conscientização de primeiros socorros a ser realizada

anualmente, em data designada pela Secretaria Municipal de Educação, que orientará o corpo

discente, através de uma programação, que inclui palestras e treinamentos sobre primeiros socorros,

palestra sobre prevenção e combate de incêndios, treinamentos de evacuação dos prédios escolares

éM ôaso de incêndios^ desabaraentos m oufras emergências, inclusive com a preparação de um

plano de evacuação sob orientação do corpo de Bombeiros Militares e Defesa Civil, elaboração de

cartazes, exposição e feiras sobre os temas e treinamento de reanimação cardiorrespiratória.

Apesar da boa intenção do parlamentar municipal, constata-se que as disposições

do projeto de lei envolvem a criação de atribuições a órgãos e servidores do Poder Executivo, logo,

a sua proposirura cabe ao Prefeito Municipal, sob pena de afronta a separação dos Poderes (art 2°

da CF),



Prefeitura do Município da Estância Turística de

Ribeirão Pires

Gabinete do
Prefeito

Cumpre observar que, na estrutura federativa brasileira, os Estados e os Municípios

não dispSem de autonomia ilimitada para se organizar. Somente o Poder Constituinte originário

àpfêsenta esta característica*

Em sendo assim, por simetria, impõe-se a observância pelos entes federados dos

princípios e regras gerais de organização adotados pela União.

Neste sentido os ensinamentos da doutrina de 'Raul Mâdriado Horta1:

A precedência lógico-jurídica do constituinte federal na organização originária da
Federação, torna a Constituição Federal a sede de normas centrais, que vão
conferk homogeneidade aos ordenamentos parciais constitutivos do Estado
Federal, Seja HO plano constitucional) no domínio das Constituições Estaduais,,
seja na área subordinada da legislação ordinária.

Entre os princípios constitucionais, um dos que vem apresentando previsão

permanente nas Constituições Republicanas é o da independência e harmonia dos Poderes,

expressamente estabelecido no artigo 2S da Constituição Federal de 1988.

Ao se organizarem, Estados e Municípios estão obrigados a reproduzir em suas Leis

Maiores o princípio da separação dos Poderes, bem como a efetivamente respeitá-lo no exercício de

suas competências.

Na concretização deste princípio, a Constituição Federal previu matérias cuja

iniciativa legislativa reservou expressamente ao Chefe do Poder Executivo (art 61, § 1°, por

exemplo). A Constituição Estadual de São Paulo, por simetrias reproduziu esse regramento, no que

era cabível.

O Projeto em questão é inconstitucional. Isso porque padece d&

inconsrltucionalídadé fõrrrial pelo vício de iniciativa^ ferindo o princípio da separação dos poderes,

HORTA, Raul Machado. Poder Constituinte do Estado-Membro, publicado em RDP 88/5



Prefeitura do Município da Estância Turística de

Ribeirão Pires

Gabinete do
Prefeito

uma vez que competem ao chefe do Executivo os atos de administração, conforme previsto nos

incisos H e XIV do artigo 47, e artigo 144, da Constituição Estadual, m verbis:

Art 47 — Compete privativamente ao Governador, além da outras atribuições
previstas aesta Constituição;
W
H — exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a díreçao superior da
administração estadual;
(...)
XIV — praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do
Executivo;

"Art.144 — Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição."

A Constituição Federal óõttgagfa a reparticáo da competência legislativa entre

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e também em termos horizontais, dentro dos

próprios entes públicos, entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Segundo ainda Hêliy Lopes Meírelles2:

A atribuição típica e predominante da Câmara é normativa, isto é, a de rendar a
administração do Município e a conduta dos munícipes no que afeta aos
interesses locais, A Câmara não administra c- Município, estabelece, apenas,
normas de administração. De um modo geral, pode a Câmara, por deliberação do
plenário, indicar medidas administrativas ao prefeito 'adjuvandi causa1, isto é, a
título de colaboração e sem força coaíiva ou ôbrtfâlâfia para o Executivo, o que
não pode é prover situações concretas por seus próprios atos ou impor ao
Executivo a tomada de medidas específicas de sua exclusiva competência e
atribuição. Usurpando funções do Executivo, ou suprimindo atribuições do
prefeito, a Câmara praticará ilegalidade reprimível por via judicial.

Compete, portanto, com exclusividade ao Executivo o exercício dos atos que

impliquem em atribuições a órgãos e servidores do Poder Executivo, a ele cabendo à iniciativa das

leis que lhe propiciem a boa execução das tarefas que lhe são atribuídas.

2 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, 14 ed, São Paulo: Matheíros, São Paulo, (55.
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Prefeitura do Município da Estância Turística de

Ribeirão Pires

Gabinete ao
Prefeito

Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra,

editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem, na prática, a verdadeiros atos de

administração, viola a harmonia e a independência que deve existir entre os Poderes.

Nesse sentido, cabe registrar o entendimento do Poder Judiciário, em caso análogo:

Áção Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal de Jacareí, de iniciativa
parlamentar, dispondo sobre a obrigatoriedade de colocação de banheiros
qyímjçps em eventos realizados no município. Afronta ao princípio da separação
dos poderes. Invasão de competência exclusiva dó EXêÔUtiVO. AçSo procedente
para declarar a inconstítucionalidade da lei n° 5.424/10 do Município de laçarei.
(TJ-SP - ADI: 5347078820108260000 SP 0534707-882010,8.26.0000, Relator:
Ruy Coppola, Data de Julgamento: 25/05/2011, Órgão Especial, Data de
Publicação; 02/06/2011)

Açao Direta de InsenstitucJonaUdade. Lei Municipal de Jacareí, de iniciativa
parlamentar, dispondo sobre a obrigatoriedade de colocação de banheiros
químicos em eventos realizados no município. Afronta ao princípio da separação
dos poderes. Invasão de competência exclusiva do Executivo. Ação procedente
para declarar a inconstitucionalidade da lei n° 5.424/10 do Município de
Jacareí,(TJ-SP - ADI: 5347078820108260000 SP 0534707-88.2010.8.26.0000,
Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 25/05/2011, Órgão Especial, Data de
Publicação! 02/00/2011)

Dessa forma, apesar de louvável a proposta, está caracterizada a contrariedade ao

princípio da separação e independência entre os Poderes, considerando que se trata de matéria de

cunho estritamente administrativo, afeta ao Poder Executivo, porquanto constitui ativídade

relacionada à gestão municipal, de modo que à implantação Sesta política pública, retira eventual

opção do administrador na sua realização, o que adentra o campo da iniciativa reservada ao Chefe

do Executivo. Com efeito, é evidente que a execução da lei em. causa exigirá o empenho de

considerável quantia por parte do Município, voltada a contratação ou manejo de pessoal capacitado

para ministrar as palestras e treinamentos ali previstos. Em última análise, impliearia O projeto

apresentado sobre a organização, funcionamento e atribuições dentro da estrutura administrativa do

Poder Executivo municipal o que importaria na intervenção do legislativo nas atividades

administrativas pertinentes ao Chefe do Executivo.



Prefeitura do Município da Estância Turística de

Ribeirão Pires

Gabinete ao
Prefeito Pelas razões expostas, Senhor Presidente, adoto a dura medida do veto total do

Projeto de Lei tf 022/17, constante dos autos do Processo tf 103/17— Sec. CM, por violação ao art

47, II e XIV, da Constituição Estadual, de aplicação extensível aos municípios por força do art. 144,

da mesma Garta.j qye ora submeto à apreciação dos Senhores Membros dessa Egrégia Casa de Leis.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 04 de dezembro

de 2017- 3 03° Ano da Fundação e 63° da Instalação do Município.

ADLER ALÍRE TEIXEIRA

Prefeito

Exmo. Senhor

Vereador RUBENS FERNANDES DA SDLVA

DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de

Ribeirão Pires,



Prefeitura do Município da Estancia Turística

Ribeirão Pires

Gabinete ao
Prefeito

Ribeirão Pires, 07 de dezembro de 2017

Ofício n" 1072.17 - TÀA

ASStltttgj Veto ao Projeto de Lei n° 026/17 -.C.M.

Autógrafo n" 6347

Sr. Presidente;

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 40 e seus

parágrafos, da Lei Orgânica do Município e, depois de ouvida a Secretaria de Assuntos

Jurídicos, decidi VETAR INTEGRALMENTE, por ser inconstitucional o Projeto de Lei

n6 025/17 - CM, de ãlltôtía dessa Egrégia Câmara, que "dispõe sobre permissão-para que o

Município crie vagas especiais de uso temporário para embarque e desembarque em

clínicas médicas, veterinárias, farmácias, farmácias de manipulação, laboratórios e

escolas", aprovado em Sessão Ordinária realizada em 30 de novembro de 2017, pelas

razSes que seguem:

RAZÕES DO VETO:

O projeto apresentado traz proposta que visa a criação de vagas especiais,

pelo Município, destinadas a uso temporário para embarque e desembarque em clínicas

médicas, veterinárias, farmácias, farmácias de manipulação, laboratórios e escolas, sendo

que deverão ser sinalízadas} idsDtífíeadas éter seu uso restrito a um máximo de 16 minutos

improrrogáveis.

Apesar da boa intenção do parlamentar municipal, constata-se que as

disposições dó pfôjêtõ de lei envolvem a criação de atribuições a órgãos e servidores do

Poder Executivo, logo, a sua proposirura cabe ao Prefeito Municipal, sob pena de afronta a

separação dos Poderes (art. 2° da CF),



Prefeitura do Município da Estância Turística de

Ribeirão Pires

Gabinete do
Prefeito

Cumpre observar que, na estrutura federativa brasileira, os Estados e os

Municípios não dispõem de autonomia ilimitada para se organizar. Somente o Poder

Constituinte originário apresenta esta característica.

Em sendo assim, por simetria, ímpõe-se a observância pelos entes federados

dos princípios e regras gerais de organização adotados pela União.

Neste sentido os ensinamentos da doutrina de Raul Machado Horta1:

A precedência lógico-jurídica do constituinte federal na organização originária da
Federação, Jorna a Constituição Federal a sede de normas centrais, que v3o
conferir homogeneidade aos ordenamentos parciais constitutivos do Estado
Federal, seja no plano constitucional, no domínio das Constituições Estaduais,
seja na área subordinada da legislação ordinária.

Entre os princípios constitucionais, um dos que vem apresentando previsão

permanente nas Constituições Republicanas é o da independência e harmonia dos Poderes,

expressamente estabelecido no artigo 2° da Constituição Federal de 1988.

Ao se organizarem.. Estados e Municípios estão obrigados a reproduzir em

suas Leis Maiores o princípio da separação dos Poderes, bem como a efetivamente respeitá-

lo no exercício de suas competências.

Na concretização deste princípio, a Constituição Federal previu matérias

cuja iniciativa legislativa reservou expressamente ao Chefe do Poder Executivo (art. 61, §

1°, por exemplo). A Constituição Estadual de São Paulo, por simetria, reproduziu esse

regramento, no que era cabível.

HORTAj Raul Machado. Poder Constituinte, do Estada-Membro, publicado em RDP 88/5



Prefeitura do Município da Estância Turística de

Ribeirão Pires

Gabinete do
Prefeito

O Projeto em questão é inconstitucional. Isso porque padece de

inconstítucionalidade formal pelo vício de iniciativa, ferindo o princípio da separação dos poderes,

uma vez que competem ao chefe do Executivo os aios de administração, confonne previsto nos

inoisos IL e XIV do artigo 47, e artigo 144j da Constituição Estadual, in verbw;

Arf. 47 — Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições
previstas nesta Constituição:
0-.)
n — exercer, com auxDio dos Secretários de Estado, a díreçEo superior da
administração estadual;

WXTV — praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do
Executivo;

Art, 144 — Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira se auto-organízarão por Lei Orgânica,, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição,

A Constituição Federal consagra a repartição da competência legislativa

entre União. Estados, Distrito Federal e Municípios, e também em termos horizontais,

dentro dos próprios entes públicos, entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Segundo ainda Helly Lopes Meirelles2:

A atribuição típica e predominante da Câmara é normativa, isto é, a de rendar a
administração do Município e a conduta dos rnUBÍcipes ao que afçta aos
interesses locais. A Câmara não administra o Município, estabelece, apenas,
normas de administração. De um modo geral, pode a Câmara, por deliberação do
plenário, indicar medidas administrativas ao prefeito 'adjuvandi causa1, isto é, a
título de colaboração e sem força coativa ou obrigatória para o Executivo, o que
não pode é prover situações concretas por seus próprios atos ou impor ao
Executivo a tomada de medidas específicas de sua exclusiva competência e
atribuição. Usurpando funções do Executivo, ou suprimindo atribuições- do
prefeito, a Câmara praticará ilegalidade reprimível por via judicial,

2 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, 14 ed. São Paulo: Malhelros, São Paulo, ps.

605/606



Prefeitura do Município da Estância Turística de

Ribeirão Pires

Gabinete do
Prefeito

Compete, portanto, cora exclusividade ao Executivo o exercício dos atos

que impliquem em atribuições a órgãos e servidores do Poder Executivo, a ele cabendo à

iniciativa das leis que lhe propiciem a boa execução das tarefas que- lhe são atribuídas.

Deste modo, qttãndõ a pfêtêxtõ de legislai,• o Poder Legislativo administra,

editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem, na prática, a verdadeiros atos de

administração, viola a harmonia e a independência que deve existir entre os Poderes,

Nesse sentido, cabe registrar o entendimento do Poder Judiciário, em caso

análogo:

Ação direta de inconstítucionalidade Lei 4,604, de' 11 de maio de 2009, do
Município de Votuporanga, que "dispõe sobre reserva de vagas nas vias públicas
para estacionamento de veículos que objetivani o embarque e o desembarque de
hóspedes era hotéis e similares" - Norma de iriiciâfiVâ dê Vereador - IftvasSO de
esfera de atuação do Prefeito, a quem compete gerir a administração pública
municipal - Ofensa ao princípio constitucional da separação e independência de
poderes - Violação dos artigos 5o e 144, ambos da Constituição Estadual - Ação
julgada procedente para declarar a inconstitucíonalidade da lei impugnada,(TJ-SP
- ADI: 994092280251 SP, Relator; Ribeiro dos Santos, Data de Julgamento:
17/03/2010, Órgão Especial, Data de Publicação: 08/04/2010),

Dessa forma, apesar de louvável a proposta, está caracterizada a

contrariedade ao princípio da separação e independência entre os Poderes, tendo em vista

que a lei de iniciativa do Poder Legislativo trata sobre atividade de gestão, de competência

do Executivo. Em última análise, implicaria o projeto apresentado sobre a organização,

funcionamento e atribuições dentro da estrutura administrativa, do Poder Executivo

municipal, ressaltando, novamente, que importaria na intervenção do legislativo nas

ativídades administrativas pertinentes ao Chefe do Executivo.



Prefeitura do Município ãa Estância Turística de

Ribeirão Pires

Gabinete do
Prefeito

Pelas razões expostas, Senhor Presidente, adoto a dura medida do veto total

do Projeto de Lei n° 026/17, constante dos autos do Processo n° 108/17 - Sec. CM, por

violação ao art. 47, II e XTV, da Constituição Estadual., de aplicação extensível aos

municípios por força do art. 144, da mesma Carta, que ora submeto à apreciação dos

Senhores Membros dessa Egrégia Casa de Leis.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de PJbeirão Pires, em 07 de

dezembro de 2017- 3Õ'3tí Ano da Fundação e S3° da InstalaçSo do Município.

ÁDLER ALKKED O JARDIM TEIXEIRA

Prefeito

Exmo. Senhor

Vereador RUBENS FERNANDES DA SILVA

DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de

Ribeirão Pires,



Prefeitura âõ Munitípio da Estância Turística de

Ribeirão Pires

Gabinete do
Prefeito

Ribeirão Pires, 04 de dezembro de 2017

Ofício n° 1050.17 - TÁA

Veto ao Projofo de Lei n" 030/17 r- G,M.

Autógrafo n" $340

Sr. Presidente;

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 40 e seus

parágrafos, da Lei Orgânica do Município e, depois de ouvida a Secretaria de Assuntos

Jurídicos, decidi VETAR INTEGRALMENTE, por ser inconstitucional o Projeto de Lei

n° 030/17 - CM, de autoria dessa Egrégia Câmara, que "dispõe Sobre â Colocação de

banheiros químicos feminino, masculino e para deficientes nas Feiras Livres no Município

de Ribeirão Pires", aprovado em Sessão Ordinária realizada em 23 de novembro de 2017,

pelas razões que seguem:

RAZÕES DO VETO:

O projeto apresentado traz proposta que visa tornar obrigatório, a Prefeitura

do Município, a instalação de banheiros químicos de fibra de vidro para ôê âêXõg fêfflififflC

e masculino, bem como para os deficientes físicos, em todas as Feiras Livres que se

realizarem no âmbito do Município,

Apesar da boa intenção do parlamentar municipal, constata-se que as

disposições do projeto de lei envolvem a criação de atribuições a órgãos e servidores do

Poder Executivo, logo, a sua propositura cabe ao Prefeito Municipal, sob pena de afronta a

separação dos Poderes (art. 2° da CF),



Prefeitura do Município da Estância Turística de

Ribeirão Pires

Gabinete do
Prefeito

Cumpre observar que, na estrutura federativa brasileira, os Estados e os

Municípios não dispõem de autonomia ilimitada para se organizar. Somente o Poder

Constituinte originário apresenta esta característica.

Em sendo assim, por simetria, impoe-se a observância pelos entes federados

dos princípios e regras gerais de organização adotados pela União.

Neste sentido os ensinamentos da doutrina de Raul Machado Horta1'.

A precedência lógico-jurídica do constituinte federal na organização originária da
Federação toma a Constituição Federal a sede de normas centrais, que vão
conferir homogeneidade aos ordenamentos parciais constitutivos do Estado
Federal, seja no plano constitucional, no domínio das Constituições Estaduais,
seja na área. subordinada da lègislâçac Hfdiaâria,

Entre os princípios constitucionais, um dos que vem apresentando previsão

permanente nas Constituições Republicanas é o da independência e harmonia dos Poderes,

expressamente estabelecido no artigo 2° da Constituição Federal de 1988.

Ao se organizarem; Estados e Municípios estão obrigados a reproduzir em

suas Leis Maiores o princípio da separação dos Poderes, bem como a efetivamente respeitá-

lo no exercício de suas competências.

Na concretização deste princípio, a Constituição Federal previu matérias

cuja iniciativa legislativa reservou expressamente ao Chefe do Poder Executivo (art. 61, §

1°, por exemplo)» A Constituição Estadual de São Paulo, por simetria, reproduziu esse

regramento, no que era cabível.

HORTA, Raul Machado. Poder Constituinte do Estado-Membro, publicado em RDP 88/5
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O Projeto em questão é inconstitucional. Isso porque padece de

inconstitucionalidade formal pelo vício de iniciativa., ferindo o princípio da separação dos

poderes, uma vez que competem ao chefe do Executivo os atos de administração,

conforme previsto nos incisos II ê XTV de artigo 47, e artigo 144, da Constituição

Estadual, m verbis:

Art 47 — Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições
previstas nesta Constituição:
(...)
II — exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da
administração estadual;

w
XIV — praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do
Executivo;

Art.144 — Os Municípios, com autonomia política, legislativa, adrninístrativa e
financeira se auío-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

A Constituição Federal consagra a repartição da competência legislativa

entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e também em termos horizontais,

dentro dos próprios entes públicos, entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,

Segundo ainda Helly Lopes Meirelles2;

A atribuição típica e predominante da Câmara é normativa, isto é, a de rendar a
administração do Município e a conduta dos munícipes no que afeta aos
interesses locais. A Câmara não administra o Município, estabelece, apenas,
normas de administração. De um modo geral, pode a Câmara, por deliberação do
plenário, indicar medidas administrativas ao prefeito 'adjuvandi causa1, isto é, a
título de colaboração e sem força coativa ou obrigatória para o BxseutiVQj o que
não pode é prover situações concretas por seus próprios atos ou impor ao
Executivo a tomada de medidas específicas de sua exclusiva competência e
atribuição. Usurpando funçSes do Executivo, ou suprimindo atribuições do
prefeito, a Câmara praticará ilegalidade reprimível por viajudicíaL

2 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, 14 ed. São Paulo: Malheiros, São Pauto, ps.
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Compete, portanto, com exclusividade ao Executivo o exercício dos atos

que impliquem em atribuições a órgãos e servidores do Poder Executivo, a ele cabendo à

iniciativa das leis que lhe propiciem a boa execução das tarefas que lhe são atribuídas.

Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra,

editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem, na prática, a verdadeiros atos de

administração, viola a harmonia e a independência que deve existir entre os Poderes.

Nesse sentido, cabe registrar o entendimento do Poder Judiciário, em caso

análogo:

Ação Díreta de Inconstitucíonaiidade. Lei MUnicipal de Jsearet, de iniciativa
parlamentar, dispondo sobre a obrigatoriedade de colocação de banheiros
químicos em eventos realizados no município. Afronta ao princípio da separação
dos poderes, Invasão de competência exclusiva do Executivo, AçSo procedente
para declarar a inconstitucionalídade da lei n° 5.424/10 do Município de laçarei.
(TJ-SP - ADI: 5347078820108250000 SP 0534707-88.2010.8.26,0000, Relator:
Ruy GoppQls, Dsta de Julgamento: 25/05/2011, Órgão Especial, Data de
Publicação: 02/06/2011)

Ação Direta de Inconstitucionalidade, Lei Municipal de Jaoareí, de iniciativa
parlamentar, dispondo sobre a obrigatoriedade de colocação de banheiros
químicos em eventos realizados no município. Afronta ao princípio da separação
dos poderes. Invasão de competência exclusiva do Executivo. Ação procedente
Çãfâ deelaear a ínconstituoionalidade da lei nc 5;424/10 do Município de
Jacareí.(TJ-SP - ADI: 5347078820108260000 SP 0534707-88.2010.8,26.0000,
Relaton Ruy Coppola, Data de Julgamento; 25/05/2011, Órgão Especial, Data de
Publicação: 02/06/2011)

Pessa forma, apesar de louvável a proposta, está caracterizada a

contrariedade ao princípio da separação e independência entre os Poderes, considerando,

ainda, que a Lei Municipal n° 4.621/2002, que dispõe sobre o funcionamento de Feiras

Livres no Município, determina a competência do Poder Executivo sobre esta atividade,

tendo tJôffiQ escopo atender ao interesse público, observadas, inclusive, as exigências

higiênico-sanitárias, viárias e urbanísticas em geral. Em última análise, implicaria o projeto
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apresentado sobre a organização., funcionamento e atribuições dentro da estrutura

administrativa do Poder Executivo municipal o que importaria na intervenção do legislativo

nas atividades administrativas pertinentes ao Chefe do Executivo-

Pelas razoes expostas, Senhor Presidente,, adoto a dura medida do veto total

do Projeto de Lei n° 030/17, constante dos autos do Processo n° 128/17 - Sec. CM, por

violação ao art 47, n e XTV, da Constituição Estadual, de aplicação extensível aos

municípios por força do art. 144, da mesma Carta, que ora submeto â apreciação dos

Senhores Membros dessa Egrégia Casa de Leis.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 04 de

dezembro de 2017—303° Ano da Fundação e 63° da Instalação do Município.

ÁDLERALEREDO JARDIM TEIXEIRA

Prefeito

Exmo. Senhor

Vereador RUBENS FERNANDES DA SILVA

DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de

Ribeirão Pires,
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Ribeirão Pires, 06 de dezembro de 2017

Ofício n" 1069.17 - TAA

Assunto: Veto ao Proieto de Lei n° 033/17 - C.M.

Autógrafo n° 6348

Sn Presidente;

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 40 e seus

parágrafos, da Lei Orgânica do Município e, depois de ouvida a Secretaria de Assuntos

Jurídicos, decidi VETAR INTEGRALMENTE, por ser inconstitucional o Projeto de Lei

n° 033/17 — CM, de autoria dessa Egrégia Câmara, que "dispõe sobre corte no fornecimento

de água tratada e energia elétrica, no Município de Ribeirão Pires, por falta de pagamento,

nas sextas-feiras. sábado, domingo, feriados e último dia útil que anteceder os feriados",

aprovado em Sessão Ordinária realizada em 30 de novembro de 2017, pelas razões que

seguem:

RAZÕES DO VETO:

O projeto apresentado traz proposta que visa proibir o corte no fornecimento

de água tratada e energia elétrica, por falta de pagamento, nas sextas-feiras, sábado,

domingo, feriados e último dia útil que anteceder os feriados, competindo ao Poder

Executiva a fiscalização da execução da Lei,

Apesar da boa intenção do parlamentar municipal, constata-se que as

disposições do projeto de lei envolvem a criação de atribuições a órgãos e servidores do

Poder Executivo, logo, a sua propositura cabe ao Prefeito Municipal, sob pena de afronta a

separação dos Poderes (art 2° da CP).
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Cumpre observar que, na estrutura federativa brasileira, os Estados e os

Municípios não dispõem de autonomia ilimitada para se organizar.. Somente o Poder

Constituinte originário apresenta esta característica.

Em sendo assim, por simetria, impoe-se a observância pelos entes federados

dos princípios e regras gerais de'organização adotados pela União.

Neste sentido os ensinamentos da doutrina de Raul Machado Horta:;

A precedência.!ógico-jurídica do constituinte federal na organização originária da
Federação, torna a Constituição Federal a sede de normas centrais, que vão
Conferir homogeneidade aos ordenamentos parciais constitutivos do Estado
Federal, seja no plano constitucional, no domínio das Constituições Estaduais,
seja na área subordinada da legislação ordinária.

Entre os princípios constitucionais, um dos que vem apresentando previsão

permanente rias' Constituições Republicanas é o da independência e harmonia dos Poderes,

expressamente estabelecido no artigo 2° da Constituição Federal de 1988.

Ao se organizarem, Estados e Municípios estão obrigados a reproduzir em.

suas Leis Maiores o princípio da separação dos Poderes, bem como â êfêtlvartieflte respeitá-

lo no exercício de suas competências. .

Na concretização deste princípio, a Constituição Federal previu matérias

cuja iniciativa legislativa reservou expressamente ao Chefe do Poder Executivo (ârt. 61, §

1°, por exemplo). A Constituição Estadual de São Paulo, por simetria, reproduziu esse

regramento, no que era cabível .

l HORTA, Raul Machado. Pod&r Constituinte do Estado-Membro, 'publicado em RDp 88/5
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O Projeto em questão é inconstitucional. Isso porque padece de

inconstitucionalidade formal pelo vício de iniciativa, ferindo o princípio da separação dos

poderes, uma vez que competem ao chefe do Executivo os atos de administração,

conforme previsto nos incisos II e XIV do artigo 47, e artigo 144, da Constituição

Estadual, iri verbis;

Art 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições
previstas nesta Constituição:

D! — exercer; com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da
administração estadual;

(-)
XIV — praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do
Executivo;

Art.144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição,

A Constituição Federal consagra a repartição da competência legislativa

entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e também em termos horizontais,

dentro dos próprios entes públicos, entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Segundo ainda Helly Lopes Meirelles2:

A atribuição típica e predominante da Câmara é normativa, isto é, a de rendar a
administração do Município e a conduta dos munícipes no que afeta aos
interesses locais. A Câmara não administra o MunÍsípÍQ.j estabelece, apenas,
normas de administração. De um modo geral, pode a Câmara, por deliberação do
plenário, indicar medidas administrativas ao prefeito.'adjuvandi causa', isto é, a
título de colaboração e sem força, coativa ou obrigatória para o Executivo, o que
não pode é prover situações concretas por seus próprios atos ou impor ao
Executivo a tomada de medidas específicas de sua exclusiva competência e

2 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, 14 ed. São Paulo: Malheíros, São Paulo, ps.
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atribuição. Usurpando funções do Executivo, ou suprimindo atribuições do
prefeito, a Câmara praticará ilegalidade reprimível por via judicial.

Compete, portanto, com exclusividade ao Executivo o exercício dos atos

que impliquem em atribuições a órgãos e servidores do Poder Executivo, a ele cabendo à

iniciativa das leis que lhe propiciem a boa execução das tarefas que lhe são atribuídas.

Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra,

editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem, na prática, a verdadeiros atos de

administração, viola a harmonia e a independência que deve existir entre os Poderes.

Nesse sentido., cabe registrar o entendimento do Poder Judiciário, em caso

análogo:

Ação direta de inconstítucionalidade - Lei n. 3.274/11, do Município de Tietê -
Proibição de corte do fornecimento de energia elétrica, água, gás e telefone por
iriadimplência do consumidor nos dias qus antecederem sábados, domingos e
feriados - Organização de serviço público de iniciativa legislativa exclusiva do
Executivo -Ofensa ao principio da separação e independência dos Poderes
Declaração de inconstttucionalidade do diploma normativo por ofensa aos artigos
SQ, 47, TI, e 144 da Carta Paulista - Procedência.(TJ-SP - ADI;
01588833120128260000, Relator: Alves Bevilacqua, Data de Julgamento;
27/02/2013, Órglo Especial, Data de Publicação: 07/03/2013)

Dessa forma, apesar de louvável a proposta, está caracterizada a

contrariedade ao princípio da separação e independência entre os Poderes, considerando

que se trata de matéria de cunho estritamente administrativo, afeta ao Poder Executivo,

porquanto constitui atividade relacionada a prestação de serviço publico, cabe ao Poder

Executivo o planejamento básico. Em última análise, implicaria o projeto apresentado sobre

a organização, funcionamento e atribuições dentro da estrutura administrativa o que

importaria na intervenção do legislativo nas atividades administrativas pertinentes ao Chefe

do Executivo.
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Pelas razoes expostas, Senhor Presidente, adoto a dura medida do veto total

do Projeto de Lei n° 033/17, constante dos autos do Processo n° 143/17 - Sec. CM, por

violação ao art 47, II e XIV, da Constituição Estadual, de aplicação extensível aos

municípios por força do art 144, da mesma Carta, que ora submeto à apreciação dos

Senhores Membros dessa Egrégia Casa de Leis.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribekão Pires, em 06 de

dezembro de 2017—303° Ano da Fundação e 63° da Instalação do Município.

ÁDLER ALFREDOg^JRDIM TEIXEIRA

Prefeito

Exmo. Senhor
Vereador RUBENS FERNANDES DA SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
Ribeirão Pires,
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Ribeirão Pires
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Ribeirão Pires, 15 de dezembro de 2017

Ofício n" 1103.17-mp

AsstiiitO! Veto total ao Projeto de Lei n" 035/17"» C.M.

Autógrafo n0.635ft

Sr. Presidente;

Cóifitittieo a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 40 e seus parágrafos,

da Lei Orgânica do Município e, depois de ouvida a Secretaria de Assuntos Jurídicos, decidi

VETAR INTEGRALMENTE, em razão de vício insanável o Projeto de Lei n° 036/2017 -

CM, que "Denomina Guaraci Chiandotti a Rua Andaraí, localizada em Ouro Fino Paulista,

no Município da Estância Turística de Ribeirão Pires, e dá outras providências1', pelas

razões que seguem:

RAZÕES DO VETO:

O projeto apresentado traz proposta que visa denominar de Guaraci Chíanclotti

a Rua Andaraf, localizada em Ouro Fino Paulista, neste Município.

Apesar da boa intenção do parlamentar municipal, constata-se que o Projeto

apresentado possui vício insanável ao determinar em seu art. 2° a revogação do Decreto

Municipal n° 1.326/1974.

Isso porque o referido Decreto não dispõe apenas sobre a Rua Andaraí, objeto

de alteração* mas de aproximadamente 60 (sessenta) ruas, que ficarão sern denominação em

caso de revogação integral, j

U
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Não fosse por tal motivo, uma vez que foram cumpridas todas as exigências da

Lei Municipal n° 2.848/1986, que dispõe sobre normas para denominação de vias, logradouros

públicos e próprios Municipais, a proposta estaria apta para sanção.

A decisão pelo veto total se dá em razão da proibição insculpida na Constituição

Estadual, que dispõe:

Artigo 28....

§ 2° - O veto parcial deverá abranger, por inteiro, o artigo, o parágrafo, o inciso, o
item ou alínea.

Nesse diapasão, por simetria, o Município reproduziu o dispositivo em sua Lei

Orgânica (art.40, §5°), não restando alternativa que não o veto integral ao Projeto, haja vista a

impossibilidade de tomar a medida apenas para o trecho em desconfófrrildãdé.

Dessa forma, Senhor Presidente, apesar de louvável a proposta, a sanção

acarretaria em inconveniência ao Município, uma vez que inúmeras ruas ficariam sem

denominação, motivo pelo qual adoto a dura medida do veto total do Projeto de Lei n° 035/17,

constante dos autos do Processo n6 145/17 - Sec. CM, que ora submeto à apreciação dós

Senhores Membros dessa Egrégia Casa de Leis.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 15 de

dezembro de 2017- 303° Ano da Fundação e 63° da Instalação do Município.

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA

Prefeito

Exmo. Senhor
Vereador RUBENS FERNANDES DA SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
Ribeirão Pires.
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Ofício n° 1102.17- mp

Ribeirão Pires, 15 de dezembro de 2017

Assunto: Veto iotal ao Projeio de Lei a0 036/17- C.M.

Autógrafo n" 6343

Sr. Presidente;

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 40 e seus parágrafos,

da Lei Orgânica do Município e3 depois de ouvida a Secretaria de Assuntos Jurídicos, decidi

VETAR JJNTEGRALMENTJÈ, em razão de vício insanável ô Pfõjeto de Lei n9 036/2017 -

CM, que !T)enomina de Mariana Ángeliniades de Oliveira a Rua Monte Alegre, localizada no

Bairro Jardim Itacolomy, no Município da Estância Turística de Ribeirão Pires, e dá outras

providências", pelas razões que seguem:

RAZÕES DO VETO:

O projeto apresentado traz proposta que visa denominar de Mariana

Ángeliniades de QliVêifâ â Rua Moflte Alegre, localkada no Bairro Jardim ItacQlomy, neste

Município.

Apesar da boa intenção do parlamentar municipal, constata-se que o Projeto

apresentado possui vício insanável ao determinar em seu art. 2° a revogação do Decreto

Municipal n° 1.326/1974,

Isso porque o referido Decreto não dispõe apenas sobre a denominação da Rua

Mônfê Alegre, objeto de alteração, mas de aproximadamente 6Q (sessenta) ruas, que ficarão

sem denominação em caso de revogação integral.
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Não fosse por tal motivo, uma vez que foram cumpridas todas as exigências da

Lei Municipal n° 2.848/1986, que dispõe sobre normas para denominação de vias, logradouros

j5ítbliceis e próprios Municipais.; á proposta gstaria apta para sanção.

A decisão pelo veto total se dá em razão da proibição insculpida na Constituição

Estadual, que dispõe:

Artigo 28 ,„„„„„..

§ 2" - O veto parcial deverá abranger., por inteiro, o artigo, o parágrafo, o inciso, o
item ou alínea.

Nesse diapasão, por simetria, o Município reproduziu o dispositivo em sua Lei

Orgânica (art.40, §5°), não restando alternativa que não o veto integral ao Projeto, haja Vista ã

impossibilidade de tomar a medida apenas para o trecho em desconformidade.

Dessa forma, Senhor Presidente, apesar de louvávei a proposta, a sanção

acarretaria em inconveniência ao Município, uma vez que inúmeras ruas ficariam sem

denominação, motivo pelo qual adoto a dura medida do veto total do Projeto de Lei n° 036/17,

constante dos autos do Processo n° 146/17 — Sec. CM, que ora submeto à apreciação dos

Senhores Membros dessa Egrégia Casa de Leis.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de PJbeirão Pires, em 15 de

dezembro de 2017-303° Ano da Fundação e 63° da Instalação do Município.

HM TEIXEIRAADLER ALFREDO

Prefeito

Exmo. Senhor
Vereador RUBENS FERNANDES DA SILVA
DD, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
Pubeirão Pires.
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Ribeirão Pires, 14 de dezembro de 2017

Oficio n" 1085.17-«n

Assunto: Veto ao Projeto de Lei n" 039/17 - C.M.

Autógrafo n° 6340

Sr. Presidente;

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 40 e seus parágrafos, da Lei

Orgânica do Município e, depois de ouvida a Secretaria de Assuntos Jurídicos, decidi VETAR

INTEGRALMENTE, por ser inconstitucional o Projeto de Lei n° 039/17 - CM, de autoria dessa

Egrégia Câmara, que "dispõe sobre o cabimento dos direitos saciais previstos no art. 7°, VIII e XVII

da Constituição Federal ao Prefeito, Vice-Prefeito e aos Vereadores, e dá outras providências",

aprovado em Sessão Ordinária realizada em 30 de novembro de 2017, pelas razões que seguem:

RAZÕES DO VETO:

O pcõjeto apresentado traz proposta que visa estender ao Prefeito, Vice-Prefeito e aos

Vereadores do Município os direitos sociais previstos nos incisos VIII e XVII do artigo T da

Constituição Federal.

Assim, o artigo 1° do aludido Projeto de Lei dispõe:

Art. 1° É devido o pagamento do décimo terceira subsídio ao Prefeito, Vice-Preteko e
Vereadores, nos termos do inciso VIU do ait. 7° dá Constituição Federal, tomando como
base o valor integral do subsídio mensal e Abono Constitucional de 1/3 ao Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadófes calculado sobre o seus subsídios, nos termos do artigo 7°
XVII da Constituição Federal.

A Lei Complementar 001/1990 (Lei Orgânica do Município) dispõe sobre a fixação

do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores e os artigos 27-A e 47, da referida lei trazem

importante regra sobre temporalidade e vigência dos subsídios, conforme se verifica, in wrbís:

f-i-
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Art, 27-A. O subsídio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal, no último
ano da legislatura, até 30 dias antes das eleições, vigorando para a legislatura
subsequente, observado o disposto no inciso VI do artigo 29 da Constituição Federal e
na Constituição Estadual.

Art. 47. O subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais será
fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal, no últ imo ano da legislatura, até 30
dias antes das eleições, vigorando para a legislatura subsequente, observado ó disposto
no inciso V do artigo 29 da Constituição Federal.

Por outro lado, o inciso VI, do artigo 29 da Constituição Federal, com alteração dada

pela EC n° 025, de 14 de fevereiro de 2000, retirou da competência do Chefe do Executivo a sanção

ou veto sobre matéria que trate do subsídio dos Vereadores, conforme abaixo transcrito:

"Art, 29 ;
VI -o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em
cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição,
observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites
máximos:

Acompanhando o preceito da Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal em seu

art. 27-A também concede exclusividade à Câmara Municipal para tratar da matéria.

Portanto, o Projeto de Lei, no que diz respeito ao subsídio dos Vereadores, apresenta

inconstitucionalidade formal, uma vez que o Executivo, ao deliberar sobre matéria que foge à sua

competência está afrontando o princípio da independência e harmonia dos Poderes, expressamente

estabelecido no artigo 2° da Constituição Federal de 1988.

De outro lado, no que se refere ao processo legislativo, apesar dos artigos 27-A e 47

da LOM definirem que a fixação dos subsídios deve ser feita por atos ordinários, é importante

destacar que a Constituição Federal em seu art. 39, §4° veda o acréscimo de qualquer gratificação,

adicional, abono, prémio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio vigente.

Em sendo assim, a decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 650898/RS), que versa

sobre a possibilidade de percepção da gratificação de férias e do 13° salário pelos agentes políticos,
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deve ser entendida dentro dos limites constitucionais do inciso VI, do artigo 29, ou seja, observando-

se o princípio da anterioridade, também imposta pelos artigos 27-A e 47 da Lei Orgânica Municipal.

Neste sentido, é o alerta do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:

"COMUNICADO SDG n 030/2017
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO ALERTA as Câmaras
Municipais que eventuais íeis autorízadoras de concessão do décimo terceiro
salário à vereança, baseados em decisão do E. Supremo Tribunal Federal deverão
observar o princípio da anterioridade previsto no artigo 29, inciso VI, da
Constituição Federal, SDG, em 06 de dezembro de 2017. "

Além do que, por se tratar de um benefício destacado do subsidio, deverá ser criado

mediante emenda à Lei Orgânica, obedecendo ao disposto no artigo 33 da LOM.

Ressalte-se, por oportuno, que a observância do rito legislativo é imperiosa e sua

negativa configura o mais grave dos vícios, o da inconstitucionalídade.

A respeito, colacionamos o ensinamento doutrinário de Celso Bastos:

[...] O que distingue uma espécie normativa da outra sSo certos aspectos na elaboração e
o campo de atuação de cada uma delas. Lei complementar não pode cuidar de matéria de
lei ordinária, da mesma forma que a lei ordinária não pode tratar de matéria de lei
complementar ou de matéria reservada a qualquer outra espécie liõiíriàtiVã, sob perta de
inconstitucional idade. De forma que, se cada uma das espécies tem o seu campo próprio
de átuação, tl5o lia Palaf éH1 Hierarquia. Qualquer gontmdicão entre essas espécies
normativas será sempre por invasão de competência de uma pela outra. Se uma espécie
invadir o campo de atuação de outra, estará ofendendo diretamente à Constituição. Será
inconstitucional, (grifo nosso)

Hugo de Brito Machado, na mesma linha, assevera que "em se tratando de norma

cuja aprovação exige quorum qualificado, não é razoável entender-se que pode ser alterada,

ou revogada, por lei ordinária" (cf."Curso de Direito Tributário", 21" ed., Ed. Malliéiros, p. 73).

Cumpre destacar, ainda, que o Projeto n° 039/17, se aprovado, aumentará despesas de

pessoal, sendo imprescindível respeitar os limites previstos nas leis de caráter orçamentado (LDO e

LOA) e no art. 29-A, alínea 11, da Constituição Federal.
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No que tange ao atendimento da Lei de Responsabilidade Piscai, o aludido ProjetO

por não vii' ácòttljjalíllãdo dds documentos exigidos nos arts. 16 e 17, acarretará nulidade, conforme

determina o art. 21 da referida lei, In verbix:

Ari. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e
não atenda:
l • as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIU
do art. 37 e no § 1° do art. 169 da Constituição;

Destarte, apesar da boa intenção dessa Egrégia Câmara, o Projeto em questão padece

de inconstitucionalidade ao ferir aos princípios da separação dos Poderes, da legalidade no processo

legislativo municipal, as disposições da Lei Complementar 001/1990 e, ainda, pela não observância

ao disposto nos artigos 16 e í7 da Lei de Responsabilidade Fiscal, resultando em direta afronta â

Constituição Federal.

Pelas razões expostas, Senhor Presidente, adoto a dura medida do veto total do Projeto

de Lei n° 039/17, constante dos autos do Processo n° 165/17 - Sec. CM, que ora submeto à apreciação

dos Senhores Membros dessa Egrégia Casa de Leis.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 14 de dezembro de

2017- 303° Ano da Fundação e 63° da Instalação do Município.

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA

Prefeito

Exmo. Senhor
Vereador RUBENS FERNANDES DA SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
Ribeirão Pires.


