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Prefeitura de Dianópolis-TO

PREFEITURA MUNICIPAL

VETO 01/2021 DO PROJETO DE LEI 11/2021
Senhores Vereadores.
Em conformidade com o disposto no art. 64 da Lei Orgânica do
Município, apresento VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº
11/2021, que “proíbe a inauguração e/ou o recebimento de
obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não
estejam em condições de atender aos ﬁns a que se destinam
ou que não estejam em conformidade com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT”, pelas razões
e justiﬁcativas a seguir expostas:
Não obstante, a nobre intenção do legislador, a ﬁm de se
coibir a inauguração e a entrega de obras públicas
incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao ﬁm a
que se destinam, práticas utilizadas principalmente em
período eleitoral, o ato normativo padece de
inconstitucionalidade.
O ato normativo impugnado, de iniciativa parlamentar, é
verticalmente incompatível com nosso ordenamento
constitucional por violar o princípio federativo e o da
separação de poderes.
A matéria disciplinada pela lei impugnada encontra-se no
âmbito da atividade administrativa do município, cuja
organização, funcionamento e direção superior cabe ao
Prefeito Municipal, com auxílio dos Secretários Municipais.
A proibição de inauguração de obras públicas é matéria
exclusivamente relacionada à Administração Pública, a cargo
do Chefe do Executivo.
Nesse sentido, considerada a iniciativa parlamentar que
culminou na edição do ato normativo em epígrafe, é visível
que o Poder Legislativo municipal invadiu a esfera de
atribuições do Chefe do Poder Executivo.
Ao Legislativo cabe a função de editar atos normativos de
caráter geral e abstrato. Ao Executivo cabe o exercício da
função de gestão administrativa, que envolve atos de
planejamento, direção, organização e execução.
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. Assim, privativa do Poder Executivo
e inserida na esfera do poder discricionário da administração.
Não se trata, evidentemente, de atividade sujeita a disciplina
legislativa. Logo, o Poder Legislativo não pode através de lei
ocupar-se da administração, sob pena de se permitir que o
legislador administre invadindo área privativa do Poder
Executivo.
Quando o Poder Legislativo do Município edita lei disciplinando
atuação administrativa, como ocorre, no caso em exame, em
função da proibição de inauguração de obras públicas, invade,
indevidamente, esfera que é própria da atividade do
administrador público, violando o princípio da separação de
poderes.
Cabe essencialmente à Administração Pública, e não ao
legislador, deliberar a respeito da conveniência e da
oportunidade da inauguração de obras públicas. Embora
relevante a proposição - que zela pelo interesse público por
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diﬁcultar que agentes políticos busquem promoção pessoal
nas festividades de inauguração de obras públicas sem
condições adequadas de atendimento ao povo - trata-se de
atuação administrativa que é fundada em escolha política de
gestão, na qual é vedada intromissão de qualquer outro poder.
A inconstitucionalidade, portanto, decorre da violação da regra
da separação de poderes. É pacíﬁco na doutrina, bem como na
jurisprudência, que ao Poder Executivo cabe primordialmente
a função de administrar, que se revela em atos de
planejamento, organização, direção e execução de atividades
inerentes ao Poder Público. De outro lado, ao Poder
Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis,
ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e
abstração.
Cumpre recordar aqui o ensinamento de Hely Lopes Meirelles,
anotando que “a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara
não pode administrar. (...) O Legislativo edita normas; o
Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de
funções é que residem a harmonia e independência dos
Poderes, princípio constitucional (art.2º) extensivo ao governo
local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou Câmara, realizada
com usurpação de funções é nula e inoperante”.
Sintetiza, ademais, que “todo ato do Prefeito que infringir
prerrogativa da Câmara – como também toda deliberação da
Câmara que invadir ou retirar atribuição da Prefeitura ou do
Prefeito – é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de
funções dos órgãos do governo local (CF, art. 2º c/c o art. 31),
podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário” (Direito
municipal brasileiro, 15. ed., atualizada por Márcio Schneider
Reis e Edgard Neves da Silva, São Paulo, Malheiros, 2006, p.
708 e 712).
Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo
administra, editando leis que equivalem na prática a
verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e
independência que devem existir entre os poderes estatais.
A matéria tratada na lei encontra-se na órbita da
chamada reserva da administração, que reúne as
competências próprias de administração e gestão, imunes à
interferência de outro poder, pois privativas do Chefe do Poder
Executivo.
Ainda que se imagine que houvesse necessidade de disciplinar
por lei alguma matéria típica de gestão municipal, a iniciativa
seria privativa do Chefe do Poder Executivo. Decidir sobre o
momento da inauguração de obras públicas é matéria
exclusivamente relacionada à Administração Pública, a
cargo do Chefe do Executivo.
Para rematar, cumpre observar na jurisprudência sobre a
matéria, assim já se pronunciou:
“AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL Nº
5.917/2015 – Município de
JACAREÍ – iniciativa
parlamentar – LEI QUE
PROÍBE A INAUGURAÇÃO DE
OBRAS PÚBLICAS OU QUE
NÃO ATENDAM AO FIM A
QUE SE DESTINAM – Invasão
da competência reservada
ao Chefe do Poder
Executivo – Ingerência na
Administração do Município
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– Vício de iniciativa
conﬁgurado – Violação ao
Princípio da Separação de
Poderes – AFRONTA AOS
artigos 5º, 47, II, XIV e XIX e
144, da Constituição do
Estado DE SÃO PAULO –
Inconstitucionalidade
reconhecida – AÇÃO
PROCEDENTE”. (Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº
2104236-47.2015.8.26.0000
, Rel. Des. João Negrini
Filho, v.u, julgado em 18 de
novembro de 2015).

Portanto, apesar de ser honrosa sob o ponto de vista material,
por relacionar-se ao princípio constitucional da moralidade
(artigo 37, caput, CF/88), a proposta não poderia ter sido
apresentada por membro do Poder Legislativo, uma vez que a
iniciativa para projetos que tratem da organização e da gestão
dos atos públicos e políticos do Executivo compete apenas ao
Prefeito, enquanto responsável pela ordenação administrativa.
A propósito, destaca-se precedente do TJRS sobre matéria
muito similar:
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI N° 3.064/17 DO
MUNICÍPIO DE NOVO
HAMBURGO. ENVIO DE
RELATÓRIO, PELO PODER
EXECUTIVO À CÂMARA
DE VEREADORES, ANTES
DA INAUGURAÇÃO DE
OBRAS
PÚBLICAS. Inconstitucion
alidade de ordem formal
e material de lei do
Município de Novo
Hamburgo que
determina o envio de
relatório, pelo Poder
Executivo à Câmara
Municipal, anteriormente
à inauguração de obras
públicas. Violação do
artigo 8º, artigo 10,
artigo 60, inciso II,
alínea d e artigo 82,
inciso VII, todos da
Constituição Estadual.
Precedentes
jurisprudenciais do
Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal
Federal. JULGARAM
PROCEDENTE. UNÂNIME.
(Ação Direta de
Inconstitucionalidade Nº
70075585935, Tribunal
Pleno, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Rui Portanova,
Julgado em 12/03/2018).
A Lei Orgânica do Município de Dianópolis, em simetria ao que
dispõe a Constituição do Estado do Tocantins e a Constituição
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Federal de 1988, dispõe em seu art. 59, as matérias cuja
competência legislativa é privativa do Chefe do Poder
Executivo Municipal, a saber:
Art. 59 - São de iniciativa
privativa do Prefeito as leis
que disponham sobre:
I - criação, transformação
ou extinção de cargos,
funções ou empregos
públicos na administração
direta, autárquica e
fundacional, bem como a
ﬁxação ou aumento da
respectiva remuneração;
II - servidores públicos, seu
regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e
aposentadoria;
III - organização
administrativa, matéria
orçamentária e tributária, e
de serviços públicos
municipais;
IV - criação, extinção,
estruturação e atribuições
dos órgãos da
administração pública
municipal.
Quaisquer atos de imissão do Poder Legislativo sobre tal
matéria contaminará o ato normativo de nulidade, por vício de
inconstitucionalidade formal. Calha trazer à tona, nesse
contexto, as sempre atuais lições de Hely Lopes Meirelles:
"A atribuição típica e
predominante da Câmara é
a 'normativa', isto é, a de
regular 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. Não
executa obras e serviços
públicos; dispõe,
unicamente, sobre a sua
execução. Não compõe nem
dirige o funcionalismo da
Prefeitura; edita, tãosomente, preceitos para sua
organização e direção. Não
arrecada nem aplica as
rendas locais; apenas
institui ou altera tributos e
autoriza sua arrecadação e
aplicação. Não governa o
Município; mas regula e
controla a atuação
governamental do
Executivo, personalizado no
Prefeito. Eis aí a distinção
marcante entre missão
'normativa' da Câmara e a
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função 'executiva' do
Prefeito; o Legislativo
delibera e atua com caráter
regulatório, genérico e
abstrato; o Executivo
consubstancia os
mandamentos da norma
legislativa em atos
especíﬁcos e concretos de
administração. (...) A
interferência de um Poder
no outro é ilegítima, por
atentatória da separação
institucional de suas
funções (CF, art. 2º). (...)
Daí não ser permitido à
Câmara intervir direta e
concretamente nas
atividades reservadas ao
Executivo, que pedem
provisões administrativas
especiais manifestadas em
'ordens, proibições,
concessões, permissões,
nomeações, pagamentos,
recebimentos,
entendimentos verbais ou
escritos com os
interessados, contratos,
realizações materiais da
Administração e tudo o mais
que se traduzir em atos ou
medidas de execução
governamental.”
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JOSÉ SALOMÃO JACOBINA AIRES
Prefeito Municipal

Medidas como essa, contudo, podem ser indicadas pelo Poder
Legislativo ao Executivo adjuvandi causa, ou seja, a título de
colaboração, por entender que em determinado ato reside
interesse público.
No Projeto de Lei em questão, a referida inconstitucionalidade,
como já explicitado, repousa no vício de iniciativa, por
interferir em matéria que envolve o funcionamento e a
organização da Administração Pública do Município, tornando
inviável que seja sancionado pelo Poder Executivo, pois deixa
de observar a legislação vigente.
Importante frisar que as atividades administrativas são sempre
desenvolvidas para o benefício da coletividade, da nossa
comunidade. Mesmo quando se age em vista de algum
interesse da Administração, o ﬁm último de sua atuação deve
ser, inevitavelmente, voltado para o interesse público, sendo
que, se este estiver ausente, a atuação estará inquinada de
desvio de ﬁnalidade e que, convêm adicionar que veriﬁcados
eventuais fatos dessa natureza, nada obsta sejam os
responsáveis punidos com as sanções da Lei de Improbidade
Administrativa no controle difuso.
Dessa forma, diante do exposto, com fundamento nas
justiﬁcativas acima e nos já citados dispositivos legais, com
amparo nos artigos 64 da Lei Orgânica do Município, o Poder
Executivo apresenta VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº
11/2021.
Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o
ensejo para reiterar-lhe votos de estima e consideração.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS, 26
DE MAIO DE 2021.
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Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Dianópolis-TO
Rua Jaime Pontes, 256 - Centro
Dianópolis-TO / CEP: 77300-000
José Salomão Jacobina Aires
Prefeito Municipal
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