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MENSAGEM DE VETO Nº 02/2021 

 

Interessado: Câmara Municipal de Dom Pedro/MA 

Assunto: VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº 03/2021. 

 

 

Senhora Vereadora Presidente da Câmara Municipal 
de Dom Pedro/MA,  
 

Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar o 

recebimento do Ofício nº 78/2021, datado de 22-09-2021, cientificando da 

votação de Proposição encaminhada à essa Casa Legislativa, Projeto de Lei de 

autoria do vereador Ronaldo Sousa, sob o nº 03/2021, dispondo sobre PONTO DE 

APOIO AOS GARIS DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO/MA, e, que, nos termos do § 

1º do art. 66 da Constituição Federal, combinado com o art. 62, § 2º da Lei 

Orgânica do Município de Dom Pedro - MA, decidi vetar, integralmente, o Projeto 

de Lei aprovado, por inconstitucionalidade e ilegalidade, conforme explicitado 

nas razões que seguem: 

 

RAZÕES DO VETO 
 

O Projeto de Lei nº 03/2021, aprovado por 

unanimidade pela Casa Legislativa Municipal, tem por objeto a criação de pontos 

de apoio aos garis do município de Dom Pedro/MA. 

Conquanto nobre e louvável o escopo do 

projeto de lei apresentado por essa egrégia Casa, o mesmo não poderá lograr 

êxito, tendo em vista os vícios de inconstitucionalidade e de ilegalidade que o 

maculam no tocante à matéria nele tratada. 

O Legislativo Municipal ao elaborar o 

presente Projeto de Lei, dispondo sobre matéria sobre a criação, estrutura, 

organização e atribuições das secretarias e dos órgãos do Poder Executivo, 

adentrou em seara que não lhe é própria, violando o princípio da separação entre 

os Poderes, estabelecido nos artigos 2º e 61, § 1º, inciso II, alíneas b e c, da 

Constituição Federal, e repetido, com arrimo no princípio da simetria, 

respectivamente, nos artigos 6º e 43, incisos III e IV, da Constituição do Estado do 

Maranhão e no artigo 54, inciso I,II, e III, da Lei Orgânica do Município de Dom 

Pedro/MA. 

No entanto, não resta dúvidas ser inerente 

ao exercício parlamentar a competência para propor projetos de lei. 

Porém, não se admite a propositura de 

projetos de lei de autoria dos vereadores quando a matéria se enquadre na 

hipótese de iniciativa reservada ao Executivo Municipal. 

Está previsto na Carta da República o 

seguinte:  

 
“Art. 61. (...) 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I - (...) 
II – disponham sobre: 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
(...)” 
 

Como não poderia ser diferente, a 

Constituição do Estado de Maranhão, repete a mesma regra. Confira-se: 

 

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que 
disponham sobre: 
(...); 
III - organização administrativa, matéria tributária e orçamentária e serviços 
públicos; 
(...);” 

 
E, mais: 

 
“Art. 141 - O Município, unidade territorial com autonomia política, 

administrativa e financeira, organiza-se e rege-se pelos termos da Constituição 

Federal, desta Constituição e da respectiva Lei Orgânica.” 

“Art. 142 - São Poderes do Município, independentes e harmônicos, o 

Legislativo, representado pela Câmara Municipal, e o Executivo, exercido pelo 
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Prefeito. 

Parágrafo Único - É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições, e quem 

for investido num deles não poderá exercer as do outro, ressalvadas as exceções 

constitucionais.” 

 
Da mesma forma as referidas normas vêm repetidas na Lei Orgânica do 
Município de Dom Pedro/MA, in litteris: 

 
“Art. 54 – Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das Leis 
que versem sobre: 
I – criação de cargos, empregos e funções na Administração Direta e Autárquica 
do Município, ou aumento de sua remuneração; 
II – organização administrativa, matéria tributária e orçamentária; 
III – servidores públicos do executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
promoções, estabilidade, remuneração e aposentadoria(...)” 
 

Como se vê, a Constituição da República, a 

Constituição do Estado do Maranhão, a Lei Orgânica do Município de Dom Pedro 

e o Regimento Interno da Câmara normatizaram a não aceitação de proposição 

de projeto de lei de competência privativa do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, sobretudo, no que diz respeito à organização e funcionamento da 

administração municipal. Sob o mesmo fundamento, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina já declarou inconstitucional Lei municipal, de Chapecó, 

que exigia a divulgação de relatório detalhado da dos valores arrecadados com as 

multas de trânsito: 

 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO – ARTS. 32, 111 E 71, 
INCISOS II E IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – EXEGESE – COMPETÊNCIA 
EXCLUSIVA DO ALCAIDE – PROCESSO LEGISLATIVO ÍRRITO – INICIATIVA 
CAMERAL – PLEITO ACOLHIDO. “Inarredável é a independência e harmonia na 
espécie entre os Poderes Executivo e Legislativo, não podendo o município 
desconsiderar os princípios cardeais estabelecidos nas Constituições da República 
e Estadual. Ipso facto, matéria de atribuição reservada dispondo sobre a 
organização e funcionamento da administração municipal não pode ser iniciada 
na edilidade. O desatendimento dessa regra acarreta incontornável eiva.” (ADI 
nº 03.009481-4, de Chapecó, rel. Des. Francisco Oliveira Filho, j. 23/04/2004) 

 
Ao dispor sobre serviço público, de um modo 

geral, estaria dispondo-se sobre questões de administração pública, - atribuição, 

estruturação, organização e funcionamento. Configurada restou a usurpação da 

competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo 

legislativo sobre serviços públicos e sobre as atribuições e funcionamento dos 

órgãos municipais. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal tem considerado inconstitucional o desrespeito às matérias reservadas à 

iniciativa do chefe do Poder Executivo, dada a sua implicação com o princípio 

fundamental da separação dos Poderes. 

O vício de iniciativa ou de origem do processo 

legislativo traduz-se mesmo em inconstitucionalidade insanável nos termos da 

Súmula 05 do Egrégio STF e como tem decidido o Excelso Pretório, in verbis: 

 

“AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 

LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI VETADO. VETO GOVERNAMENTAL REJEITADO. 

(...) CLÁUSULA DE RESERVA. USURPAÇÃO DE INICIATIVA DO GOVERNO. (...) O 

DESRESPEITO À PRERROGATIVA DE INICIAR O PROCESSO. POSITIVAÇÃO DO 

DIREITO. GERADO PELA USURPAÇÃO DO PODER SUJEITO À CLÁUSULA DE 

RESERVA. TRADUZ VÍCIO JURÍDICO DE GRAVIDADE INQUESTIONÁVEL, CUJA 

OCORRÊNCIA REFLETE TÍPICA HIPÓTESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, 

APTA A INFIRMAR, DE MODO IRREMISSÍVEL, A PRÓPRIA INTEGRIDADE DO ATO 

LEGISLATIVO EVENTUALMENTE EDITADO.” (ADIN Nº.1391-2-SP).” 

 

Ademais disso, é de rigor o veto às 

disposições veiculadas no mencionado projeto de lei, sobretudo pelo que dispõe 

o parágrafo 3° do artigo 1º. Com efeito, o mesmo não deixa claro quem irá arcar 

com os custos das implementações dos pontos de apoio, e tão somente dispõe 

de que a empresa responsável (concessionário ou permissionário) somente 

manterá os pontos de apoio e suas instalações e equipamentos em permanente 

e perfeito funcionamento. Ou seja não deixa claro quem irá construir/criar os 

pontos de apoio. Ademais os gastos criados pelo projeto de lei em questão 

caracterizam despesas de caráter continuado, sem previsão da origem dos 

recursos para seu custeio, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.   

Nesse tópico, a norma veiculada pelo art. 1°, 
§3° desatende frontalmente a referida Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão 
de permitir, praticamente, a implementação dos Pontos de apoio e 
funcionamento da mesma sem que estejam assegurados os recursos 
correspondentes. 

Patente, pois, que tais dispositivos infringem 
flagrantemente a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - LRF, 
haja vista que a despesa por ele criada estão previstos na Lei Orçamentária Anual, 
afetando, pois, as metas propostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse 
sentido: 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: LEI MUNICIPAL - MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA - VÍCIO DE INICIATIVA - AUMENTO DE DESPESAS DO 

MUNICÍPIO - PROJETO ORIUNDO DA CÂMARA MUNICIPAL - VÍCIO FORMAL - 

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. A criação das espécies normativas, 

inclusive no que tange a competência para iniciar o processo legislativo, deve 

observância estrita ao princípio da legalidade, sob pena de inconstitucionalidade 

formal da futura norma. Desse modo, deve ser reconhecida a 

inconstitucionalidade da Lei Municipal, de iniciativa da Casa Legislativa, que 
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trata de matéria reservada à iniciativa do Poder Executivo, em projeto que gera 

aumento de despesa ao erário, resultando em invasão de competência e 

afronta ao princípio da harmonia e independência entre os Poderes. 

Representação julgada procedente.  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Nº 1.0000.11.067758-0/000 - COMARCA DE BARROSO - REQUERENTE (S): 

PREFEITA MUNICIPAL DE BARROSO - REQUERIDO (A)(S): CÂMARA MUN BARROSO 

- RELATOR: EXMO. SR. DES. PAULO CÉZAR DIAS.” (TJ-MG - Ação Direta Inconst : 

10000110677580000 MG) 

 

Destarte, não há como sancionar o Projeto 

de Lei nº 03/2021, uma vez que ela trata de matéria de competência privativa do 

Poder Executivo, sendo, deste modo, fulminado por vício de 

inconstitucionalidade, nos termos do art. 61, § 1º, inciso II, alíneas b e c, da 

Constituição Federal, mais os artigos 43, incisos III e IV, 141 e 142, da Constituição 

do Estado do Maranhão e no artigo, 54, inciso I,II, e III, da Lei Orgânica do 

Município. 

 
CONCLUSÃO 
 
Ante o exposto, em conformidade com o § 1º 

do art. 66 da Constituição Federal, combinado com o art. 62, §2°, da Lei Orgânica 

do Município de Dom Pedro, DECIDO VETAR INTEGRALMENTE o Projeto de Lei 

n.º 03/2021, por violação do art. 61, § 1º, inciso II, alíneas b e c, da Constituição 

Federal, mais os artigos 43, incisos III e IV, 141 e 142, da Constituição do Estado 

do Maranhão e do artigoº, 54, inciso I,II, e III, da Lei Orgânica do Município de 

Dom Pedro - MA. 

Estas, Senhora Presidente, são as razões que 

me levaram a vetar o Projeto de Lei acima mencionado, nos termos e prazos 

estabelecidos na Lei Orgânica do Município.  

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa 

Excelência meus protestos de alta estima e distinta consideração. 

 

Respeitosamente, 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

DOM PEDRO/MA, 05 de outubro de 2021. 
  

AILTON MOTA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
A 
Ilustríssima Senhora Vereadora 
Rosângela Nogueira da Silva 
 
Presidente da Câmara Municipal de Dom Pedro/MA.   

Praça Teixeira de Freitas, nº 75, Centro 
Dom Pedro – Maranhão. 
 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 

 
 

Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito 

Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão, AILTON MOTA DOS SANTOS, no 

uso de suas atribuições previstas na Constituição Federal e na Constituição do 

Estado do Maranhão, recepcionadas pela Lei Orgânica do Município, faz saber a 

todos os habitantes de Dom Pedro/MA, às autoridades federais, estaduais e 

municipais, e a quem interessar possa, que VETOU INTEGRALMENTE, por 

violação do art. 61, § 1º, inciso II, alíneas b e c, da Constituição Federal, mais os 

artigos 43, incisos III e IV, 141 e 142, da Constituição do Estado do Maranhão e 

do artigoº, 54, inciso I,II, e III, da Lei Orgânica do Município de Dom Pedro - MA., 

o Projeto de Lei n.º 03/2021 que “DISPÕE SOBRE PONTO DE APOIO AOS GARIS 

NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO”, e que neste ato publico o presente VETO, para 

que, doravante, passe a viger em seus legais efeitos. E para que não se possa 

alegar ignorância, faço público o presente Edital que será afixado em local de 

costume e de fácil acesso ao público. Dou a Mensagem de Veto nº 02, de 05 de 

outubro de 2021 por publicada. 

 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOM 

PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO 
ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

REGISTRE-SE 

CUMPRA-SE 
 
 

AILTON MOTA DOS SANTOS, 
Prefeito Municipal 

 
 
CERTIFICO, que nesta data publiquei e registrei a presente Mensagem 

de Veto em forma de Edital, tendo sido afixada um exemplar no Átrio desta 

Prefeitura e demais locais de acesso ao público. 

 
Dom Pedro/MA, 5 de outubro de 2021. 

 
Fabio Lira de Santana 

Chefe de Gabinete 
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