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VETO AO PROJETO DE LEI Nº 495/2017 
Veta parcialmente o projeto de Lei de nº 
495/2017, aprovado pela Câmara 
Municipal, em Sessão Plenária realizada 
em 06 de junho de 2017 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
ITABAIANA ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que, conforme explicitado nas razões que se 
seguem, na forma do disposto no § 2º, Art. 35º da Lei Orgânica 
Municipal, com fulcro no art. 211, do § 2º, da Constituição Federal, 
VETEI parcialmente, o Projeto de Lei nº 495/2017, aprovado pela 
Câmara Municipal, em Sessão Plenária, realizada em 06 de junho 
de 2017, conforme explicitado nas razões que se seguem: 
RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO 

Em que pese a Prefeitura com a propositura do presente 
Projeto de Lei, o mesmo não reúne condições de ser convertida em 
Lei, impondo-se seu Veto Parcial, na conformidade das razões que 
passamos a expor. 

Resta incompatível a promulgação integral da presente Lei 
municipal, portanto este chefe do executivo municipal resolve vetar 
os incisos I e II do art. 4° da presente Lei, que versa sobre o 
afastamento cautelar, vez que o aludido dispositivo não especifica 
as condições e requisitos aos quais devem ser observadas e 
atendidas para que o professor e/ou similar aos quais menciona 
esta lei como contemplados a adoção da presente medida 
administrativa jurídico-legal. 

A Constituição e as legislações estatutárias fazem 
previsão de períodos de interrupção ou suspensão da prestação do 
serviço em face de motivos relevantes. Esses períodos são direitos 
vinculados a diversas naturezas. Alguns são de ordem geral, outros 
de cunho específico, outros dependem de requerimento, outros dele 
independem, alguns exigem a comprovação de determinada 
circunstância de fato e de direito e outros requisitam, apenas, a 
ação administrativa correspondente. 

É importante registrar, desde logo, que a conotação 
emprestada aos termos interrupção/suspensão da prestação do 
serviço tem o cunho real.  

Pois bem, estão inseridos nesses direitos as férias, as 
licenças e os afastamentos.  

O servidor público dispõe de modalidades de 
afastamentos e de licenças que estão previstas por legislação 
específica e estão diretamente relacionadas pela necessidade do 
servidor e da administração pública. 

Haja vista ter sido positivado na Lei local como 
afastamento por potencial possibilidade de violência; juridicamente, 
não possuímos dentro do ordenamento jurídico administrativo a 
possibilidade de tal instituto, sendo abarcados somente o 
Afastamento para Justiça Eleitoral, Afastamento para Mandato 
Eletivo e Afastamento para servir a outro órgão ou entidade. 

Neste ensaio, percebemos tratar-se de licenças, de modo 
que o primeiro passo para qualquer interpretação a ser conferida às 
normas que regem a sua concessão é conhecer e entender a sua 
natureza. 

A saber: 
Licenças são períodos de interrupção ou de suspensão do 

exercício do cargo público em razão de motivos previstos nas 
legislações estatutárias, a ocorrer nos prazos e condições indicados 
em lei. Contrariamente às férias, que correspondem a períodos de 
descanso geral devido a todos os servidores, então fixados em 
escala elaborada pela Administração, as licenças possuem natureza 
particular e são autorizadas em caráter personalíssimo ao servidor 
que demonstra a existência dos motivos que lhes dão ensejo. Na 
Lei n° 8.112/90 - Estatuto Federal – são previstas as seguintes 
licenças: 

“ Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença: 
I - por motivo de doença em pessoa da família; 
II - por motivo de afastamento do cônjuge ou 
companheiro; 
III - para o serviço militar; 
IV - para atividade política; 
V - para capacitação; 
VI - para tratar de interesses particulares; 
VII - para desempenho de mandato classista” 

As licenças são concedidas, portanto, em face de motivos 
previstos no Estatuto, observadas as condições ali fixadas.  

Ao analisar a presente Lei Municipal, constata-se não 
existir fundamento jurídico legal que justifique a licença/afastamento 
do servidor com a remuneração inerente ao cargo com o 
fundamento de prevenção de violência, vez que a Legislação maior, 
que versa sobre o tema não traz essa predileção, e, por tratar-se de 
matéria administrativa, o gestor só deve fazer aquilo que está 
positivado em lei, desde que não fira nenhuma outra legislação 
superior.  

Outro fundamento essencial, é a conjuntura da Lei 
municipal não abarcar em seu escopo os requisitos mínimos que 
ensejam a adequação a Lei ora debatida, ao contrário, ela é omissa. 

Assim, no caso em tela, constatamos versar de matéria 
administrativa em abstrato e escassa de requisitos norteadores da 
concessão de tal benefício, tendo, portanto, sua eficácia contida.  

E, para exemplificar, segue ementa de julgado proferido 
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal: 

EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. 
Caráter infringente. Embargos recebidos como 
agravo. Professor estrangeiro. Contratação. 
Pretensão de acesso ao Regime Jurídico Único. 
Vedação por força do art. 37, I, da Constituição 
Federal. EC nº 19/88, que acrescentou os §§ 1º e 
2º, ao art. 207, da Carta da República. Eficácia 
limitada, porque dependentes de normatividade 
ulterior Jurisprudência assentada. Ausência de 
razões novas. Decisão mantida. Agravo 
regimental improvido. Nega-se provimento a 
agravo regimental tendente a impugnar, sem 
razões novas, decisão fundada em jurisprudência 
assente na Corte.” Embargante: Jorge Orlando 
Cuellar Noguera - Embargado: Universidade 
Federal de Santa Maria RE nº 342459 ED/RS – 
Rio Grande do Sul - Relator: Ministro Cezar 
Peluso (grifamos) 

 Resta evidenciado a não observância do legislador ao 
elaborar a Lei em objeto, que quedou-se omisso em especificar 
quais os requisitos que predispõe o direito ao detentor. 

Por essas razões a matéria não pode prosperar motivo 
pelo qual somos levados a pôr o veto parcial ao presente Projeto de 
Lei, referentes aos incisos I e II do art. 4°.  

Diante dos fundamentos de ordem jurídico-constitucional 
acima firmados, resolvo VETAR PARCIALMENTE o Projeto 
supracitado, constante no presente relato. 

Itabaiana-PB, em 12 de junho de 2017. 
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 VETO AO PROJETO DE LEI Nº 498/2017 
Veta integralmente o projeto de Lei de nº 
498/2017, aprovado pela Câmara Municipal, em 
Sessão Plenária realizada em 06 de junho de 
2017 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 
ITABAIANA ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que, conforme explicitado nas razões que se 
seguem, na forma do disposto no § 2º, Art. 35º da Lei Orgânica 
Municipal, com fulcro no art. 211, do  § 2º, da Constituição Federal, 
VETEI integralmente, o Projeto de Lei nº 498/2017,  aprovada pela 
Câmara Municipal, em Sessão Plenária, realizada em 06 de junho 
de 2017, conforme explicitado nas razões que se seguem: 
RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO 

Em que pese a Prefeitura com a propositura do presente 
Projeto de Lei, o mesmo não reúne condições de ser convertida em 
Lei, impondo-se seu Veto Integral, na conformidade das razões que 
passamos a expor. 

A Emenda a LOA – Lei Orçamentária Anual para o 
exercício financeiro de 2017, em cotejo, não dispõe de dotação 
orçamentária específica para tal procedimento de transporte 
intermunicipais visando garantir aos estudantes o custeio de todas 
despesas do Município com universitários e cursistas. 

A Constituição Federal define, ainda, o nível de ensino em 
que cada ente da Federação deve atuar prioritariamente: 

Art. 211.  A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios organizarão em regime de 
colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 1º A União organizará o sistema federal de 
ensino e o dos Territórios, financiará as instituições 
de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 
educacional, função redistributiva e supletiva, de 
forma a garantir equalização de oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de qualidade do 
ensino mediante assistência técnica e financeira 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e na educação infantil. 
(grifo nosso) 

No mais sublime arcabouço legal, vale salientar ainda, 
sobre a área de atuação de cada um dos entes federativos, assim, a 
Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, LEI DE DIRETRIZES E 
BASE DA EDUCAÇÃO NACIONAL, a partir do art. 8º, estabelece, 
com maior especificidade, as atribuições e competências no que 
tange ao desenvolvimento e manutenção do ensino. 

Quanto à área de competência do Município, cabe 
veementemente transcrever o que dispõe o art. 11 da citada Lei: 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais de ensino, integrando-as às 
políticas e planos educacionais da União e dos 
Estados; 
II – exercer ação redistributiva em relação às suas 
escolas; 
III – baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino; 
IV – autorizar, credenciar e supervisionar os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino; 
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-
escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, 
permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente 
as necessidades de sua área de competência e 
com recursos acima dos percentuais mínimos 
vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. (grifo 
nosso) 
VI – assumir o transporte escolar dos alunos na 
rede municipal. (incluído pela Lei nº 10.709, de 
31.7.2003) (grifo nosso) 

No caso em tela, fica absolutamente claro e ilustrado que 
ao Município compete oferecer o ensino fundamental e a educação 
infantil, cabendo-lhe, ainda, assegurar o transporte escolar aos 
alunos matriculados na sua rede de ensino. (art. 208, VII, da CF). 

Ademais, inimaginável vislumbrar a codificação legal de 
obrigação do Município em cumprir com todas as demandas de 
transportes, inclusive a nível intermunicipal de alunos que não são 
matriculados em sua rede de ensino, ou seja, no Município. Assim, 
o município estaria saindo da sua obrigatoriedade em função de 
ações extrínseca a sua competência faltaria para as ações 
intrínsecas municipais. 

Ressalta-se, no entanto, que nos entes federados têm seu 
rol de deveres e obrigações, cujo entendimento é de que a Lei 
Federal traz a delimitação precisa da responsabilidade de cada um 
dos entes, não cabendo ao Município qualquer obrigação em 
relação aos alunos da rede estadual de ensino, salvo na hipótese 
de formalmente comprometer-se a assumir tal obrigação, como por 
exemplo, em celebrações de convênios. 
   Após a edição da Lei nº 10.709/03 e da definição por ela 
trazida, já se encontram decisões do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, no sentido de reconhecer que o Município não é 
responsável pelo transporte dos alunos da rede estadual, conforme 
citamos expressamente a seguir: 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. Inexiste 
omissão do Poder Executivo Municipal no 
oferecimento de transporte escolar gratuito a alunos 
da rede Estadual de ensino, uma vez ausente 
convênio com o Estado, nos termos do disposto no 
art. 62, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
LC 101/00. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 
Cível Nº 70010141653, Décima Primeira Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio 
Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 
24/11/2004) 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. 
ALUNOS DA REDE PÚBLICA. A alteração da LDB, 
pela Lei 10709/2003, não deixa mais dúvida quanto à 
responsabilidade de estados e municípios em prover 
o transporte escolar dos alunos matriculados nas 
suas respectivas redes de ensino, cristalizando 
direito subjetivo dos alunos, efetivável mediante 
tutela específica. NEGARAM PROVIMENTO A 
AMBOS OS RECURSOS E, EM REEXAME 
NECESSÁRIO, CONFIRMARAM A SENTENÇA. 
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70009489964, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 10/11/2004) 

Por outro prisma, é de domínio público, que, em matéria 
jurídico-legislativa é vedado às Casas Legislativas a prática de criar 
e confeccionar leis que gerem despesas para que o Poder 
Executivo venha a ser compelido a assumir; ou seja, em nosso 
arcabouço jurídico não pode o Poder Legislativo fazer lei que origine 
a obrigação de despesas para o Poder Executivo anuir e/ou pagar, 
nesse aspecto a jurisprudência é taxativa, vejamos pois: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. LEI MUNICIPAL 
N. 10.729/2009. INICIATIVA PARLAMENTAR CRIA 
O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 
DIFERENCIADA PARA CRIANÇAS DIABÉTICAS 
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.IMPOSIÇÃO 
DE ATRIBUIÇÕES PARA AGENTES E ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INICIATIVA 
PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 
ANÁLISE DA INCONSTITUCIONALIDADE DA 
LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA N. 280 DO STF.1. Padece de 
inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, 
lei municipal que, resultante de iniciativa 
parlamentar, imponha políticas de prestação de 
serviços públicos para órgãos da Administração 
Pública. (Precedentes: ADI n. 2.857, Relator o 
Ministro Joaquim Barbosa, Pleno, DJe de 30.11.07; 
ADI n. 2.730, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/897435/lei-10729-09
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 Pleno, DJe de 28.5.10; ADI n. 2.329, Relatora a 
Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 25.6.10; ADI 
n. 2.417, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Pleno, 
DJ de 05.12.03; ADI n. 1.275, Relator o Ministro 
Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 08.06.10; RE 
n. 393.400, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 
de 17.12.09; RE n. 573.526, Relator o Ministro 
Ayres Britto, DJe de 07.12.11; RE n. 627.255, 
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23.08.10, 
entre outros).2. Ademais, para se chegar a 
conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, 
quando sub judice a controvérsia, seria necessária 
a análise da legislação infraconstitucional aplicável 
à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280 
desta Corte, verbis:por ofensa a direito local não 
cabe recurso extraordinário.3. A repercussão geral 
pressupõe recurso admissível sob o crivo dos 
demais requisitos constitucionais e processuais de 
admissibilidade (art. 323 do RISTF). 
Consectariamente, se o recurso é inadmissível por 
outro motivo, não há como se pretender seja 
reconhecida a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, 
da CF).4. In casu, o acórdão recorrido assentou: 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 
LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO QUE CRIA A 
OBRIGAÇÃO AO EXECUTIVO E A DESLOCAR 
PESSOAL PARA TANTO. 
INCONSTITUCIONALIDADE. Evidencia-se 
inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, 
na Lei Municipal n. 10.729/2009, que criou o 
Programa de Alimentação Diferenciada para 
crianças diabéticas na rede municipal de ensino, 
inclusive em creches, com acompanhamento 
contínuo durante a vida escolar e, em casos 
excepcionais, fora da escola, através de um 
programa a ser elaborado e desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Educação em parceria com 
equipe técnica composto por nutricionistas, 
pediatras, pedagogos e professores de educação 
física. A hipótese,configura indevida ingerência do 
Legislativo na competência exclusiva do Executivo 
Municipal com evidente impacto financeiro e na 
estrutura administrativa de pessoal do Poder 
Executivo, pelo que não há como mantê-la no 
mundo jurídico.”5. Recurso extraordinário 
DESPROVIDO. Decisão: Trata-se recurso 
extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
manejado com arrimo na alínea a do permissivo 
Constitucional, contra acordão assim do: “AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DE 
INICIATIVA DO LEGISLATIVO QUE CRIA A 
OBRIGAÇÃO AO EXECUTIVO E A DESLOCAR 
PESSOAL PARA TANTO. 
INCONSTITUCIONALIDADE. Evidencia-se 
inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, 
na Lei Municipal n. 10.729/2009, que criou o 
Programa de Alimentação Diferenciada para 
crianças diabéticas na rede municipal de ensino, 
inclusive em creches, com acompanhamento 
contínuo durante a vida escolar e, em casos 
excepcionais, fora da escola, através de um 
programa a ser elaborado e desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Educação em parceria com 
equipe técnica composto por nutricionistas, 
pediatras, pedagogos e professores de educação 
física. A hipótese, configura indevida ingerência do 
Legislativo na competência exclusiva do Executivo 
Municipal com evidente impacto financeiro e na 
estrutura administrativa de pessoal do Poder 
Executivo, pelo que não há como mantê-la no 
mundo jurídico.” Opostos embargos de declaração, 
foram rejeitados. Nas razões do apelo extremo, 

sustenta a preliminar de repercussão geral e, no 
mérito, aponta violação contra o caráter dirigente 
da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. O 
recurso não merece prosperar. Ab initio, a 
repercussão geral pressupõe recurso admissível 
sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 
processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 
Consectariamente, se o recurso é inadmissível por 
outro motivo, não há como se pretender seja 
reconhecida a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, 
da CF). Registra-se, de início, que padece de 
inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, 
lei municipal que, resultante de iniciativa 
parlamentar, imponha políticas de prestação de 
serviços públicos para órgãos da Administração 
Pública. O voto do Relator do acórdão recorrido 
salientou: (..) “ Evidencia-se, pois, na legislação 
impugnada, vício formal ligado à iniciativa 
parlamentar a configurar indevida ingerência do 
Legislativo na competência exclusiva do Executivo 
Municipal, de desenvolver políticas públicas de 
saúde e especialmente em relação à saúde 
alimentar dos alunos que frequentam a rede de 
ensino público municipal.” A legislação impugnada 
altera dispositivos da Lei n. 7.8735/2000, que cria o 
Programa de Alimentação Diferenciada para 
crianças diabéticas na rede municipal de ensino. A 
iniciativa, como bem ressaltou o Tribunal de origem, 
compete ao Chefe do Executivo, porquanto trata de 
matéria que implica direta ou indiretamente 
aumento de despesa, inclusive, com movimentação 
de pessoal especializado para prestar tal serviço. 
Desta forma, a Lei impugnada violou os limites de 
iniciativa do Poder Legislativo, afrontando, assim, o 
princípio da separação dos poderes. À guisa de 
exemplo, cito os seguintes julgados: AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 
12.385/2002, DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
QUE CRIA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS 
PESSOAS PORTADORAS DA DOENÇA CELÍACA 
E ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIAS 
ESTADUAIS. VÍCIO FORMAL. AÇÃO JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo estadual 
para legislar sobre a organização administrativa do 
Estado. Art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, 
da Constituição da República. Princípio da simetria. 
Precedentes. 2. A natureza das disposições 
concernentes a incentivos fiscais e determinação 
para que os supermercados e hipermercados 
concentrem em um mesmo local ou gôndola todos 
os produtos alimentícios elaborados sem a 
utilização de glúten não interferem na função 
administrativa do Poder Executivo local. 3. A forma 
de apresentação dos produtos elaborados sem a 
utilização de glúten está relacionada com a 
competência concorrente do Estado para legislar 
sobre consumo, proteção e defesa da saúde. 
Art. 24, inc. V e XII, da Constituição da República. 
Precedentes. 4. ação julgada parcialmente 
procedente. (ADI n. 2.730, Relatora a Ministra 
Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 28.5.10). AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, 
QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE 
JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A 
SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE 
OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE 
ALAGOAS. 1. iniciativa privativa do Chefe do Poder 
Executivo Estadual para legislar sobre organização 
administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de 
iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, 
inc. II, alínea e, da Constituição da República, ao 
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 alterar a atribuição da Secretaria de Educação do 
Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa 
de competências. 3. iniciativa louvável do legislador 
alagoano que não retira o vício formal de iniciativa 
legislativa. Precedentes. 4. ação direta de 
inconstitucionalidade julgada procedente (ADI n. 
2.329, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Pleno, 
DJe de 25.6.10). AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 
10539/00. DELEGACIA DE ENSINO. 
DENOMINAÇÃO E ATRIBUIÇÕES. ALTERAÇÃO. 
COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
SIMETRIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA 
PELOS ESTADOS-MEMBROS. VETO. REJEIÇÃO 
E PROMULGAÇÃO DA LEI.VÍCIO FORMAL: 
MATÉRIA RESERVADA À iniciativa DO PODER 
EXECUTIVO. 1. Delegacia de ensino. Alteração da 
denominação e das atribuições da entidade. 
iniciativa de lei pela Assembléia Legislativa. 
Impossibilidade. Competência privativa do Chefe do 
Poder Executivo para deflagrar o processo 
legislativo sobre matérias pertinentes à 
Administração Pública (CF/88, artigo 61, § 1º, II, 
'e'). Observância pelos estados-membros às 
disposições da Constituição Federal, em razão da 
simetria. vício de iniciativa. 2.Alteração da 
denominação e das atribuições do órgão da 
Administração Pública . Lei oriunda de projeto da 
Assembléia Legislativa. Veto do Governador do 
Estado, sua rejeição e a promulgação da lei. 
Subsistência do atentado à competência reservada 
ao Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a 
matéria. vício formal insanável, que não se 
convalida. ação julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei 10539, de 13 de abril 
de 2000, do Estado de São Paulo (ADI n. 2.417, 
Relator o Ministro Maurício Corrêa, Pleno, DJ de 
05.12.03). Ainda nesse sentido: ADI n.1.275, 
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, 
DJe de 08.06.10; RE n. 393.400, Relatora a 
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17.12.09; RE n. 
573.526, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 
07.12.11; RE n. 627.255,Relatora a Ministra 
Cármen Lúcia, DJe de 23.08.10, entre outros. 
Ademais, verifico que a controvérsia foi decidida à 
luz de interpretação de norma local, 
Lei 11.993/2010. Incide, in casu, o óbice da Súmula 
280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: 
"Por ofensa a direito local não cabe recurso 
extraordinário". Por oportuno, destacam-se as 
lições do ilustre doutrinador Roberto Rosas ao 
comentar a Súmula 280 deste Supremo Tribunal 
Federal: "A interpretação do direito local ou então a 
violação de direito local para possibilitar o recurso 
extraordinário é impossível, porque o desideratum 
do legislador e a orientação do STF são no sentido 
de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, 
mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, 
seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a 
direito local não cabe recurso extraordinário. 
Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam 
no tempo, a matéria já está no plano do direito 
federal,porquanto o Direito Intertemporal é do 
âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz 
Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais 
adota-se o mesmo ponto concernente às leis 
estaduais. As Leis de Organização Judiciária são 
locais, estaduais,portanto não podem ser invocadas 
para a admissão de recurso extraordinário, sendo 
comum os casos onde surgem problemas no 
concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a 
quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: 
juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 
66.149, RTJ 49/356). (in, Direito Sumular. 12ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2004) “ Ex positis, 
DESPROVEJO o recurso, com fundamento no 
artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília 14 
de maio de 2014.Ministro Luiz Fux Relator 
Documento assinado digitalmente 

      Portanto, PROJETO D E LEI nº 498/2017 detém 
nulidades plausíveis de inconstitucionalidade e ilegalidades, ou seja, 
a semelhança dos vícios e erros é congênita desde sua estirpe. 
Assim, deliberar fruto da árvore maldita faz florescer materialmente 
a inconstitucionalidade, e, como dito, ilegalidade, sendo os atos 
nulos de pleno direito. 

Diante dos fundamentos de ordem jurídico-constitucional 
acima firmados, resolvo VETAR INTEGRALMENTE o Projeto 
supracitado, constante no presente relato. 

Itabaiana-PB, em 12 de junho de 2017. 
 
 

 
 
 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00035/2017 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Avenida Presidente João Pessoa, 
nº 422/430, Centro de Itabaiana – PB, às 09:00 horas do dia 27 
de junho de 2017, licitação modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item visando, Registro de Preços para 
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para o 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA Fundamento 
legal: Lei F3ederal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. 

Itabaiana - PB, 09 de junho de 2017 

RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CÂMARA 
PREGOEIRO OFICIAL 
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