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Órgão Oficial do Município de Itabaiana-Paraíba 

MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI Nº 514 /2018 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA – 

ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições 

constitucionais, com fulcro no art. 211, § 2º, da Constituição 
Federal, decide VETAR INTEGRALMENTE o Projeto de Lei nº 

514/2017, aprovada pela Câmara Municipal, em Sessão 
Plenária, realizada em 20 de novembro de 2018, conforme 
explicitado nas razões que se seguem: 

RAZÕES DO VETO 
Inconstitucionalidade formal. Lei de iniciativa do 

Legislativo versando sobre funcionalismo municipal. Matéria de 
iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo. 

Como é sabido, a Carta Federal consagra a repartição 
da competência legislativa entre a União, Estados e Municípios, 
em termos verticais. 

Sendo de competência exclusiva do Chefe do Executivo 
o envio de projetos que tratem de matéria referente aos 
servidores públicos municipais. Destacando-se que a 
competência do Município para se organizar e manter seus 
serviços está inscrita no art. 30 e no art. 61, II, “b” da CF; ou seja, 
em nosso arcabouço jurídico não pode o Poder Legislativo 
propor lei gerando uma regra que interfere na administração 
municipal. 

Nesse sentido, vale lembrar a lição de Hely Lopes 
Meirelles: 

“Lei de iniciativa exclusiva do prefeito é 
aquela em que só a ele cabe o envio do 
projeto à Câmara. Nesta categoria estão as 
que disponham sobre matéria financeira; 
criem cargos, funções e empregos; fixem ou 
aumentem vencimentos ou vantagens de 
servidores, ou disponham sobre o seu 
regime funcional; criem ou aumentem 
despesas, ou reduzam a receita municipal 
...” (em "Direito Municipal Brasileiro", 
Malheiros Editores, 6ª ed., p. 541). 

Sustenta que o referido dispositivo é inconstitucional por 
vício de iniciativa, tendo em vista ter sido oriundo de iniciativa 
legislativa, e gerando uma regra que interfere na administração 
municipal. 

Portanto, PROJETO DE LEI nº 514/2017, 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. 
Dê-se ciência à Egrégia Câmara Municipal de Itabaiana, 

e aos Nobres Edis, do teor do texto vetado, para sua devida 
apreciação. 

Gabinete do Prefeito de Itabaiana-PB, em 30 de novembro de 
2018. 

 
 
 
 
 
MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI Nº 554 /2018 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA – 
ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições 

constitucionais, com fulcro no art. 211, § 2º, da Constituição 
Federal, decide VETAR INTEGRALMENTE o Projeto de Lei nº 

554/2018, aprovada pela Câmara Municipal, em Sessão 
Plenária, realizada em 20 de novembro de 2018, conforme 
explicitado nas razões que se seguem: 

RAZÕES DO VETO 
A proposição pretende, em síntese, impor reserva 

obrigatória de vagas de empregos nas empresas prestadoras de 
serviços ou responsáveis pela execução de obras, contratadas 
pelo Governo Municipal de Itabaiana, para pessoas em situação 
de rua, conforme redação do entendendo-se moradores de rua 
(art. 1º) ¹. 

O Projeto de Lei em exame caracteriza louvável 
preocupação do autor em resguardar o direito das pessoas em 
situação de rua, se entende moradores de rua, à inserção no 
mercado de trabalho, oferecendo-lhes de alguma forma condição 
de ascensão social.  

__________________________ 
¹ “Art. 1º - Deverá ser reservado o percentual de 3% 

(três por cento) do total de vagas de trabalho disponibilizadas a 
partir das contratações de serviços e obras públicas municipais a 
fim de estas vagas sejam destinadas especialmente para 
moradores em situação de rua que estejam sendo assistidos por 
politicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e 
Social.”  

Apesar de seus elevados propósitos, a Proposta 
Legislativa padece de vícios de constitucionalidade que impõem 
o veto pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.  

Convém asseverar que a Administração Pública 
necessita guiar sua atuação pelo principio constitucional da 
eficiência, conforme dispõe ao art. 37, caput, da Constituição 
Federal,² porquanto as ações governamentais devem produzir 
resultados uteis em beneficio da sociedade.  
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O titular do Poder Executivo, realizando o controle de 
constitucionalidade que lhe toca nos termos dos arts. 66, § 1º, e 
art. 84, V, da Carta Magna, não pode abrir caminho para que 
adentre no ordenamento jurídico lei transgressora do dito 
principio constitucional. 

Ademais, o Direito apresenta como traço diferenciador 
de outras esferas normativas sociais, a exemplo da Moral, o 
elemento de coerção. Melhor explicando, para que as regras 
jurídicas se tornem efetivas são necessárias sanções 
previamente estabelecidas em face dos eventuais 
transgressores. 

Neste contexto, cabe destacar que a propositura padece 
de inconstitucionalidade material, por ser incompatível com o 

principio constitucional da eficiência, pois:  
(i) Não oferece, sequer por meio de remissão à 

legislação federal, critérios para a 
caracterização das pessoas em situação de rua 
destinatárias das normas ali contidas – 
especificação que se faz relevante, uma vez 
que a condição de que trata não é especificada 
ou conceituada, em nenhum momento, 
deixando à margem de interpretação a 
caracterização da referida condição; 

(ii) Não estabelece a forma de demonstração, pela 
pessoa que pleiteia, a reserva das vagas, a sua 
condição prioritária ou especial; 

(iii) Não identifica os agentes públicos competentes 
para a fiscalização do cumprimento das 
medidas encartadas na futura lei; 

__________________________ 
¹ “Art. 37º - A administração pública direta e indireta, de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios dae legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte (...) 

(iv) Não trata de questões relacionada a natureza 
das vagas, cargos e funções, políticas internas 
das empresas prestadoras de serviço, e 
condições mínimas para ocupação destes 
postos de trabalho; 

(v) Não prevê sanção caso haja descumprimento 
das suas disposições; 

Registre-se que os riscos envolvidos na elaboração 
legislativa exigem peculiar cautela de todos aqueles que se 
ocupam deste processo, sendo contrária ao interesse público a 
norma que prescinda de precisão tendente a comprometer a 
aplicabilidade e, desta feita, torna-la inexequível.  

Portanto, PROJETO DE LEI nº 554/2018, 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 do exposto, resolvo VETAR INTEGRALMENTE 

o Projeto de Lei 554/2018, constante no presente relato. 
Dê-se ciência à Egrégia Câmara Municipal de Itabaiana, 

e aos Nobres Edis, do teor do texto vetado, para sua devida 
apreciação. 

Gabinete do Prefeito de Itabaiana-PB, em 30 de novembro de 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI Nº 546 /2018 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA – 

ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições 

constitucionais, com fulcro no art. 211, § 2º, da Constituição 
Federal, decide VETAR INTEGRALMENTE o Projeto de Lei nº 

546/2018, aprovada pela Câmara Municipal, em Sessão 
Plenária, realizada em 20 de novembro de 2018, conforme 
explicitado nas razões que se seguem: 

RAZÕES DO VETO 

Inconstitucionalidade formal. Lei de iniciativa do 
Legislativo versando sobre as atribuições das Secretarias e 
órgãos da administração pública. Matéria de iniciativa legislativa 
privativa do Chefe do Executivo. 

A proposição pretende, em síntese, determina divulgar 
na internet a relação de medicamentos de distribuição gratuita 
disponíveis na Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana e dá 
outras providências, por afronta aos artigos 11, 21 § 1º e 63, 

inciso II, alínea “b”, da Constituição Estadual. 
A norma fustigada, de iniciativa da Câmara Municipal de 

Vereadores, padece de vício de inconstitucionalidade, visto que 
compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal 
a elaboração de projetos de lei que versem sobre atribuições das 
Secretarias e órgãos da administração municipal, não podendo o 
Poder Legislativo dar início ao processo legislativo nessa matéria 
sob pena de violação ao princípio da independência e harmonia 
entre os Poderes. 

A Câmara Municipal de Vereadores de Itabaiana, ao 
tornar obrigatória a divulgação na página oficial do Município na 
internet , bem como a fixação em locais visíveis das Unidades 
Básicas de Saúde Municipais, da relação de medicamentos de 
distribuição gratuita disponíveis aos usuários do Sistema Único 
de Saúde, dispondo sobre a forma de atualização dessas 
informações e seu conteúdo e fixando prazo ao Poder Executivo 
para regulamentar a norma, invadiu competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo Municipal, pois dispôs sobre matéria 
nitidamente administrativa, cuja iniciativa legislativa compete, 
com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo. 

No caso, não havia espaço para a iniciativa do Poder 
Legislativo, porquanto, na melhor exegese do artigo 63, inciso II, 
alínea "b", da Constituição Estadual, aplicável, aos municípios, 
por força do disposto no artigo 8º, caput1, da Carta referida, 
incumbe ao Chefe do Poder Executivo, privativamente, a 
iniciativa de leis que versem sobre atribuições das Secretarias e 
órgãos da Administração Pública, in verbis: 

Art. 63. A iniciativa das leis complementares 
e ordinárias cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal de 
Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e 
aos cidadãos, na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição. § 1º São de 
iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que: 
[...] 
 II - disponham sobre: 
[...] 
b) organização administrativa, matéria 
orçamentária em serviços públicos; 

Cuida-se, pois, de iniciativa reservada ao Prefeito 
Municipal, não podendo, a Câmara de Vereadores, tomar a 
iniciativa de projetos que visem dispor sobre essa matéria sob 
pena de, em caso de usurpação da iniciativa, eivar de 
inconstitucionalidade o texto legal daí decorrente. 

                                                           
1 Art. 8º - O Município, dotado de autonomia política, 

administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela 

legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal e nesta Constituição. 

[...]. 
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Destaque-se, ainda, que mesmo que se tratasse de lei 

meramente autorizativa – o que efetivamente não é -, a análise 
dos seus dispositivos deixa evidente que houve limitação 
indevida, pelo Poder Legislativo, ao espectro de atuação do 
Poder Executivo com relação às atribuições da Administração e 
sua organização.  

Necessária, ainda, é a conclusão de que a lei 
objurgada positiva flagrante desrespeito ao princípio da harmonia 
e independência entre os poderes, consignado no artigo 10 da 
Constituição Estadual, pois estabelece atribuições que deverão 
ser executadas por órgão do Executivo. 

Quis o constituinte estadual, nos moldes do 
regramento constitucional federal, permitir, por meio de reserva 
expressa quanto à deflagração do processo legislativo em certas 
matérias, a própria materialização do princípio da independência 
e da harmonia entre os poderes.  

Portanto, ao legislador municipal inexiste liberdade 
absoluta ou plenitude legislativa, face às limitações impostas pelo 
ordenamento constitucional. A iniciativa para o processo 
legislativo – transposta, no caso em exame, ao Prefeito Municipal 
– é condição de validade do próprio processo legislativo, do que 
resulta, uma vez não observada, a ocorrência de 
inconstitucionalidade formal, nos termos do já realçado.  

Diante dos fundamentos de ordem jurídico-
constitucional acima firmados, resolvo VETAR 
INTEGRALMENTE o Projeto de Lei 546/2018, constante no 

presente relato. 
Dê-se ciência à Egrégia Câmara Municipal de 

Itabaiana, e aos Nobres Edis, do teor do texto vetado, para sua 
devida apreciação. 

Gabinete do Prefeito de Itabaiana-PB, em 30 de novembro de 
2018. 

 
 


