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Mairiporã, 3 de julho de 2019

[ncaminhe-se a(s) Comissão(ões)
justiça, Legislação e RedaÇão----
rinanças e 0rçamento
Obrás e Serviços Públicos-------
[ducação, Cultura e Esportes-----

de

E
Nobres Pares,

Vice Preside nte

Apresento à consideração dos nobres colegas, o incluso projeto de lei, que Institui
a Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã, como meio oficial de comunicação,
publicidade e divulgação dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo e dá outras providências.

Na certeza de que o projeto merecerá parecer favorável de vossas excelências, no
sentido da aprovação unânime, subscrevo-me.

Atenciosamente,

SIAS BARBOSA
Vereador Presidente

Planej. Uso t,:up. Parc. do Solo e Meio Amb.- El
D:1s€0v. Lconômico e Turrím-o---- El
i';iir:,::$:;wÍa§'

*,.,--d.Í*Údu

As Suas Excelências os Seúores,
VEREADORES DA CÂUANA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

IlDO
CV,DLP-MIMC
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Nobres Pares,

Apresentamos à consideração dos nobres vereadores o presente projeto de lei que institui
a Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã, como meio oficial de comunicação,
publicidade e divulgação dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo e dá outras providências.

O objetivo deste projeto de lei é
o obter agilidade na divulgação das informações;
o disponibilizar as informações a todos os munícipes;
o redução de custos aos cofres públicos;
. preservação do meio ambiente com redução de impressão e gastos com papéis, tintas e

outros insumos;
. eliminar a distribuição, uso indevido e o descarte dos exemplares em vias públicas;
o destinar os recursos financeiros envolvidos para projetos com retomos mais significativos

à população.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares que votem favoravelmente à presente matéria.

BARBOSA
Vereador Presidente

GV/DLP-MIMC

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Plenrírio "27 de Março", 3 de julho de2019.
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PROJETO DE LEI N" 238 DE 2OI9

Institui a Imprensa Oficial Eletrônica do

Município de Mairiporã, como meio oficial de

comunicaçdo, publicidade e divulgação dos atos

dos Poderes Executivo e Legislativo e dá outros

providências.

(Autoria: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)

a cÂua.na MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ apRova:

Art. 1, Fica instituída a Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã, como

meio oficial de comunicação, publicação e divulgação dos atos oficiais e informativos dos Poderes

Executivo, incluindo a administração pública indireta e do Legislativo do município, objetivando

atender os princípios constitucionais da efrcâcia, transparência e publicidade.

§ 1" A Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã será veiculada na rede

mundial de computadores, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Mairiporã, podendo

ser consultada por qualquer interessado, em qualquer lugar, com equipamento que permita acesso

à internet, sem custos e independentemente de qualquer tipo de cadastramento.

§ 2" As edições da Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã serão

publicadas no mínimo semanalmente, exceto nos feriados nacionais, estaduais e rnunicipais e

quando não houver expediente normal na Prefeitura Municipal de Mairiporã, podendo,

excepcionalmente e desde que devidamente justificado, ser publicada como edição extraordinária.

§ 3" As publicações na imprensa oficial eletrônica deverão ter sua autenticidade e

integralidades asseguradas por certificação digital proveniente de autoridade certificadora

integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil.

§ 4' Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da

disponibilização da informação na imprensa oficial eletrônica.

Art.2" Competirá à Secretaria de Governo a formatação, diagramação, características e

arte gráfica final da Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã.

Art. 3o Na primeira pâgina de cada publicação, a Imprensa Oficial Eletrônica do

Município de Mairiporã conterá, obrigatoriamente:

I - o brasão do município;

II - o título "lmprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã";

III - a lei de instituição da imprensa oficial eletrônica;

IV - a data e o número da edição.

*
I

*
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Art. 4" Serão publicados na Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã:

I - os atos oficiais da administraçáo pública direta e indireta, de caráter normativo e ou não

normativo;
II - os atos oficiais e institucionais dos conselhos e ou das comissões municipais e das

entidades do terceiro setor declaradas de utilidade pública;

III - atos oficiais e institucionais de quaisquer dos entes federativos autorizados em virtude

de contratos, convênios, consórcios ou parcerias;

IV - matérias institucionais, com caráter informativo, educativo ou de orientação social.

Art. 5o A responsabilidade pelo conteúdo do material remetido à publicação e pelas

atualizações de informações incumbirá ao ente, unidade ou poder que os produziu'

Art. 6o Compete à Assessoria de Imprensa a manutenção e o pleno funcionamento dos

sistemas informatizados, bem como a responsabilidade pelas cópias de segurança

da imprensa oficial eletrônica, cujas publicações, para fins de arquivamento, serão de guarda

permanente.

Art. 7" A imprensa oficial eletrônica substituirá integralmente, e para todos os efeitos

legais, a versão impressa.

Parágrafo único. A Prefeitura do Município de Mairiporã deverá disponibilizar pelo

menos um exemplar impresso da imprensa oÍicial eletrônica, o qual ficarâ à disposição dos

munícipes nas sedes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal.

Art. 9o Fica reservado ao Município de Mairiporã os direitos autorais e de publicação

da imprensa oficial eletrônica, ficando autorizada sua impressão, no todo ou em parte, e vedada

sua comercializaçáo.

Art. 10. As despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias

próprias.

Art. 11. A presente lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo, no que

couber.

Art.12, Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, f,rcando expressamente revogada

a Lei no 2.616, de 06110106.

Plenário "27 de Março", 3 de julho de2019.

SSIAS BARBOSA

GV/DLP-MIMC

Vereador Presidente
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PREFIITURÁ MUNICI.P.Ã.L Dg
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LEI N" 2.ó16. DN 6 DE OUTUBRO T'Ii 2006

('ria tt lttryrensa Olit:i«l do ll'lutticipitt dc 14«iripttrti

c tlri pn »'i dd rt t' i ils t:orra I u I us'

O PRtrFEITO MUNTCTPÂL DE MAIRIPORÃ'

scnhor AN'l'oNlo sHlGUEYLlKl illAcYDA' fau. subcr quc u cânrara Municipul apro\'ou c eu

sunciotto e prorttulgo a scguillte Lci: 
Art. 1., Fica criada rra secretaria Murricipal dc

Govcrrro e A<luinistraçtro. a lnrprcnsa Oficial do Município de Mairiporã, à quul cabcrá a cdiçào dc uttt

;""tri à.tiiirrJo a publicaçio dclcis c atos oficiais do Muilicipio'

fut. 2" AlÓm clos atos oticiais dos Podcrq; Exccutivo

c Lcgislarivo o jorrral. quc §c dettontirtará. "lmprotsa ol'rciul- do lr4unicípio dc Mairiporà"' poderá'

rurubóru. tuzcr u publicuçio de atos e c,,.pa,rhas ãis Orgeos da adntinistruçàoltrurticipal' diretir c irrdireta'

q";l;;;" r., .rrlt.r'Jr;;ü, irrforniarivo ou de orierrtação social, delu nào podc,do conslar rronles'

simbolos gu itnug«l§ qo"-.rtr.,oizent prornoçf,o pcssoal de iutoridad§s ou servidorcs públicos'

Parágral'o rinico. A ediçào do jornal scrá 'senlanal'

AÍt. 3" As dcspcsas conl publicaçõcs do Podcr

Lcgislatiso c dc órgàos du adnrinistrirçào ururricipal in«lircta dcverito icr recolhidus uos colrcs pútllicos dc

,.íOo coru tirbela úc preço a scr t'ixada pclo Exc'cutivo'

Art. 4" Fica aprovada n altcraçito do Platto

Pluriurtual. cortlorure cot)stil ao "Attcxo a esu Lei'
Art. 5" Para cxccular as uções nestc cxcrcicir:' Íicit o

Exccurivo autorieado a abrir crÔdítos adicionais espmiais atê o limite tlo Rs 20'000'00 (vintc rttil reaisl'

corrsidcrufldo-sc alterada o f-.i A. Dirctrizcs Orçunrcrrrárias dctorrência uo disposto ne§lc artigo e no

irttlcrior 
Art 6., o podcr Exocutivo dsvcrá cotrsigttar nos

orçlnlsltos nrunicipais ruturos rccur§o§ suÍicicntes pura o regular funcionarttcttto da lntprctrsu oíicial'

fut. 7u Esta Lci entra cllt vigor ttit dlta dc suit

publicaçào, revoga«tas as disposiçocs cttt contrúrio'

Prcfcitura Municipal dc Mairiporà. cttt ô «lc outubroT
rlc 2006

ANTON

N,I

Secrctirriu

dcsta Prclcitura Murricipal. cnt 6 de outubro dc 2006

AIACYDA
icipul

A'ANGELICA PEREIRA
icipul dc Govcnto c Adnrinistruçào

Prrblicuclir e Rcgistrada na Divisio dc Sccrctrriit

-;PÔt t\ur Llçi
ROSI..L.I FÊRNANDES BERTUCCI CANELT.A

Diretoru A«lttt ittistrutiyu Substituta

rÇ FLS.]9.

PROCESSO

RESP

l{llrç. § ( i.r\.
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Trâmite d* Fr*cesse No 947 /2Aí9 - *oçurnentc !{o 73*/?AL*
6

mrna u[ffst a MüdüL lhtoo hfhqa húrn *'d^

lnno:rro DE LErTIPO DO DOCUMENTO

nstitui a Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã, como meio oficial
comunicação, publicidade e divulgação dos atos dos Poderes Executivo eNTO:

islativo e dá outras
icardo Messias BarbosaRl

DI\TA 8/8/2019 - 15:27 lsrrurçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria Jurídica
lr=r',no

TARIO
Comissão de Justiça, Legislação e
Redacão

orscnrçÃo NOMEAR RELATORIA E EXARAR PARECER (ART. 85 E SEGUINTES DO RI)

dol

1 92.168.1 .49/legislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc=1 &pTipoDocAux=0&pAno=2019&pNumero=238&pOrigem=2 1t1
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Despacho:

Procuradoria Jurídica

Para Senhor Presidente

Tendo em vista que a presente data a indicação da Relatoria do mencionado projeto de lei no
23812019, pela Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação ocoÍreu fora do prazo
constante da Seção V DOS TRABALHOS, Art. 85 e seguintes do RI., repasso a Vossa
Excelência, para que determine as providências a serem adotadas.

Informo que nosso Regimento Interno prevê no caput do art. 90, que: "Art. 90 - Decorridos os
prazos de todas as Comissões a que tenham sido enviados, poderão os Processos serem incluídos
na Ordem do Dia, com ou sem parecer, pelo Presidente da Câmara, de ofício, ou a requerimento
de qualquer Vereador, independentemente do pronunciamento do plenário".

Assim sendo, determino a inclusão do mencionado projeto na Ordem do Dia da Reunião
Ordinária a ser realizada nesta data.

Mairiporã,3 de fevereiro de2020

José A de Carvalho

Procurador Legislativo

o Barbosa

Presidente
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oricto No 2812020

Mairiporã, 5 de fevereiro de 20ZO

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor prefeito Municipal,

comunicamos que na 1a Reunião ordinária foi ApRovADo o pRoJETo
DE LEI N" 238/2019, que lnstitui a lmprensa Oficiat Eletrôníca do Município de Mairiporã,
como meio oficial. de comunicação, publicidade e divutgação dos afos dos poderes
Executivo e Legislativo e da outrás providências.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro doprazo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencio-nado projeto.

Respeitosamente,

RI IU SIAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de ÍMairiporã

SEC.DLP/

l_*i,\
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Institui a lmprensa O/icial Eletrônica do Município
de Mairiporã, como meio oficial de comunicação,
puhlicidade e divulgação dos atos dos Poderes

Executivo e Legi,slativo e dá outras providência.t.

(Autoria: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)

A CÂMARA MUNICIPAL DB MAIRIPORÃ APROVA:

Art. 1' Fica instituída a Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã, como

meio oficial de comunicação, publicação e divulgação dos atos oficiais e informativos dos Poderes

Executivo, incluindo a administração pública indireta e do Legislativo do município, objetivando

atender os princípios constitucionais da eficácia, transparência e publicidade.

§ l' A hnprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã será veiculada na rede

mundial de computadores, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Mairiporã, podendo

ser consultada por qualquer interessado, em qualquer lugar, com equipamento que permita acesso

à internet, sem custos e independentemente de qualquer tipo de cadastramento.

§ 2' As edições da Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã serão

publicadas no mínimo semanalmente, exceto nos feriados nacionais, estaduais e municipais e

quando não houver expediente normal na Prefeitura Municipal de Mairiporã, podendo,

excepcionalmente e desde que devidamente justificado, ser publicada como edição extraordinária.

§ 3' As publicações na imprensa of-rcial eletrônica deverão ter sua autenticidade e

integralidades asseguradas por certificação digital proveniente de autoridade certificadora

integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil.

§ 4" Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da

disponibilizaçáo da inÍbrmação na imprensa of,rcial eletrônica.

Art. 2" Competirá à Secretaria cle Governo a formatação, diagramação, características e

arte gráfica final da Imprensa Ofrcial Eletrônica do Município de Mairiporã.

Art. 3o Na primeira página de cada publicação, a lmprensa Oficial Eletrônica do

Município de Mairiporã conterá, obrigatoriamente:

I - o brasão do município;

II - o título "lmprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã";

III - a lei de instituição da imprensa oficial eletrônica;

IV - a data e o núrrnero da edição

lEsta[o [e São Qaufo
AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI N" 238 DE 2019
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Art. 4. Serão publicados na Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Mairiporã:

I - os atos oficiais da administração púrblica direta e indireta, de caráter normativo e ou não

normattvo;
II - os atos oÍiciais e institucionais clos conselhos e ou das comissões municipais e das

entidades do terceiro setor declaradas de utilidade pública;

III - atos of,rciais e institucionais de quaisquer clos entes feclerativos autorizados em virtude

de contratos, convênios, consórcios ou parcerias;

IV - materias institucionais, com caráter informativo, educativo ou de orientação social'

Art. 5. A responsabilidade pelo conteúdo do material remetido à publicação e pelas

atualizações de informações incumbirá ao ente, unidade ou poder que os produziu'

Art. 6' Compete à Assessoria de Imprensa a manutenção e o pleno funcionamento dos

sistemas informatizados, bem como a responsabilidade pelas cópias de segurança

da imprensa oficial eletrônica, cujas publicações, para fins de arquivamento' serão de guarda

permanente.

Art. 7, A imprensa oficial eletrônica substituirá integralmente, e para todos os efeitos

legais, a versão impressa.

parágrafo único. A prefeitura do Município de Mairiporã deverá disponibilizar pelo

menos um exemplar impresso da imprensa oficial eletrônica, o qual ficará à disposição dos

munícipes nas sedes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal'

Art. 9" Fica reservado ao Município de Mairiporã os direitos autorais e de publicação

da imprensa oficial eletrônica, hcando autorizada sua impressão, no todo ou em parte, e vedada

sua comerciahzaçáo.

Art. 10. As despesas com a execução clesta lei correrão à conta das dotações orçamentárias

próprias.

Art. 11. A presente lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo, no que

couber.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, frcando expressamente revogada

a Lei no 2.616, de 06/10/06.

Plenário "27 de Março", 5 de fevereiro de 2020

M IAS BARBOSA
Presidente

câ.mara lvÍunicipaf [e wÍairtporã
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOR]t
ESTADO DE SÃO PAULO

n'12212020

Mairiporã, 06 de março de 2020

de Lei no

Senhor

238t2019,

em 14 de

Município de

atos dos Poderes

segurr

protocolizado

Eletronica do

e divulgação dos

a

Lei
9, pelas

começq a

oficial" compreender

geral às

Afonso André dc prado
Oficial

v

a

de

;;V'*

que, nos termos do artigo 48,fim de

vetar o autógrafo do Projeto de

o modo ofic

qfil
p

1

O princípio da publicidade, estampado no

caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, é a pedra de toque quanto ao dever de

publicar leis e atos pela Administração Pública; e a Lei Orgânica de Mairiporã determina,
para efeitos de publicação das leis e atos administrativos, o seguinte formato:

Art. 79. As leis e atos administrativos
extemos deverão ser publicados no órgão oficial do Município, ou na imprensa local, para

que produzam os seus efeitos regulares.

Parágrafo único. A publicação dos atos não
normativos poderá ser resumida.

O imperativo da norma é de haver a produção
dos eÍbitos legais às leis e atos administrativos municipais que forem publicados no órgão

oficial ou na imprensa local de maneira integral, não sendo admitido o formado resumido.
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e aos atos que emana, sendo na espécie, o definido na Lei Orgânica de Mairiporã em

seu artigo 79: o órgão oficial do Município ou a imprensa local.

A respeito da prerrogativa de escolha do meio
de publicar pela Administração Pública Municipal, a título meramente ilustrativo, a Lei de

Licitações, Lei Federal n" 8.666/93, em seu artigo 6o, inciso XIII, define como sendo

"imprensa oftcial": "veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a
União o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Município, o

que for definido nas respectivas leis".

Já a respeito do dever de publicar os atos

oficiais. sob pena de responsabilização, tem-se:

a) O estabelecido no Decreto-Lei no

20111967. que determina como infração político-adminstrativa dos Prefeitos Municipais
sujeita ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do

mandato o retardamento ou não publicação das leis e atos sujeitos a esse formalidade,
conforme o artigo 4o, inciso IV;

Indo além, hoje, como sabido, o alcance e o
formato da publicidade de leis e atos administrativos em veículo oficial tomaram novos
contornos pelo advento das publicações em formato eletrônico, impulsionado pelo
atendimento ao princípio da economicidade.

De tal forma que compete aos municípios a
definição da forma e dos meios pelos quais se dará a publicação dos atos oficiais e

administrativos, conforrne o disposto no artigo 30, inciso I, da CF/88; competindo a
iniciativa da medida ao Chefe do Poder Executivo.

Dentre os principais fundamentos para a
defesa da iniciativa do Chefe do Poder Executivo na criação da Imprensa Oficial/Diário
Oficial e agora cotejando com a redação dada ao Projeto de Lei (PL) n" 238/2019 de autoria
de vereador estão:

a) a incompatibilidade com a reserva de
iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo: a competência exclusiva do Chefe do
Poder Executivo em versar sobre a o'criação, estruturação e atribuições das Secretarias
Municipais e órgãos da administração pública", conforme artigo 43, inciso I, alínea 'b' da
Lei Orgânica de Mairiporã (LOM); em desconformidade com a atribuição criada à

Secretaria de Govemo pelo PL no artigo 2o em cuidar da "formatação, diagramação,
características e arte gráfica final da Imprensa Oficial Eletrônica do Município de

2
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b) A caructerizaçáo do crime de
improbidade administração, posto o contido na Lei de Improbidade Administrativa, Lei
Federal n" 8.42911992, quando negada a publicidade aos atos oficiais, prevista no artigo 11,

inciso IV.

/
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airiporã" - o formato posto no PL extrapola a competência do Legislativo, interferindo
diretamente na administração pública municipal, de gestão exclusiva do Prefeito e forma da

alçada do Poder Legislativo

{*a-*"-ffiffi a afronta à HTva da Administração:
a fixação pelop@er Legislativ$ do que se podgflá considerar ffinsEpficial subtrai à

Adminiy*eq@ô mlio de aar pu,{i1irye @xeüL,*os, esJrutulanaãimiift"e a forma de

fazê-lo,'barà-cterizaritfoli tip+"Bxeegfto, violando-se
assim o prlnuhidffinffiurciuü.4ü4a+in*p*4ência çnjre os PadãtrífuÊculpido no arrigo 3o

da LOM - afinaldi.rp+o6ô,@qrat+l+Jôffneio da Lei Municipal
no 2.61612006 de?ãfrdâ-do- Guef uo ffikêe"tfuq q Úeffiiro o fez por meio do

Decreto-Legislativ&ÍÜ-yZi[:]. ;*' '''r':wrs*"';- -á4"." q"- r.gffi F.

Na mesma linha o nosso Tribunal de Justiça e
o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceram a inconstitucionalidade de Lei de

iniciativa do Legislativo que cria a lmprensa Oficial e/ou o Diário Oficial no município,
mesmo na versão eletrônica, como estabelecido no Projeto de Lei n'23812019 objeto desta

manifestação:

a) AÇÃO DTRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 317, de l5 de abril de 2016,

que uia o diário oficial eletrônico do Município de Assis e dó outras
providências" -Lei de origem parlamentar que estabelece tareíqs

típicas de administração e as impõe ao Poder Executivo, ao qual é

constitucionalmente reservada a iniciativa legislativa, assim violando
o princípio da separação de poderes (arts. 5" caput, §§ 1' e 2', 47, II,
Xl, XIV e XIX, "a", do Constituiçdo Estadual, aplicáveis aos

Municípios por força do art. 144 da mesma Cqrta e do art. 29 dq

Constituição Federal) - lVão bastasse, a lei impugnada cria
sem especificar a respectiva fonte de cusÍeio, a que refere
genericamente (art. 25 da Constituição Estadual)
lnconstitucionalidade decretada. Açõo direta de inconstitucionalidade
julgada procedente. (TJSP, ADI n' 21 10246-73-2016.8.26.0000)

Orgão Especial, Relator Des. João Carlas Saletti, dqta do
julgamento: I 4/ I 2/20 I 6)

b) São inconstitucionais leis municipais de

iniciativa parlamentar que estabelecem criação de diário oficial no
Município. (TJSP, ADI no 055323-07.2010.8.26.0000, Orgão
Especial, Relator Des. Barreto Fonseca, data do .julgamento:
2108',20t t.

c) AÇÃO DTRETA DE
INCOAISTITUCIONÁLIDADE - MUNTCÍPTO DE TATUÍ - LEI
MUNICIPÁL N" 4.696, DE t0 DE DEZEMBRO DE 2012 QUE
"Átrtori:a o Chefe do Poder Executit,o a criar o Diário Oficial do
Município de Tatttí" - INICIATIVÁ PARLAMENTAR I\,|VASÃO DA
COMPETENCIÁ EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER
LXECUTIVO VÍAO FORMAL RECONHECIDO - LEI
AL/TOR.ZATLLA - AFRO\{TA AO pRINCÍprc DA SEZARAÇÃO

3

Y
ry



PREFEITUBÂ MUNICIPÃ t DE. fiI^ETRTPOR JL

ESTÁDO DE SÃO PÁ(TLO

DOS PODERES E DA RESERVA DA ADMINISTRÁÇÃO, BEM
coMo Aos ARTIGOS 5", 24, § 2", 2, 25, 47, Lt, XIV E XIX, a, 144 e

176, r, TODOS DA CONSTTTUrcÃO DO ESTADO DE SÃO qAULO

- PRECEDENTES DO ORGÃO ES?ECIÁL. AÇÃO ZROCEDENTE
(TJSP, ADI n" 2253329-84.2015.8.26.0000, Orgõo Especial, Relator
Des. ltleves Amorim, data do julgamento: l8/05/2016)

d) ÁÇÃo DTRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL ?UE DISAPUNÁ MATERIA Á SER PUBLICÁDA NA

I1',IPREI'ISA OFICIAL DO ESTADO, DIPLOM,4 LEGAL DE
INICIÁTIVA PARLÁMENTAR, VÍAO FORMAL, EXISTENCIÁ

TÁMBEM DE VÍCIO MATERIAL, POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPN
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDÁ. I. Leí que verse sobre a criação e estruturação de

órgãos da administração pública é de iniciativa privativa do Chefe do

Poder Executivo (art. 61, § l', II, e, da Constiluição Federal).

Princípio da simetria. II - Afronta também ao princípio da separação

dos poderes (art. 2o da CF). III - Reconhecida a inconstitttcionalidade
de dispositivo de lei, de iniciativa porlamentar, que restringe matérias
a serem publicadas no Diário Oficial do Estado por vício de naturezq

fornal e material. IV - Açdo julgada procedente (STF, ÁDI n"
2294/RS, TTi,UNAI PICNA, RCIATOT MiN. RICARDO LEW ÁNDOWSKI,
dara do julgamento: 27/08/2014)

Pois bem, diante do exposto, é

inconstitucional, cabendo veto total ao Projeto de Lei com fundamento nos artigos 48,
inciso III, e 49 da LOM, pois:

Compete exclusivamente ao Chefe do Poder

Executivo a o'criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da

administração pública", conforme artigo 43, inciso I, alínea 'b' da Lei Orgânica de

Mairiporã (LOM). O formato posto no PL extrapola a competência do Legislativo.
interferindo diretamente na administração pública municipal, de gestão exclusiva do

Prefeito e fora da alçada do Poder Legislativo.

A fixação pelo Poder Legislativo do que se

poderá considerar Imprensa Oficial subtrai à Administração o meio de dar publicidade de

seus atos, estruturando inclusive a fonna de Íazê-lo, caracteúzando intromissão nas ações

próprias do Poder Executivo, violando-se assim o princípio constitucional da independência
entre os Poderes insculpido no artigo 3" da LOM.

O Tribunal de Justiça de São Paulo .iá se

manifestou pela inconstitucionalidade de leis municipais de iniciativa parlamentar que

estabelecem criação de diário oÍlcial no Município (TJSP, ADI no 2l10246-

4
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16.8.26.0000, Relator Des. João Carlos Saletti, data do julgamento: 1411212016; ADI
no 0553123-07.2010.8.26.0000, Relator Des. Barreto Fonseca, data do julgamento:

241081201l; e ADI no 2253329-84.201 5 .26 .0000, Relator Des. Neves Amorim. data do
jultamento: 1810512016); bem F , ADI no 22941F.5,

Relator Min. LEW julgamento 4).

proposta no

Projeto do Município de

Mairiporã dos atos dos

Poderes sanção por parte

do Chefe do por
de iniciativa já ser ele uti

A Sua
Presidente da

5

data

como visto, de sua iniciativa

Mairiporã - SP

,
t

Essas, Senhor Presidente, são as razões que

me levaram a vetar totalmente o Projeto de Lei n" 23812019, as quais ora venho submeter à
elevada apreciação dos Dignos Vereadores dessa Casa de Leis, apresentando meus cordiais
protestos de elevada estima e distinta consideração.

ANTONIO AIACYDA
Prefeito Municipal

(

U
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Locamail :: cópia veto total ao PL n'238/19 e veto parcial ao PL no 228119.

cópia veto total ao PL no 238/ 19 e veto parcial
ao PL no 228/19.
< protocolo@mairipora.sp. leg. br>
alexandre boava < alexandreboava@mairipora.sp. leg. br>,
Antonio Ap. Barbosa da Silva <tonhe@mairipora.sp,leg.br>,
carlos augusto forti <gusto@mairipora.sp.leg.br>, cicero
perei ra dos sa ntos < pastorcicero@mairi pora. sp. leg. br>,
doriedson antonio da silva freitas <dori@mairipora,sp.leg.br>,
professoressio < professoressio@ ma i ri pora. sp. leg. br>, Nil
< vereadornil@mairipora.sp. leg. br>, Ma noel Rica rdo Ruiz
< chi naoruiz@mairipora.sp. leg. br>, marcinhodaserra
< ma rci n hodaserra @ ma i ri pora.sp. leg. br>, Ma rco Antonio
< ma rcoantonio@camaramairipora.sp. gov. br> 3 mais.,.

t0/03/2020 09:49
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. vetoparcial229.l9.pdf (-1.6 MB)

. vetototal238.19.pdf (-4.4 MB)

https.//webmair-seguro.com.br/mairipora.sp.leg.br/?-task=mail&-safe=0&--uid=4830&-nrbox=lNBoX.enviadas& 
action=print&-extwin=1 1i1
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Câ.mara fuÍunictpaf fe ful-airtporã
lEstafo fe São Qaufo

oricro No ís3/2020

À/lairiporã, 1B de março de 2020

Assunto: comunica vetos rejeitados

Excelentíssimo Senhor Prefeito [t/unicipal,

Atendendo ao disposto no § 5o do art. 49 da LOM, comunicamos que naTa

Reunião Ordinária foram rejeitados o VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI No

228t2019 que Dispõe sobre a alteração da Lei no 2.785, de 14 de maio de 2008 e da

outras providências e o VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI No 23812019 que lnstitui a

lmprensa Oficial Eletronica do Município de Mairiporã, como meio oficial de

cojmunicação, publicidade e divulgação dos afos dos Poderes Executivo e Legislativo e
dá outras providências (copias anexas).

Respeitosamente,

RI DOM IAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura Municipal de Mairiporã

SEC.DLP/
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Camard Wí unictpaf fe fuí-amporã
lEstafo fe São Qaufo

Reunião Ordinária
Itern J'

a. LIIA Dtr V

( ) do Expediente
(,{ da Ordem do Dia

Reunião Extraordinária
Processo n" lt5

Ilesultado da Votação

( ) Re.ieitado
( ) Aprovado enr Discussão Unica
( ) Aprovado com Emendas
( ) Aprovado enr l'Discussão e Votação
( ) Aprovado em 2o f)iscussão e Votação
( ) Aprovado em Regime de
( ) Aprovado na fonna do Substitutivo
( ) Não alcançou "quorllm" para aprovação
(2d Rejeitado o Veto
( )MantidooVeto
( ) Outro

(
(
(
(
(
(
(

(
(

(

(
(

)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

Obieto da Votação

l)ro.ieto dc Emcnda à I.,ei Orgânica clo Município

Projeto de Lei Complementar
Pro.ieto de Lei Ordinária
Projeto de Decreto [,egislativo
Projeto de Resolução
Substitutivo
Emenda Aditiva
Emenda Modificativa
E,menda Substitutiva
Emencla Supressiva
Subemenda
Redacão Final
veto'a3t lB
Parecer Prévio

) Recluelimento

) I\4oção

) Outro

2a
()
(

(
(

Sirn Nâo Ausen te

(.)

o
(ú
(.)

0)

Alexandre dos Santos I'PS )
Antonio Apareçido Barbosa da Silva PSDB x
Carlos Aueusto Forti PTB

Cicero I'crcira dos Santos PSC

Doriedson Antonio da Silva Freitas REDE

^Essio Minozzi Junior PDT x
Juvenildo de Oliveira Dantas PV k

PSD
Marcio Alexandre Enridio de Oliveira PSD X
Marco Antonio ltibciro Santos PSDI] X
Ricardo Messias Barbosa PSDB Y
Valdeci Fernandes PV À
Wilson Rogerio Rondina PSC x
TOTAI, t

Observ:rção:

Plertiirio "27 tleMlrç{r", - l+ de JD&

l\

l" ou 2" Secretítrio

de 'frA

c

Manoel Ricaldo Ruiz
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Câ,mara gVlunictpaf f,e %-airtporã
lEsta[o f,e São Qaufo

orÍcto N'105/2020

Assunto: encaminha veto total promulgado

Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal,

Mairiporã, 22 de abril de 2020

Comunicamos a Vossa Excelência, que na 7a Reunião Ordinária, o veto total

ao projeto de Lei no 238 de 201g, que lnstitui a lmprensa oficiat Etetronica do Município

de Mairiporã, como meio oficial de comunicação, pubticidade e divulgação dos afos

dos poderes Executivo e Legislativo e da outras providências foi REJEITADo, tendo

sido a lei promulgado por este presidente'

Assim, para que chegue ao conhecimento de Vossa Excelência' encaminho

uma copia da mencionada lei, a fim de constar dos seus arquivos.

ResPeitosamente,

RI

A Sua Excelência o Senhor,

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeitura lVlunicipal de Mairiporã

o IAS BARBOSA
Presidente

/MIMC


