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Nobres Pares,

ltlairiporã, 28 de maio de 2020.

Encaminhe-se a(s) Lonirssão(ões) d

lustiça, Legislação e Redação------
Fina nça s e 0rçamento----------
Obras e Serviços Públicos------
Ed uc ã0, Cultura e Esportes-----

::up. Parc. do Solo e Meio Amb.-

ê 'Íy::it§::::W
M rri

Vice residente

Apresento à consideração dos nobres edis o incluso projeto de lei, que

Dispõe sobre a transmissão ao vivo, via "internet", dê todas as licitações

realizadas nos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Mairiporã e dá

outras providências.

Na certeza de poder contar com a imprescindível atenção e colaboração

de vossas excelências, com a aprovação unânime do referido projeto, subscrevo-me.

Atenciosamente,

CunnrieOorpleoÍrb

Bgl.c4-A9_/@

A Suas Excelências os Senhores,
Vereadores da Câmara Municipal de Mairiporã
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expostÇÃo oe rvlolvos

Senhor Presidente,

O presente projeto de lei tem por objetivo ampliar a transparência nos processos

de licitação realizados nos Poderes Executivo e Legislativo do tt/unicípio de Ívlairiporã.

Tal medida garantirá à sociedade, o acompanhamento ao vivo e por gravação

(este, no prazo Oe +A horas apos o término), na íntegra e em audiovisual, tanto por meio

do you Tube, como pelo portal da prefeitura e da câmara municipal, das redes sociais,

devendo ser de livre acesso, não podendo haver exigências de cadastramento de

usuários ou utilização de senhas para este acesso.

Ressalte-se que o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil,

em seu caput, estabelece que a administração pública seguirá os princípios da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publlcidade e eficiência. Entre estes, destaca-

sJ o da publicidade, o qual dispÕe o dever da administração pública de publicar seus

atos a todos os cidadãos, sempre esclarecendo onde está sendo empenhado o dinheiro
publico.

.' Assim, o presente projeto de lei, além de cumprir o citado princípio, garante

também a observância do princípio constitucional da isonomia, pois conforme a Lei

Federal no,,8.666/93 (Lei das Licitações), ter-se-á visibilidade da seleção da proposta

mais vantajosa à administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável,
já que todos os atos dos processos licitatorios serão transparentes e publicados à

população por meio da internet.

Diante do exposto, primando por maior transparência nas contas públicas e por

uma eficiente gestão do poder público, sendo, também, um mecanismo no combate à

corrupção, submete-se o respectivo projeto à apreciação dos nobres vereadores, na

certezá de que apos o trâmite regular, será deliberado e aprovado na forma regimental.

Plenário "27 de Março", 28 de maio de 2020.
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VbT-eador (PSDI
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PROJETO DE LEI NO 312 DE 2O2O

Dispõe sobre a transmissão ao vivo, via
internet, de todas as licitações
realizadas nos Poderes Executivo e

Legislativo do Município de Mairiporã e dá
outras providências.

(Autor: Vereador'lo Secretário Nil Dantas)

R cÂmlnA MUNtctPAL DE MAlRlponÃ APRovA:

Art.1o A Prefeitura e a Câmara Municipais de Mairiporã promoverão a

transmissão ao vivo, em todas as páginas e nos canais oficiais das redes sociais já

existentes (Facebook, lnstagram, YouTube) via rede mundial de computadores, e

canais da imprensa oficial, de todas as licitações realizadas.

/ Art.2" Para fins do disposto no caput do art. 10, a Câmarae a Prefeitura

Municipais de Mairiporã deverão utilizar a infraestrutura e o quadro de funcionários já

existentes nas áreas de comunicação e imprensa oficial, para assim implementar a

transmissão on-line.

Art. 3o Fica obrigatoria a exposição dos processos licitatorios nos vídeos de

transmissão com data e horário, bem como das empresas concorrentes nominalmente e

dos participantes do processo licitatório.

Art. 40 Os editais dos processos licitatorios deverão ser divulgados quarenta

e oito horas antes das transmissões ao vivo, e o vídeo, disponibilizado para acesso em

todas as páginas e nos canais oficiais das redes sociais, quarenta e oito horas após o

término.

Art. 5" Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias apos a data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário "27 de Março", 28 de maio de 2020.
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Vereador (PSDB)
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1810612020 CECAIM - Srstema de Consulta Legislativo

PO DO DOCUMENTO ETO DE LEI

ispoe sob re a tra NS m ISSAO ao ivo, vi nte rnet, de todas AS ici tações rea lizada S

Pode res Executivo e LegiS la tivo do Muni cípi o de Ma ri po ra e dá OU tras
dências

huu*lfao Oe oliveira Dantas

DATA t6/6/2020 - 9:55 lsrruaçÃo ABERTO

REMETENTE Procuradoria lurídica I'ESTINATARIO
Comissão de Justiça, Legislação e

RedaÇão

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

hgma * @rno rudo, o orar oo/w ltrorPe( lr,oÁ A'7

Vereador

1 92..,|6g.1 .49/legislativoweb/tramite.asp?pSelecao=2&pTipoDoc=1&pTipoDocAux=0&pAno=2020&pNumero=312&pOrigem=2
1t1
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lEsto[o [e São cPaufo

COMI O PERMANENTE DE JUSTICA. LEGrsmcÃo E REoacÃo

parecer ao Projeto de Lei no 31212020, dispÕe sobre a transmissão ao vtvo,

via internert, de todas as licitaçÕes realizadas nos Poderes Executivo e

Legislativo do tVunicípio de tMairiporã e dá outras providências.

I . RELATORIO

C â.maro gVlunictp af [e lvÍ-oirtp orõ

O Vereador Nil Dantas propÕe a matéria em tela

promovendo a transmissão ao vivo, em todas as páginas e nos canais oficiais

das redes sociais (Fcebook, lnstagram, Youtube) via rede municipal de

computadores e canais da imprensa oficial, de todas as licitaçÕes realizadas'

II. VOTO DO RELATOR

Amatériaemtela,conformepreceituaoincisolVdo
art. Bo da Lei Orgânica tVlunicipal é concorrente, podendo o Poder Legislativo

propô-la, portanto, sua apresentação encontra amparo legal, regimental e

constitucional.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão

qualquer obice às normas legais, regimentais e constitucionais que disciplinam

o objeto da ProPositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e

logico a mesma se encontra perfeita'

Por outro lado, a presente propositura visa primar

por maior transparência nas contas publicas e por uma eficiente gestão do

poder publico, atendendo aos princípios constitucionais.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela

sua constitucionalidade e legalidade'

E o meu Parecer.

Plenário "27 de março",30 de junho de2020

Manoel

/Mrr

Rela
Ruiz
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A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 30

de junho de 2020, considerando a posição do nobre Relator, opinou

unanimemente pela aprovação do Projeto de Lei no 31212020. Quanto ao

mérito cabe aos Senhores Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada

a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos

nobres pares. Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Alexandre dos

Santos, Mlarco Antonio Ribeiro Santos e Manoel Ricardo Ruiz

Plenário "27 de março", unho de 200d

Man Ruiz
rteVice
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CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

PROJETO DE LEI NS 3L2I2O2O . JUVENILDO DE OLIVEIRA DANTAS

Ll rC;etO

Tipo:
Maioria Slmples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votaçáo encerrada

Pa rlamentar

lnício:
21101 2A2A 2l:23:t8

Votos:
S:12 1N:0 lA:0

Fim:
2U4712020 2l:24:12

Resultado:
APROVADO

Partido Voto

ValCeci America Republicano (REPUBLICAN) Sint

\l/riron Sorriso Partido Liberal (PL) Sint

Mar'cinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sirr

[)i:]tor Cícer0 Partido Liberal (PL) 5l11'l

Driri Rede Sustentabilidade (REDE) Sint

Guslo Partido Social Dernocrático (PSD) Sirl

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sint

Partido da Social Democracia Brasíleira
(PSDB)

S int

Clriitão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Sim

Pral'Êss,Ji'Esrio Partido Liberal (PL) Sim

Tcrrhe Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sint

Partido Social Democrático (PSD)

Iirl Dantas

Í"4ar'co Antonrc

sense 22lA r- 20201C:02:25 10/13
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Câ.mara fuÍunictpaf fe fuí.airtporã
lEstafo fe São Qaufo

oricro No 398/2020

Mairiporã, 22 de julho de 2020

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na21a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N" 31212020, que DispÕe sobre a transmissáo ao vivo, via internet, de todas as
licitaçÕes realizadas nos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Mairiporã e dá
outras providências.

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

Respeitosamente,

DO SSIAS BARBOSA
nte

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

SEC.DLP/



J\V

C â.mara fuíunictp af fe lví-airtp orã
lEsta[o fe São Qaufo

AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEt N" 312 DE 2O2O

DispÕe sobre a transmissão ao vivo, via
internet, de todas as licitações realizadas nos
Poderes Executivo e Legislativo do Município
de ttlairiporã e dá outras providências.

(Autor: Vereador 1o Secretário Nil Dantas)

a cÂruanA MUNIcTpAL DE MAtRtpoRÃ RpRovou:

Art.ío A Prefeitura e a Câmara [t/unicipais de [\íairiporã promoverão a
transmissão ao vivo, em todas as páginas e nos canais oficiais das redes sociais já
existentes (Facebook, lnstagram, YouTube) via rede mundial de computadores, e

canais da imprensa oficial, de todas as licitaçÕes realizadas.

Art. 2" Para fins do disposto no caput do art. 1o, a Câmata e a Prefeitura
It/unicipais de Mairiporã deverão utilizar a infraestrutura e o quadro de funcionários já
existentes nas áreas de comunicação e imprensa oficial, para assim implementar a

transmissáo on-line.

Art. 30 Fica obrigatoria a exposição dos processos licitatorios nos vídeos de
transmissão com data e horário, bem como das empresas concorrentes nominalmente e
dos participantes do processo licitatorio.

Art. 4o Os editais dos processos licitatorios deverão ser divulgados quarenta e
oito horas antes das transmissões ao vivo, e o vídeo, disponibilizado para acesso em
todas as páginas e nos canais oficiais das redes sociais, quarenta e oito horas apos o
término.

Art. 5' Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias apos a data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário "27 de Março", 22 de julho de 2020

MESA DIRET]VA

RDO M S BARBOSA
Presidente

t, ,i
..i t ll.

JUVENILDO DE-OLIVEIRA DANTAS
2o Secretário
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Ofício n" 47012020

Mairiporã, 05 de agosto de 2020

Senhor Presidente,

Recebi dessa E. Câmara, o Projeto de Lei no

31212020, de iniciativa do Sr. Nil Dantas, o qual: "Dispõe sobre a transmissão ao vivo, via
intarnct. de Íotlas as licilações realizadas nos Poderes Executivo e Legislalivo do Município
da lÍoiriporti e dá outras providência.ç".

Quanto a competência para legislar podemos

clencar que nos termos da Constituição Federal a competência administrativa comum da

tJnião. Estados e Municípios para "cuidar da saúde e assistência pública" (arÍ.23, inciso II)
e a competência legislativa concorrente entre todos para "proteção e defesa da saúde"(artigo
24. inciso XII), ressalvada a suplementação pelo Município neste ponto (art. 30, inciso II),
especialmente pela competência para legislar "sobre assuntos de interesse local" (art. 30,
inciso I).

No caso em tela, a normativa questionada

trata de evidente assunto de interesse local, qual seja, a obrigatoriedade de transmitir todas

as sessõcs das licitações e de fazer constar a apresentação do processo por via online e ainda
a cle apresentar os partícipes e concomentes dos certames.

Quanto à iniciativa, o presente projeto de lei
estó, eivado de aparente vício de inconstitucionalidade material, vma vez que compete
estritamente ao Podei' Ilxecutivo legislar sobre a matéria.

Não há dúvida de que, como tal, a iniciativa
parlamentar, ainda que revestida de boas intenções, invadiu a esfera da gestão

adntinistrativa, e conro tal, é aparerrtemente inconstitucional. por pretensa violação ao

disposto no art.5o e no ar"t.47 II e XIV da Constitr-rição Paulista.

É ponto pacífico na doutrina. bem como na

.iurisprudência. que ao Poder Executivo cabe primordialmente a função de administrar. que

se revela elr atos de planejamento, organiz.açáo, direção e execução de atividades inerentes

ao Poder Pútblico. De outra banda, ao Poder l-egislativo, de forma primacial, cabe a função

de editar leis. oLr se.ia. atcs normativos revcstidos de generalidade e abstração.

O legislador municipal. na hipótese analisada.

criou obrigações de currho j,. ,,;iristrati.ro para órgãos que integram a Administração

Pública local. acrescencio ativiCadc ltt rol de stt:ls ctttnpetências.

Conr efeito, obrigar o Presidente ou o

[)resoeiro A exercer urna ativiciade não disposta na Lei Federal n. 8.666/1993, qual seja de

expor o proccsso de licitação e ainda Íàzer com qlle os co:rconentes tenham que se

identif'icar nonriltalnrente para a 1rz:rrsmissã<;" alem das obrigrações acessórias nas quais

v

gerará graltde altelação interna adrrtinistialiva, -lá que ,iri

técnico pai'a. qLle acontcçanr.

s','.-sões d de um suporte

L
§$$'

gesüo
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PR.flr"EITUBÁ Á{UNICIPJLL DE MAT«TPO«Ã

ESTADo on sÃo PAULo

,,ÁUTOGRAFO DC PROJETO DE LEI N" 312
DE 2020

Dispõe sobre a transmissão ao vivo, viq inlernet,
cle Íodas as licitações realizadas nos Poderes ExecuÍivo e

Legislativo do tríunicípio de l,tairiporã e dci outras
pt'ot'iclências.

(Autor: Vereodor l" Secretário Nil Donlas)
Art.l" Á Prefeitura e a Cqmara L[unicipais de

Nluiriporã promoverão a transmíssão ao vivo, em lodas as

púginas e nos canais o.ficiaís das redes sociais já exislenles
(Fac'ebook, Instagram, YouTube) via rede mundial de
c'omptúadores, e canais da imprensa o.ficiul, de todus us

lic it aç ões realizadas.
ÁrÍ. 2" Parafins do disposto no capul do art. lu, a

Cômara e a Prefeitura Municipais de Mairiporã deverão
utilizar a infraestrulura e c quadro de funcionários já
existentes nes áreas de cornunicação e imprensa oficictl, para
assirn implementar a transmissão on-line.

Art. 3' F'ica obrigaÍória a exposição dos
processos licitatórics nos vídeos de transmissão com data e
horário, bem como das empresas concorrentes nominalmenle e

dos participantes do processo licitatório.
Árt. 4" Os editais dos processos licitatórios

cleverãa ser diwlgados quarenta e oito horas antes das

lransmissões ao vivo, e o vídeo, disponibilizado pqrq acesso em

todas as paginas e nos canais o/iciais das redes sociais,
quarenlq e oito horas após o término.

Arl. 5" Esta lei entra em vigor ntt prazo de trinta
dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário. "

E de fácil aplicação as obrigações impostas

pekr pro.icto ao Poder Legislativo, uma vez que o referido Poder já tem o costurne de

trarrsrnitir suas sessões e já detérn corpo técnico e material apto para operacionalizar tal

clirglgação. lVlas ao Poder Executivo, tal formato não se mostra razoável, pois dependerá de

toda unta reestruturação organizacional para implantação do mencionado projeto.

Abstraitrdo quanto aos motivos que podem ter

levado a tal solução legislativa, ela se apresenta como inconstitucional por interferir na

realização. eln cerra medida, da gestão administrativa do Município.

Referido diploma, na prática, int'adiu a esíbra

dtt ge.sltio utlministrativn, que cai:e ao Poder Executivo, e envolve o planejamenlo' a

direçtio, tr orgctnização e a àxecução tle atos de got,erno. isso equivale à prática de ato de

adnrinistração, de sotte a malferir a separação dos poderes.

Dizer a tbrma estrutural de se organizar as

sesst-rcs <le licitação é rnatéria Iniernu CotTtoris. portanto extrapola a lunção legislativa.

Cumplt recordar aqui o ensinatnento de Hell'

l.opes Mcirelles. anotando qtre

2
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PBE.F'E.TTUBÁ üÀUNICIP^&t DE TtrAIR,IPOSÁ. Iq #ESTÁDo »n sÃo PAULo

"a PreJ'eitura não pode legislar, como o Câmara
ttão pode administror. Cada um dos órgãos tem missão
própria e privativa: a Camara estabelece regra pora a
ÁclminisÍração; a Prefeittu'a a execula, convertenclo o

mondqmento legal, genérico e abslrato, em atos
udministrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita
tnrntas: o Executivo pratica atos segundo es normas. Nesta
sinergia de.funções é que residem a hannonia e independência
dos Poderes, princípio constitucional (art.2') extensivt ao
governo local. Quulquer atittidade, da Preíêittffa ou Camara,
rculi:uda com usut'puç'tio cle funções é nulu e inoperunte".
Sintetiza, adernais, que "todo ato do Prefeito que infringir
prerrogativa da Cômara - como também toda deliberaçtio da
Câmara que invadir ou retirar atribuiçdo da Prefeituru ou do
Prefeilo - é nulo, por ofensivo ao princípio da separaçiio de

funções dos órgiios do governo local (CF, ort.2'c/c o art.3l),
podendo ser invulidado pelo Poder Judicidrio ". I MEII{ELLES.
tlely l-opes. Direito municipal brasileiro, l5'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

adrninistração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os poderes estatais.

O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo

tcnr declarado a inconstitucionalidade de leis municipais de iniciativa parlamentar que

interÍêrcrr rra gestão administrativa, com amparo na violação da regra da separação de

pode res. conlornte ementas de julgados recentes, transcritas a seguir:

"Áção direta de inconstitucionalidade. Lei 9882'

de 20 de abril de 2007, do Município de São José do Rio Preto.

Obrigatoriedade de ascensoristas nos elevadores dos edificios
comerciais. Viotação ao princípio constitucional da

independência entre os poderes.

hrcons titttcionalidade declarad u. P e d i do i ul gad o

procctlentc." (TJSP, ADI 149.044'0/8-00' rel- des. Armando

Toledo, .i. 20.02. 2008, v.u.).,AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADEMLNTC.PN DE TATUÍ LEI
MUNICIPAL N" 4.696,D8 10 DE DEZEMBRO DE 2012 QUE
"Áutoriza o Chefe do Poder Executivo a criar o Diário Oficiol

tlo Município tle TaÍuí' ' INICIATIVA
P,ARLÁIIIENTARINVASÃO DA COMPETÊN.CU

EXCLUSIVA DOCHEFE DO PODER EXECUTIVO VICrc
FORMAL RECONHECIDO LEI AUTORIZATIVA-
Át-RoNTÁ AO PNNCÍPo D,4 SEPÁRAÇ.4O DOSPODERES

E D-l RESERT',1 D,4 ÁD]IÍIA'ISTRj1ÇÃO,BEA,T C'O]\Ío .4OS

.LRTIGOS 5",21. § 2',2'25, 17' II,XIVE XIX,a' 1l|e 176'I'

7'oDOSDA(:ONSTITUIÇÃO DO. ESTÁDO DE l!,9-
P.lUI-OPRECf:DENTES DO ORGÃO ESPECIÁL'AÇAO

3



PRE-FEITU B *. Ir{ UN IC IP ÁL DE- ÃÀ^e. IB"IPO RÃ
ESTADo »n sÃo PAULo

PRO('EDENTE. Direta de Inconstittrcionalidade n' 2253329-
,\1.2015.8.26.0000"

".qÇÃo DIRETA DE
Il',!('Ol',ISTITUCIONALIDÁDE. Lei lt'Ítmicipal de ltapetininga
n' 1.979, de 28 de setembro cle 2.005, clo ltíunicípio de

Itupeliningu, que dispõe sobre a obrigatnriedade de confecçãrt
disu'ibuição de materiul explicativo dos efeitos das radiações
anrilidas pelos aparelhos celulares e sobre sua corretq
utilização, e da ouÍras providências. Decorrente de projeto de

iniciativa parlamenÍar', promulgada pela C'amara Municipal
degis de rejeitado o veto do Prefeito - Reulmente, há que se

reconhecer que a Câmara Municipal exorhitou no exercício
d« função legislativo, interferindo em uíividade concreta do
Poder Executivo - Áfronta aos artigos 5", 25, e 144 e da

Constituição Estadual. JULGARAM PROCEDENTE A
AÇÃO." (TJSP, ÁDI 134.410-0/4, rel. des. I/iana Santos, j.
05.03.2008).

Para o caso em apreço, identifica-se

.lLrrisprudência correlata exarada pelos Tribunais Superiores:

"O princípio constiÍucional da reserva de

adminisÍração impede a ingerência normalivq do Poder
Legislativo em matérias suieitas à exclusiva competência

adminislrativa do Poder Executivo. E que, em tais matérias' o

Legislativo não se qualifica como instôncia de revisão dos qÍos

administrativos emanados do Poder Executivo. (...). Não cabe,

desse rnodo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave

desrespeito ao postulado da separação de poderes,

desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que

tenham sido editados pelo Poder Executivo' no estrito

desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Esso

prática legislativa, quando efetivada, subverÍe a .função
primaria da lei, transgrede o princípio da divisão íuncional do

poder, representa comportamento heterodoxo da instituição
-parlamentar 

e importa em atuação ultravires do Poder

Legislativo, que não pode, em sua atuação político-itrídica,
exàrbitar dos limites que deJinem o exercício de suas

prerrogulivas institucionais" - S.n. (STF, ADI'MC 2'361-AL'
'tribtÀal 

Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 01/08/2001, DJ

14,'12/2001, p.23)."

"ADIN - Lei da Edilidade que 'OBRIGA A

rNSTAktÇÃo DE PLAC'A TNFORMATIVA EM TODAS ÁS

OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIWL CONTRA TÁDAS PELO

PODER PTJBLICO MUNICIPAL' - Inadmissibilidade - Vício

tlc inicialitta - Matéria tributária e orçamenlária miscigenadas

- [n,-usão em área típica tlafunção administrcttfia' privaÍiva do

L'heí.e do Executivo' malferintlo u independência e hlrmonio

entre os poderes ptiblicos - Doutrina e iurisprudência - '4ção

procede,rte ."(ÁDi 143.853-0'6-00, rel' des Nlunhoz Soares'

t'.u., i. 1'.08.071.

t5#3

x
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ESTÁDO DE SÃO PÁULO

Também foi possível localizar alguns outros
municípios. que buscaram realizar projetos idênticos, mas que a própria procuradoria
nrunicipal" maniÍ-estou-se pela inconstitucionalidade, pelos mesmos argumentos aqui
tratados (documentos anexos).

Pontua-se que o princípio da transparência
niio pode ser superior à oi'ganização dos Poderes entabulado na Constituição Federal.
nrotivr'r pelo qual várias leis que vinham na direção de uma extensão da transparência
nrunicipal f'orarn julgados inconstitucionais, pois mesmo que a matéria seja nobre. não se

pode dcixar de atentar-se às iniciativas das leis, neste sentido os seguintes julgados:

Representuçcio por Inconstitucionaliclade. Direito
udminisn'afivo e constitucional. Lei do Município do Rio de

Janeiro no 4602/2007. Iniciqtiva do Poder Legislativo
Municipal. Lei que tem sua constitucionalidade questionada ao
qrgutnento de clue disporia sobre atividade administrativa
típica, tendo em visla que cria obrigações para órgãos do
Poder Executivo. MaÍéria de competência privativa do Chefe

do Executivo. Itício íormal. Princípio da Separação dos

Poderes. Artigos 7", I 12, § 1', II, d, e 115 da CERJ.

Incoiistitttcionalidade.formal que se reconhece. Lei que dispõe
sobre u organização administrativa. Iniciativu privativa do

Clrc.í'e clo Executivo Municipal. Criação de wn Portctl da

Trcnsprtrência, a ser disponibilizado na página cla interneÍ do

l'otlcr Exectúivo, visando a dar publicidade às infonnações

.íim,luniuúais relacionadas aos seus investimenlos e gqslos

ptlblico:;. Norrna lega! cle erclusiva iniciativa e discrição do

Chefe do Poder Executivo Local. Invasõo de competência

legislaliva de iniciativa do Poder Executivo. Violação importa
cm atentado contro q um oulro princípio constittrcional ainda

mais .f'orte, a saber, o da separação de poderes.Representução

de inconslitucionalidade que sc iulga procetlerúe. (T.l-RI -
ÁDI: 0032034482A088190000 RIO DE JANEIRO TNBU!\rAL

DE JUSTICÁ, Relator: ANTONIO .IOSE AZEVEDO PINTO'

DaÍa de Julgamento: 1l/05/2009, OE - SECRETÁRIA DO

TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPEC1.4L, Data de

P ubli cação : 0 5 i0 6/2 409 )

,rv

j«

AÇÃO DIRET,4 DE

INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Riheirão Preto'

Lei rt" 14.296, de 1o de março de 2019, de inicialiva

trtarlamenlttr, que itnpõe qo Poder Executivo a obrigação de
'grcvar 

nos càrnês tle IPTú informações sobre o direittt tle
'isertç'ão 

clo inrTtrtsÍo. lllegaçõo de ofensa ao princípio da

separuçào rltts 7ndcres. Reconhecintqtto' Normu que irt'tlittri

virulaicit'a campanhu de exercícic dq cidadanio' avctnÇando

sobt.eúrcadcplaneianlenÍoegestão.]|úatériareservdclaà
cotttpclcrrcir.r eiclusivu clo Cheie do Podet' Exec'trtit'o'

Disiiptina nonnqtit'a que, tlcssc caso, não se confunde com o

Jireiicr tla trcc,s.so à iitfitrmuçãrt fua acepção do orÍ' 5"' X'YYilL

tlct Cortsliíttição Federull, nem cottt o dever cle Íransytcu'ôncia

,)ir l)tthliciLlLt,-l: clos ctfu» estu!uis, pois u isertçãtt de impctsto

5
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clecorre de lei, e não de ato administrativo. Hipólese de

contpelencia legislativa concorrente afastada. Açiío julgada
procedente. (TJ-SP - .4DI: 21224192720198260000 SP

2122119-27.2019.8.26.0000, Relator: Ferreira Rodrigues,
Data de Julgamento: 18/09i2019, Orgão Especial, Data de

Pttblicação : 30i09/20 I 9)

\1 x

AÇÃO DIRETÁ DE
INCoNSTITUCIONALIDADE . LEI N" 5.]23. DE 19 DE
JU\VHO DE 2018, DO LIUNICÍPo DE TÁL]BÁTEiSP, QqE
,DISPÕE SOBRE Á OBRIGATORIEDADE DÁ PL]BLIC'AÇÃO
},O SITE OFI('UL D.,1 PREFEITLTR{ ilTLINI('IPÁL DE
T.1L'B.LTE, D.l I\EI-.JÇ'ÀO DE |ÍEDI('AMEIVTOS
E.\'ISTEAITES NA REDE MU\VTIPÁL DE SAUDE,
DAQUELES QUE ESTÃO Elí F-117.1, IlEll ('OlK) OS

LOCAIS ONDE ENCONTR,4-LOS E D.4 )UTRÁS
PROT/IDÊNCIAS' - LEI DE INICIATIVA PARL.II\íE^ITAR -
L'ONFORMIDADE, NA LíÁIOR PARTE DA NORAT.,I. AOS
.IRTIGOS. 5', 21, § 2", 17, INCISOS II, XI E ,\'IT" DÁ

c'oNsTrrulÇ.Lo Do ESTÁD} DE SÃO PATJLO t'.ÍCIO DE
INICIÁTIVA NÀO CARÁCTERIZADO, POB Á NORMA
IA{P(/GNÁDÁ, NA ESSÊNCA, NÃO VERSÁ SOBRE A
ESTRUTURÁ OU ORGANIZAÇÀO DE ORG.trOS DO
EXECUT'IVO OU REGIME JUNDICO DOS SERVIDORE,S

PIiBLICOS _ TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GEK4L I'IO
Áivrcro Do c'. srF - TEMA No 917 - ARE. 8-s.91 liRI -
AL\SENCTA DE PREVIS,iO OAÇlUsUrÁnU QUE, POR SI

só. NÃO T'EAí O CONDÃO DE ÁTRIBUIR
IAL'ONSTITUCIONALID,,IDE À LEI - PRECEDENTES DO C.

:;7'I: - DISPOSIÇOES DOS §§ IO E 2', DO ARTIGO 1",

POREAI, QUE VERSA]UÍ SOBRE ATNBUIÇÕES DE ÁGENTE VI
PLTBLICõ SESPONSÁVEL PELAS FAR\T-íCI, S) -T--_Y
ESTRU'TL,RA DE ORGÃO VINCULADO AO E,\'E(-L'TTVO
(out\DoRIÁ DÁ SECRETAuA DE SAUDE)
(')NSTÁTAÇÃO, NESTE ASPECTO, DE tvu('(tLÁ AO
pRr/l-cÍPrc DÁ SEPARÁÇÃO DOS PODERES. COt'Í
vroLAÇÃO AOS . RTIGOS s',, 144, CE PRETENS-íO

PARC,IÁLMENTE PROCEDENTE. (T,I.SP - -4D1.'

20932526220t9826A0A0 SP 2093252-62.201e.8.26.0000.

Relcttor: Frrntcisco Cascorti, Data de Julgumento' I l'09i2019'

Órgão Especial, Data de Publicação: 16i09/2019)

AÇÃO DIRETA DE

INCONSTITUC:IONAI-ID.4DE. Lei n" 3'602, de 02 cle maio tle

It) t -. qtrc "tlispõe sttbre a obrigatoriedade atribuícla út
Executiio ilÍurticipal cle enviar à Camara Municipul de Tiete os

alr» oliciais reluiivos cru quadro tle pessoal' regnlamenlação clc

leis e outras tlecísõas 7t!ítico-cttiminislralirtrs". -'llegaçtio tle

oJarrstt uo principio tltt scparação dtts poclercs'

á.eci,nltecit,anÍrt. Lei impttgnutltt qtte, a pralexlo dc olendar rt

princípio du lrctnsptrência e ltuhticidade clos cttts ptihlic'rts'
'iit,ttílui 

ttlt tttctclelo tle cottlyrtla externo Lluc L't'iLt fLtrd L)

..1t!rtr irtistrtrçc'itt obrigttç'ites inexistenles tlo purcrtligtntt

6
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constitucional federal e estadual. Na lição de Hely Lopes
lçÍeirelles, "é evidente que essa fiscalização externa, realizada
pela Câmara, deve conler-se nos limites do regramento e dos

glpcíyryçonffiionais, em especial o da independência e

hafrrulia woileres" ("Direito*Municipal Brasileiro", I 5"
edição, Matheiroi, 2006, p. Ffu Inconsfirucionalidade
)xa*iíqta. *4cã{ iulsada prdcedhffil-sp - ADI:

M frs{ d 2l4so7s-2f.2ot 7.8.26.0000,

Wifuâfi{à4rufueie nto : I 9/09/2 0 I 8,

pgtu sfugir,tla"t*Erüuiesffi{t t 0 / 2 0 t I )

Ademais. a própria sistemática constitucional.
enr plcstígio no sistema de "lieios e contrapesos''o estabelece exceções à separação de

poclcres. I ais ressalvas acabam por integrarerr-se, Írise-se. às opções Íundamentais do

constituinte. conÍêrindo o exato perfil institucional do Estado Brasileiro. no particular
quanto r.i intensidade da adoção da regra da separação.

Infere-se que a matéria se.la de extrema
inrlrrrrtâncil.l. no entanto. conro anota [1ely Lopes IVIeirelles. mais uma vez,"(...) e avidenle
(lttL' L',\.\(t /r,sc'ulizuq'ão exlerna, realizutla pela Camara, deve conter-se nos limites do

t'L'.qt'(une n!o e tüts ltrincípios conslitucionais. em especial o da independênciu c harmonia

dox l'ritltt't'.:" O p. Cit. Dircito brasile iro. cit.. D.609

Assim, os dispositivos do presente autógrafb.

r i,rlurartr o rrecessário equilíbrio e: harrnonia que del'em existir entre os Poderes [-egislativo
c l:xccutir,tl: flzeram-no criando sisternática de controle não prevista na llossa ordem

constitucional: desrespeitararrr. dessa fonla, o "modelo" traçado pelo constituinte

Con sti tu i çiio Estadual.

Não bastasse o acima exposto. enl casos

assipt 1l t:. Tribunal de Justiça lenr reconhecido a. inconstittrcionalidade de tlormas que

criult clespcsas para o Poder Público, sem a indicação das respectivas fontes de receita. em

r iolu,.'iro iro rlisposto no art.25 da Constituição Bandeirantc.

Assim também a .iurisprudência ma.loritária:
"-'1çào direla de inconstiÍtrcíonalidade. 2. Lei cfut F'slaclo clo

-'ltnupú. 3. Orgunizctç'ào. estrttttu'a e atriltttiç'ões de Sec'returitt

Iistuclttcrl. L[aterict cle inicicrtitu privatilu tht Chefa do Podcr

l|racttlit rt. Precetlentcs. 1. Erigêncitt tlt' consignução dc

tkt!.iç.tirt orçunient/u'iLt pqra eÍect!ÇL-to tlu lei. lÍateria tlt'

irrit.iLrÍita clo Poder Executit'o Prececlanles. 5. ,4ç'àtt iulgutlu

l)t o('('dente" (LEXSTF r. )9, tr. 311 , p' 35)"'
",1ç'ão Direlct tla lnct»tslittrc'ionulidotle ) Lci &t

E5tatlo tio Rio Grurrtle tJrt Sul. IustitLtição clo Póltt Estutluul tlu

t\,lrisít'a f'nrtlilu.3. l')'strulurtt a atribuiç:õcs dc rit'gàrts c

sL,L,t.ctarius tltt Adniirti.slt'uçàct Ptiblica, 4, ,t,luléritt dt' inic'itrlit'tt

privLllit,u t]o C]rcíà tlo Ptltler Extt,tt!il't.). 5. Prt't,t,dt,ttÍe,s' 6.

Eri,qcnt.itr d(, L.otlsignlç'ão tlc tlttÍuç'ãrt ttrçttmctttúriLt l)Ltt'11

c,Í{,cuÇiio tltt lcí. 7. lv[cttct'itt tla init'iulit'u clo l'ttcler ]:-ractrtit'rt. 8.

.l5t)rt itigtrd(t Pt'ocedL'tttc'(LE-\'STt; t' 29' tt 33'\' p 161'g'tt "

Y
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ESTADO on s,io PÁuLo

Portantcr. eventual sanção do projeto de lei
introduzirti no ordenanrento jurídico rlunicipal uma irorma aparentemente inconstitucional,
salr,o rtrelhor-irrízo. conscrante os argunlentos indicados.

Serrhor são as razões que
ustillcam a ?.2020, nos.t

()rgân

cc)nlponentes

rneus protestos

49 da Lei

aos ilustrcs

a Vossa Excelência

I

ANi'iU'i\ i(it ii.'/ t ;K i .,i l,^,( \'If.^.
!'i-,-'il'ito 1"a 11 11 ic i pal

.\ S r iri L r.c ic :ri,: iir tr'{íí-i ..-ti !X,; r\ í i:- I,l,i i.tis itÀRItOS Â
l)r'r.:sidcril c,-iu ( ;t iriru';i 1.,,í i :r i ir: i p: i í d., lViairt Porã
tlrtirinorii S[,
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5S1!NT{}: fÀo eL 3t2/2020

üT(}ft lPrefeitura Municipal de Mairiporã

DÀTÂ 14lB/2020 - t4:37 I
ABERTO

Proc uradoria -l urídica
lnesrixnrÁnro

Comissão de Justiça, Legislação e

Redação
rEscnrflÀ # MANIFESTAR-SE SOBRE O VETO TOTAL AO PL 372/20

,ftrmimt toffilü &xfrr úndo( /lnurB #,m, 2,Urr,P §ríô0

2

192 168. 1 .49iteg rslari\o\ eb/rranrite.asp?pSelecao= 2&pTipoDoc='17&cTipoDocAur= 0&pAno=2020&pN unero=2.1&pOrigem=2 111

--\-
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C â.mara lVÍunictp af f,e lvÍairtp orã
lEsto[o [e São Qaufo

PA CER RELAT RIA D COMIS o
LE LA ERE

MANE EDE STI

AO

Assunto: Dispõe ,otr" a transmissão ao vivo, via internet, de todas as

licitaçÕes realizadas nos Poderes Executivo e Legislativo do tVlunicipio de

tMairiporã e dá outras providências'

Veto aposto ao Projeto de Lei no 31212020

O Presidente da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação'

nomeou como Relator o Vereador [Vlarco Antonio RiOeiro Santos, para apreciar

esemanifestaraovetototalapostopelosenhorprefeito.

o Executivo Municipal encaminha através do ofício no 47ol2o' o veto total

aposto ao menciànado projeto de.lei acima, aprovado por unanimidade pela

Câmara lVluniciPal. 
.

Fundamentando o veto, o alcaide alegou, em suma, aparente vicio de

inconstitucionalidade material, uma vez que compete estritamente ao poder

executivo legislar sobre a materia

Conr todo o respeito, a meu ver, o veto procede'

O veto somente pode ser usado pelo prefeito municipal quando verificadas

algumas das duas hipoteses previstas no caput do art' 49 da Lei Orgânica

Municipal, a saber, tratar-se de matéria inconstitucional ou contrária ao

interesse Publico.

oeminenteDesembargadorKildareGonçalvesCarvalho(TécnicaLegislativa,
4, ed .. 2OO7 . Ed. Del Rey, p 151), nos 

"náina 
que o veto tem que ser motivado

por inconstitucionalidadá do projeto (veto juridico;, ou por ser contrário ao

interesse púbtico (veto político),' que se qualifica, por exemplo' pelo seu

distanciamento das diretrizes polÍiicas, de governo e administrativas' ou

econômicas, dentre outras, traçadas ou propostas pelo presidente"

Destarte, havendo a devida motivação do veto, o mesmo deve ser mantido'

No caso em exame, é ponto pacifico na doutrina, bem como na jurisprudência'

que ao poder executivo cabe primordialmente a função de administrar' que se

revela em atos de plane.;amento, organização, direção e execução de

atividades inereÀtes ao podór publico. Dã outra banda, ao poder legislativo' de

forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, atos normativos

revestidos de generalidade e abstração'
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lsto posto, diante dos requisrtos do caput do art. 49 da Lei orgânica Municipal,

opino por manter o veto.

Este é o meq parecer, salvo melhor juizo.

Plenário "27 demarÇo", 19 de agosto de2O2O'

Marco Santos

/Mars
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cÂuanA MUNIcIPAL DE MAlnlPonÃ

Votações da Sessão

VETO TOTAL AO PL 3L2I2O2O

vETo rorAtNe zttzo2o - pREFEITURA MUNtctpAL DE untRtponÃ - Ao PL ns 3L212020

Tipo:
Maioria Absoluta

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

lnício:
0810912020 20:14:56

Votos:
S:0 lN:11 lA:0

Fim:
0810912020 20:16:00

Resultado:
REPROVADO

Parlamentar Partido Voto

Wilson Sorriso Partido Liberal (PL) Nâo

Valdeci América Republicano (REPUBLICAN ) Não

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Não

Professor Essio Partido Liberal (PL) Não

Gusto Partido Social Democrático (PSD) Nâo

Boava Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Não

Pastor Cícero Partido Liberal (PL) Não

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Não

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Não

Tonhé Partido Socialista Brasileiro (PSB) Não

Chinão Ruiz Republicano (REPUBLICAN) Não

@rt'l-.}f'SenSe' 0910912020 lL:29:28 6t9
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oríclo No s1 st2o2o

Mairiporã, 9 de setembro de 2020.

Assunto: comunica vetos rejeitados

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Atendendo ao disposto no § 50 do arl. 49 da LO[/, comunicamos que na
2Ba Reunião Ordinária foram rejeitados os vetos totais abaixo relacionados.

VETO TOTAL No 18/2020 - PREFEITURA tvlUNlClPAL DE tvlAlRtpoRÃ - no pL no
31912020 - DispÕe sobre prestação de serviço especializado de transporte para pessoa
com deficiência (copia anexa).

VETO TOTAL NO 19/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - NO PL NO
32012020 - DispÕe sobre a instituição de uma Central de Achados e perdidos - CAp,
neste município e dá outras providências (copia anexa).

VETO TOTAL NO 20/2020 - PREFEITURA IMUNICIPAL DE TVIAIRIPORÃ - NO PL NO
31412020 - lnstitui o programa de uso de praças publicas, de esportes e áreas verdes
para as mais diversas ações de cunho social, educacional, esportivos, de lazer e
culturais, estabelece seus objetivos e processos, limitaçÕes, iesponsabilidades e
benefícios dos usuários e dá outras providências (copia aneia).

VETO TOTAL NO 21I2O2O - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMAIRIPORÃ - NO PL NO
31212020 - DispÕe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitaçÕes
realizadas nos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Mairiporã e dá outras
providências (copia anexa).

Respeitosamente,

M SSIAS BARBOSA

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
Prefeitura tt/unicipal de tMairiporã

SEC-DLP/

R

Presidente
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oricro No 523/2020
Ívlairiporã, 17 de setembro de2020

Assunto: encaminha vetos promulgados

Excelentíssimo Senhor Prefeito [/lunicipal,

De acordo com o disposto no inciso V do art. 26 da LOM, comunicamos que este
presidente fez a promulgação das leis abaixo relacionadas, as quais seguem copias
originais para constar em seus arquivos:

LEI MUNICIPAL No 3.950, DÉ.17 DE SETEMBRO DE 2020 - DispÕe sobre a transmissão
ao vivo, via internet, de todas as licitaçÕes realizadas nos Poderes Executivo e
Legislativo do Município de Mairiporã e dá outras providências.

LEI MUNICIPAL No 3.951 , DE 17 DE SETETMBRO DE 2020 - lnstitui o programa de uso
de praças públicas, de esportes e áreas verdes para as mais diversas ações de cunho
social, educacional, esportivos, de lazer e culturais, estabelece seus objetivos e
processos, limitações, responsabilidades e benefícios dos usuários e dá outras
providências.

LEI MUNICIPAL No 3.952, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 - DispÕe sobre prestação de
serviço especializado de transporte para pessoa com deficiência.

LEI MUNICIPAL No 3.953, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 - Dispoe sobre a instituição
de uma Central de Achados e Perdidos - CAP, neste município e dá outras
providências.

Respeitosamente,

o IAS BARBOSA

A Sua Excelência o Senhor
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