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Mesópolis, 21 de setembro de 2022. 

OFÍCIO Nº 222/2022 

Exma. Sr.? 

MARIA INÊS RIBEIRO 
D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

Senhora Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-la e ao mesmo tempo 

dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o Veto nº 001/2022, relativo ao 
Autógrafo de Lei Complementar nº 006, de 14 de setembro de 2022, Projeto de Lei 

Complementar nº 003, de 01 de setembro de 2022, para apreciação dos Edis nos 

termos da Lei Orgânica de Mesópolis. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, 

reiteramos a Vossa Excelência, nossos sinceros protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Assinado de forma digital 

JOSE CARLOS DA ss JOSE CARLOS DA. º 
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VETO Nº 001/2022 

Ref.: Autógrafo de Lei Complementar nº 006, de 14 de setembro de 2022. 
Resposta ao Ofício nº 094/2022 da Câmara Municipal de Mesópolis. 

Cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do disposto na Lei Orgânica do Município, 
decido vetar integralmente o Autógrafo do Projeto de Lei Complementar n.º 003/2022, 
originário dessa Casa de Leis, que “Dispõe sobre a revogação integral da Lei 
Complementar n. 008 de 14 de maio de 2015 e dá outras providências”. (texto 
conforme o original). 

MENSAGEM DE VETO 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MESÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO. 

Veto Total ao Projeto de Lei Complementar n.º 003, de 01 de setembro de 2021. 

Cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do disposto na Lei 
Orgânica do Município, decido vetar integralmente o autógrafo do Projeto de Lei 
Complementar n.º 003/2022, originário dessa Casa de Leis, que “Dispõe sobre a 
revogação integral da Lei Complementar n. 008 de 14 de maio de 2015 e dá outras 
providências”. (texto conforme o original). 

RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO 

Em que pese a iniciativa desta Casa de Leis, autora do Projeto 
em pauta, em pretender a integral revogação da Lei Complementar nº 008, de 14 de 
maio de 2015, que dispõe sobre a criação cargo de assessor jurídico e assessor 
legislativo do quadro de pessoal de provimento efetivo da Câmara Municipal de 
Mesópolis, fixa prazo para concurso público para referidos cargos e extingue os 
cargos de assessor jurídico e assessor legislativo de provimento em comissão e dá 
outras providências, resolvo pelo veto total ao referido Projeto de Lei, em razão de 
sofrer vício de origem, ofender o Princípio Federativo, ser de Interesse Público, 

portanto, incompatível e assim como desnecessário frente a Lei Orgânica deste 
Município, pelas razões a seguir expostas. 

Inserido nesse catálogo de dispositivos institucionais está o poder 
de veto, previsto como atribuição privativa do Presidente da República (e por analogia 
aos seus congêneres nos planos subnacionais, governadores e prefeitos), reservada 

expressamente pelo art. 84, inciso V da CF. 

ESPECIFICIDADE DO VETO 

Ao analisar o Projeto de Lei em comento, observo, de imediato, a 

sua inconstitucionaliq ão adequação à Lei Orgânica Municipal, por vício formal 
de origem. Aprovado por OI x. OO votos. 
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Fere de forma fulminante o interesse público, pois existiu no ano 
de 2015 um Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do 
Estado de São Paulo, onde o então Presidente do Legislativo Municipal comprometeu- 
se na exoneração dos cargos de assessor jurídico e assessor legislativo, cujos 
provimentos eram comissionados. 

Obrigou-se da mesma forma a prover os mesmos cargos através 
de Lei Complementar, de forma efetiva com a oportuna realização de concurso 
público. 

Também no mesmo TAC ficou fixada uma multa pessoal e diária 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Presidente do legislativo em caso de 

descumprimento do ajustamento pactuado. 

Esclarecendo, a Lei que fora editada e que pretende ser revogada 
pelo Legislativo Local, é justamente a que criou os cargos em provimento efetivo 
acima citados e excluiu de seus quadros os cargos comissionados. 

Melhor esclarecendo, a revogação pretendida implicará em 

expresso descumprimento do TAC havido com o Ministério Público do Estado de São 
Paulo, e sujeitará Vossa Excelência a multa pessoal de R$ 1.000,00 (um mil reais) por 

dia, além de outras sanções de ordem civil pelo referido descumprimento. 

Dessa forma, há vício de origem no Projeto de Lei em análise, 
pois diz respeito à exclusão de matéria especialmente delimitada no Texto 
Constitucional e na Carta Política do Município. 

Nesse sentido, por expressa previsão da Lei Orgânica do 
Município, e o nítido interesse público, e afim de salvaguardar eventuais 
responsabilidades Deste Prefeito Municipal com a promulgação de referida lei 
complementar, e também Desta Ilustre Presidente da Câmara Municipal, entende 
ser o caso de integral veto da Lei Complementar em comento. 

Desse modo, é latente o vício constitucional de origem do Projeto 
de Lei em apreciação, uma vez que a matéria nele contida pode criar responsabilidade 
para ambos os representantes dos poderes Executivo e Legislativo. 

É sempre importante ratificar que o Município, por meio de seu 
gestor, goza de total competência para organizar e implantar mecanismos que 

propiciem o efetivo atendimento em toda a atividade administrativa, não se admitindo 
criação de obrigação por via transversa. 

Ante todo o acima exposto, salta aos olhos a existência de vício 
de iniciativa e consequente violação ao Princípio da Separação dos Poderes, ofensa 
ao Princípio Federativo no Projeto de Lei em pauta.
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Portanto, verifico que o objeto do Projeto de Lei, ora vetado, 
resultará em nítido impacto direto na discricionariedade da administração municipal 
em ofensa a reconhecido princípio constitucional, caso venha a ser implementado. 

Diante do exposto, em razão de padecer de vício de 
inconstitucionalidade material e formal, aliada a contrariedade ao interesse público, 
decido pelo VETO ao Projeto de Lei Complementar de nº 003/2022. 

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e 
consideração. 

Mesópolis, 21 de setembro de 2022. 
Assinado de forma digital 

JOSE CARLOS DA por JOSE CARLOS DA. di 

SILVA:172502258 sitva:i7250225839 
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JOSÉ CARLOS DA SILVA 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

Pelo presente instrumento, na forma do art. 5º, 8 6º, da Lei 

7.347/85, alterado pelo art. 113 da Lei n. 8.078 de 11 de novembro de 1990, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo 3º Promotor de Justiça de 

Jales, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado 

compromitente, e a CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS, pessoa jurídica de 

direito público, com sede na cidade de Mesópolis, neste ato representada 

pelo seu Presidente, Senhor ELTON APARECIDO SILVA MILANI, doravante 

denominada compromissária, 

CONSIDERANDO que de acordo com o que foi 

apurado os cargos de “assessor legislativo” e “assessor jurídico”, todos providos 

em comissão, são de caráter eminentemente técnico, ou burocrático, 

desempenhando funções típicas de cargos efetivos, havendo afronta à regra 

do concurso público, conforme disposto nos artigos 37, incisos Il e V da 

Constituição da República e 115, inciso V, da Constituição Estadual; 

CONSIDERANDO que, de fato, nos termos do artigo 

15, inciso V, da Constituição Estadual, reproduzindo o artigo 37, inciso V, da 

Constituição da República, “as funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições 

e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento”; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Municipal 

nº 8/2015 extinguiu os cargos comissionados de “assessor legislativo” e 

“assessor jurídico”, tendo, ainda, criado dois cargos de idêntica nomenclatura, 

mas agora de provimento efetivo, sendo que extinção dos primeiros ficou 

condicionada à efetiva nomeação e posse de servidores concursados; 

TAC no IC 13/2015 — 3º Promotoria de Justiça de Jales + Dem nf 
-1/4-
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSIDERANDO que, no entanto, nos termos da 

citada Lei Complementar, há prazo de 12 meses para realização de concurso 

e posse dos candidatos a serem aprovados; 

CONSIDERANDO a necessidade de discriminação 

das atribuições dos cargos públicos efetivos e recém criados de “assessor 

legislativo” e “assessor jurídico”, nos termos do artigo 115 da Constituição 

Estadual; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve 

se pautar pelos princípios da Legalidade, Moralidade, Eficiência e Simetria 

com as Constituições Estadual e Federal; 

resolvem celebrar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA mediante 

as seguintes cláusulas: 

1. A compromissária, por seu presidente, obriga-se a, atendendo a Lei 

Complementar nº 8/2015, efetivamente promover a exoneração, até o dia 14 

de maio de 2016, dos funcionários ocupantes dos cargos de “assessor jurídico” 

e "assessor legislativo”, comissionados no Legislativo Municipal. 

2. A compromissária, por seu presidente, obriga-se a somente prover os cargos 

supra indicados ou outros que venham a ser criados para o desempenho das 

mesmas funções com funcionários efetivos, e não mais pelo comissionamento. 

3. Até 30 de outubro de 2015, a compromissária, por seu presidente, obriga-se 

a editar lei específica que passe a descrever as correlatas atividades de todos 

os cargos públicos existentes na Câmara Municipal. 

von -2/4 - 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

4. O descumprimento das obrigações assumidas implicará, para o Presidente 

da Câmara em exercício na data da caracterização do descumprimento, a 

imposição de multa pessoal e diária, no valor de R$ 1.000,00, aplicada, em 

relação à obrigação prevista no item 1, para cada dia em que os cargos 

permanecerem providos em desacordo com este compromisso. A referida 

multa, corrigida por índice oficial em vigor, será revertida em favor do fundo 

previsto no artigo 13 da lei nº 7.347/85, sem prejuízo das demais medidas 

judiciais cabíveis. 

5. Em até 10 dias após decorrido o prazo estabelecido no item 1 deste 

instrumento, a compromissária encaminhará à 3º Promotoria de Justiça de 

Jales a portaria de exoneração dos funcionários. No referido prazo, a critério 

do Legislativo, poderão ser providenciadas as necessárias alterações 

legislativas e realização de concurso público para o provimento de cargos 

efetivos necessários à continuidade do serviço público. 

6. No último dia de seu mandato, o Presidente da Câmara Municipal 

providenciará o encaminhamento do presente termo a seu sucessor, 

acompanhado de ofício com relatório das providências por ele adotadas 

para o cumprimento do TAC, encaminhando cópia à 3º Promotoria de Justiça 

de Jales até o 10º dia útil subsequente, sob pena de incidir na multa diária 

supra indicada. 

7. Até o dia 30 de outubro de 2015, o presente termo deverá ser publicado no 

sítio eletrônico da Câmara Municipal, na rede mundial de computadores, de 

preferência em link específico sob a denominação “TAC's e recomendações 

do Ministério Público” (ou semelhante). A presente cláusula substitui a 

necessidade de publicação da anterior recomendação administrativa 

encaminhada pela 3º Promotoria de Justiça de Jales. 

Elm MO su 
TAC no IC 13/2015 — 3º Promotoria de Justiça de Jales 
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8. A eficácia deste compromisso fica condicionada à sua homologação por 

parte do E. Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 9º, 8 

2º, da Lei nº 7.347/85. 

E por estarem de acordo, firmam o presente termo de ajustamento de 

conduta, que vai assinado pelo Promotor de Justiça, pelo Presidente da 

Câmara Municipal, e pelas testemunhas, em três vias idênticas. 

      

   

Jales, 24 de agosto de 2015. 

Testemun 
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