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Mesópolis, 30 de setembro de 2022. 

OFÍCIO Nº 234/2022 

Exma. Sr.2 

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 003/2022, relativo ao 

Autógrafo nº 037/2022 da Câmara Municipal de Mesópolis, relativo ao Projeto de Lei 

nº 008, de 01 de setembro de 2022, que “Altera a Lei nº 026, de 23 de agosto de 

2017 em seus Artigos 1º e 5º. Retifica Lei Municipal nº 005 de 15 de fevereiro de 

2017 que, Institui o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal e 

dá outras providências” (texto conforme o original), 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 
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VETO Nº 003/2022 

Ref.: Autógrafo nº 037/2022 - Câmara Municipal de Mesópolis — Projeto de Lei nº 
008, de 01 de setembro de 2022. 

Cumpre-nos comunicar-lhes que, na forma do disposto na Lei Orgânica do Município, 
decido vetar integralmente o Autógrafo nº 037/2022 da Câmara Municipal de 
Mesópolis, relativo ao Projeto de Lei nº 008, de 01 de setembro de 2022, que “Altera 
a Lei nº 026, de 23 de agosto de 2017 em seus Artigos 1º e 5º. Retifica Lei Municipal 
nº 005 de 15 de fevereiro de 2017 que, Institui o pagamento de diárias no âmbito do 
Poder Executivo Municipal e dá outras providências” (texto conforme o original). 

MENSAGEM DE VETO 

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

RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO 

Em que pese a iniciativa desta Casa de Leis, autora do Projeto 
em pauta, em pretender a alteração da Lei nº 026/2017, resolvo pelo veto total ao 
referido Projeto de Lei, pelas razões expostas no parecer jurídico anexo. 

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. 

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

consideração. 

Mesópolis, 30 de setembro de 2022. 
JOSE CARLOS DA “ssinado de forma digital por 

JOSE CARLOS DA 
SILVA:172502258 siva72s0225839 

Dados: 2022,10.03 15:08:45 
39 0300 
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PARECER JURÍDICO 

Assunto: Projeto de Lei que dispõe sobre a instituição do pagamento de diárias no âmbito 

do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. 

Origem: Autógrafo nº 037/2022 —- Câmara Municipal de Mesópolis — Projeto de Lei nº 

008/2022 de 01 de setembro de 2022. 

Sr. Prefeito 

Consulta-nos acerca da legalidade do Projeto de Lei do 

Legislativo nº 008/2022, de 01 de setembro de 2.022, aprovado pelo Autógrafo nº 037/2022 

que institui o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal, alterando 

a lei nº 26/2017. 

Antes de analisar o mérito, ressalto que o Projeto de Lei 

origina-se do Poder Legislativo Municipal. 

Segundo o artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, o processo 

legislativo municipal, compreende a elaboração de: 

I - emendas à Lei Orgânica Municipal; 

IH — Leis Complementares; 

HI - Leis Ordinárias; 

IV - Leis Delegadas; 

V-— Resolução, e; 

VI - Decretos Legislativos 

A Lei Orgânica, em seu artigo 48, prescreve que “a iniciativa 

das leis cabe a qualquer vereador, ao Prefeito e ao eleitorado que a exercerá sob forma de 

projeto de lei de interesse específico, subscrita, por no mínimo, por 5% (cinco por cento) 

do eleitorado. 

Mais adiante, no artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, o texto 
No 

legal preceitua:
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Artigo 50 — São de iniciativa exclusiva do Prefeito, as leis que disponham sobre: 

I — Criação, transformação ou extinção de cargos e funções ou empregos públicos na 

administração Direta e Autarquia ou aumento de sua remuneração; 

IH - Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadorias; 

HI — Criação, estruturação e atribuições das secretarias e departamentos equivalentes a 

órgãos da Administração Publica 

IV — Matéria Orçamentária é que autoriza abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios 

ou subvenções. 

Parágrafo Único — Não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa 

exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no inciso IV, primeira parte. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que o regime jurídico dos 

servidores públicos nada mais é do que o conjunto de princípios e regras referentes a 

direitos, deveres e demais normas de conduta que regem a relação jurídico-funcional 

entre o servidor e o Poder Público. 

Ainda, faz-se necessário destacar que, em sentido amplo, 

agente público é gênero, sendo agentes políticos e servidores públicos espécies, de modo 

que o regime jurídico dos servidores públicos é, por assim dizer, o regime jurídico de 

todos aqueles que possuem relação especial com a administração pública, seja por 

mandato, nomeação, delegação, etc. 

Neste passo, a Constituição Federal define as premissas gerais 

da matéria a partir do Art. 37, pautando-se pelos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e eficiência, bem como pela regra de acesso ao cargo público 

pela via do concurso, aliado à irredutibilidade de vencimentos e estabilidade funcional, 

forma de aposentadoria, etc. 

Portanto, é clara a inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 

008/2022-CM, que dispõe sobre a instituição do pagamento de diárias no âmbito do Poder 

Executivo Municipal, tendo em vista que cria regras na relação jurídica entre servidor 

público e o Executivo, interferindo inconstitucionalmente nesta relação, uma vez que o 

tema é de iniciativa legislativa exclusiva do Prefeito Municipal, por expressa disposição 

no inciso II do art. 50, da Lei Orgânica Municipal.
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Com efeito, ao implicar em ingerência indevida em assunto da 

competência privativa do Chefe do Poder Executivo local, a lei impugnada incorre em 

vício insanável (ab origine - originário) de inconstitucionalidade, por desconsiderar normas 

de processo legislativo atinentes ao poder de iniciativa contidas na Lei Orgânica do 

Municipio de Mesópolis. 

A propósito, nunca é demais rememorar, na esteira do 

entendimento sedimentado pelo Colendo STF, que as normas da Constituição Nacional 

que disciplinam o processo legislativo das espécies normativas, especialmente aquelas 

que organizam as regras de iniciativa legislativa reservada, privativa ou exclusiva (a 

exemplo do que se dá com o disposto no art. 61, 8 1º, inc. II, “c”, da C.F.), porque 

relacionadas ao próprio modo de ser de um Estado Federal, à própria estrutura da 

federação, constituem normas de absorção compulsória pelos Estados-membros e 

Distrito Federal (também denominadas normas de preordenação), em relação às quais o 

Poder Constituinte Decorrente não dispõe de qualquer margem de disponibilidade. 

Desse modo, o Projeto de Lei em comento, ao atrair para si a 

disciplina normativa do tema das diárias aos servidores públicos do município de 

Mesópolis, fazendo-o por iniciativa parlamentar, incorre em flagrante afronta ao 

princípio federativo e às normas da Constituição Nacional sobre o processo legislativo, 

ao tempo em que viola, simultaneamente, normas do Poder Constituinte Municipal, 

conduzindo à falta de coerência e sistematicidade da engrenagem federativa, 

especificamente no que pertine aos limites da autonomia legislativa do município de 

Mesópolis. 

Dito em outras palavras, está-se diante de típica hipótese de 

projeto de lei municipal que viola, a um só tempo, normas-paradigma da Constituição 

Federal e da Lei Orgânica do Munícipio de Mesópolis, a atrair, inquestionavelmente, a 

competência originária do Executivo Municipal para o controle concentrado de 

constitucionalidade do direito em tese, de conformidade com o entendimento 

amplamente pacificado pelo c. STF em casos semelhantes. 

Importante demonstrar que o c. Supremo Tribunal Federal, de 

igual modo, afastou por completo a possibilidade de que projeto de lei de iniciativa
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parlamentar verse sobre matéria afeta ao regime jurídico. Veja-se, a propósito, o teor dos 

seguintes julgados, in verbis: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - LEI 

DISTRITAL Nº 3.494/04 - LICENÇA PRÊMIO - VÍCIO FORMAL - 

COMPETÊNCIA - PODER EXECUTIVO - LIMINAR CONCEDIDA - 

MAIORIA. O disciplinamento de qualquer matéria relativa aos servidores 

públicos distritais, tal como regime jurídico, provimento de cargos, 

estabilidade, aposentadoria, remoção, concessão de vantagens e 

pagamentos de benefícios, insere-se na órbita do poder legiferante conferido, 

exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo Distrital. (Acórdão n.227922, 

20050020018712 ADI, Relator: LÉCIO RESENDE, 

E mais... 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º E 7º DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 2.963, DE 26/4/2002, FRENTE AO ARTIGO 71, 8 1º, 

INCISO II, DA LODF. REVERSÃO DESERVIDORES APOSENTADOS DE 

CARGOS EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL. 

LIMINAR DEFERIDA. MAIORIA. Compete privativamente ao Governador 

do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos do 

Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria (art. 71, 8 1º, IH DA LODPF). Se a lei Complementar nº 2.963/2002 

contém laivos de inconstitucionalidade e, na medida em que ordena ao Poder 

Executivo que proceda a regulamentação do aludido diploma no prazo de trinta dias, 

fazem-se presentes os dois elementos autorizadores da concessão da liminar. 

(Acórdão n.222277, 20030020033081ADI, Relator: ESTEVAM MAIA, Relator 

Designado: ROMÃO C. OLIVEIRA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 

26/08/2003, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 06/09/2005. Pág.: 86). 

E ainda... 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 288 da Constituição do Estado 

do Amazonas, introduzido pela EC nº 40/2002. Competência legislativa. Servidor 

Público. Regime jurídico. Aposentadoria. Proventos. Acréscimo de vantagem 

pecuniária. Adicional de 12%, por mandato eletivo, aos servidores que o 

tenham exercido. Emenda parlamentar aditiva. Inadmissibilidade. Matéria de 

iniciativa exclusiva do Governador do Estado, Chefe do Poder Executivo.
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Caso de proposta de emenda à Constituição. Irrelevância. Usurpação caracterizada. 

Inconstitucionalidade formal reconhecida. Ofensa ao art. 61, 8 1º, II, alíneas “a” e 

“c”, da CF, aplicáveis aos estados. Ação julgada procedente. Precedentes. É 

inconstitucional a norma de Constituição do Estado-membro que, oriunda de 

emenda parlamentar, disponha sobre concessão de acréscimo de vantagem pecuniária 

a proventos de servidores públicos que hajam exercido mandato eletivo. (ADI 3295, 

Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2011, DJe- 

150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP- 

00035). 

Caso idêntico aconteceu no município de Itaguaí/RJ, 

onde o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu pela 

inconstitucionalidade da referida Lei, vejamos: 

REPRESENTAÇÃO POR  INCONSTITUCIONALIDADE | 0056888- 

91.2017.8.19.0000 - REPTE. EXMO. SR. PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REPDOS. CÂMARA MUNICIPAL DE 

ITAGUAÍ E EXMO. SR. PREFEITO DO MUNCÍPIO DE ITAGUAÁÍ - 

RELATOR: DESEMBARGADOR MAURICIO CALDAS LOPES 

Representação por inconstitucionalidade. Lei Municipal 1.835/1995, que incluíra o 

parágrafo único do art. 2º da Lei n. 1.133/1985, e Resoluções n. 001/2002 e n. 

004/2008, editadas pela Câmara Municipal de Itaguaí e que dispõem sobre o 

sistema de concessão de diárias/ajuda de custo dos agentes políticos daquele 

Município. Controle concentrado de constitucionalidade de atos normativos 

municipais. Diploma impugnado que ao excluir os agentes políticos do teto de 100 

UFIMI (Unidade Fiscal do Município de Itaguaí) por diárialajuda de custo, se exibe 

incompatível com os princípios da moralidade e do interesse coletivo, insculpidos no 

art. 77 da Constituição Estadual e que devem pautar a atuação do Poder Público. 

Concessão de diárias/ajuda de custo ilimitadas ao segmento político dos agentes 

públicos que vai de encontro ao princípio da universalidade, incidente na gestão do 

erário, e por força do qual o orçamento deverá conter a totalidade das receitas e 

despesas estatais, tal como o recomenda a Constituição Estadual em seu art. 211, 

inciso VII, ao vedar a concessão ou utilização de créditos ilimitados, pena de esvaziar 

completamente os propósitos da lei orçamentária. De seu turno, as Resoluções n. 

001/2002 (“Estabelece o sistema de diárias do Poder Legislativo e dá outras 

providências") e n. 004/2008 (“Modifica a forma de estabelecer o sistema de diárias 

   do Poder Legislativo e dá outras providências”) do município, que submeteu seus
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servidores à regência da Lei n. 1.133/85, já na redação que lhe dera a Lei 

1.702/93, que estendera a diárias ao custeio também de transporte, avançam 

em matéria submetida às reservas de lei e de iniciativa do Chefe do Poder 

Executivo, por isso que implicam alteração no regime jurídico dos servidores 

públicos municipais, e estão longe da mera regulamentação da citada Lei 

1.133/1985. Representação de inconstitucionalidade acolhida para declarar 

inconstitucionais as Resoluções 002/2004 e 04/2008, enquanto vigeram, e, bem 

assim, a Lei n. 1.835, de 21 de março de 1995, do Município de Itaguaí. 

  

  

  

Desse modo, Sr. Prefeito, o projeto de lei do legislativo, 

apresentado ao executivo para sanção por meio do autógrafo nº 037/2022 é, ao meu 

entendimento, inconstitucional, conforme inúmeros exemplos acima transcritos. 

Por consequência, deve ser vetado na integra, nos termos do 

8 1º do art. 53 da Lei Orgânica Municipal, pois padece de legalidade em seu nascedouro. 

Este é o meu entendimento, 

À vossa consideração. 

Mesópolis, 26 de setembro de 2.022. 
Pré 

 


