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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO — ESTADO DA BAHIA 

OF/GAB/PMPA no. 166/21. 

Paulo Afonso, 09 de agosto de 2021. 

AEPROVADO Vi) NA SESSÃO Tr .3Q 2..  
DEI1JS.V.:À.2.? 1 PI, 	 I° 
VOTOS CONTRA 	 

Exmo. Sr.; 
•••• 

4.tkareitrám 

; 
Comunico a Vossa Excelência 

art. 49 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar o Projeto de Lei de no. 

027/2021, aprovado nesta Casa em 14.06.2021, que "Dispõe sobre 

penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos 

grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida no plano 

nacional, estadual e/ou municipal de imunização contra a Covid-19", por 

entender, a partir de parecer da Procuradoria-Geral do Município, haver 

vício de inconstitucionalidade na proposta, reenviando esta decisão 

para apreciação nesta Casa. 

Encaminho em anexo as razões do veto. 

Atenciosamente, 

que, nos termos do § 12  do 

VeT.Pedhams ()Neto 
Pre ' ente 

Câmara n.Patfio Aromo 

Exmo. Sr. 
PEDRO MACÁRIO. 
Vereador Presidente da Câmara Municipal. 
Paulo Afonso - BA. 
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Projeto de Lei n'. 027/2021. 

"Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas 

pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos 

grupos prioritários, de acordo com a fase 

cronológica definida no plano nacional, 

estadual e/ou municipal de imunização contra a 

Covid-l9" 

RAZÕES DO VETO.  

Para arrazoar os motivos deste veto, e considerando ser este 

de natureza jurídica, apresento a fundamentação e argumentação legal do 

parecer da Procuradoria-Geral do Município acerca desta proposição 

legislativa, que segue abaixo transcrita: 

1. "RELATÓRIO. 

Trata-se de consulta formulada pelo Gabinete do Chefe do 

Poder Executivo sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei de n°. 

027/2021, de iniciativa parlamentar, aprovado à unanimidade pela Casa 

Legislativa, que "Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas pelo não 

cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo 

com a fase cronológica definida no plano nacional, estadual e/ou 

municipal de imunização contra a Covid-19." 

A proposição legislativa é composta de 08 artigos, os quais 

estabelecem a forma do exercício do poder de polícia pelo Poder 

Executivo na hipótese de desrespeito a ordem legal de vacinação, bem 
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com prevê sanções a serem impostas aos servidores públicos da 

municipalidade, seja ele agente público ou agente político. 

É o relatório, passo a opinar. 

2. DO PARECER. 

Analisando o PL de n°. 027/2021 percebe-se que a 

constatação do vício de constitucionalidade formal que lhe acomete não 

merece maiores esforços, cuja evidência salta aos olhos a partir de uma 

singela análise jurídica do seu objeto em paralelo aos preceitõs 

constitucionais que lhe são inerentes. 

Sabe-se, que muito embora ao Poder Legislativo seja 

dispensada a competência legiferante, tal não se revela como sendo de 

caráter absoluto, pois subsiste a necessidade de observância das 

disposições constitucionais quanto a deflagração do processo 

legislativo, em respeito as regras de competência previamente 

estabelecidas entre os Poderes da República, as quais, uma vez 

menosprezadas, vai de encontro com os primados do Estado de Direito por 

subverter a ordem constitucional posta. 

Nessa perspectiva, em hipótese alguma se discute a 

necessidade de participação da Câmara de Vereadores na elaboração do 

arcabouço normativo municipal, entretanto, o nascedouro de um Projeto 

de Lei deve necessariamente observar as competências previstas na 

Constituição Federal, Constituição do Estado da Bahia e Lei Orgânica do 

Município de Paulo Afonso, notadamente quanto as matérias legislativas 

que são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a teor do 
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que dispõe o art. 61, § 1°, inciso II, alínea "c", da CF, cuja redação 

transcrevemos: 

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e 

ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara 

dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo 

Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 

Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e 

nos casos previstos nesta Constituição. 

1° - São de iniciativa privativa do Presidente da 

República as leis que: 

II - disponham sobre: 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria; 

Por sua vez, a Constituição do Estado da Bahia contempla: 

Art. 77 - São de iniciativa privativa do Governador do 

Estado os projetos que disponham sobre: 

IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de 

civis, reforma e transferência de militares para a 

inatividade; 

Trilhando no mesmo caminho, a Lei Orgânica do Município de 

Paulo Afonso, em seu art. 46, II, reservou à competência do Prefeito a 
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iniciativa de lei que tenha por objeto dispor sobre servidores públicos 

e seu regime jurídico, consoante se lê: 

Art. 46 - São iniciativa do Prefeito as leis que 

disponham sobre: 

II - Servidores públicos, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 

Em que pese a clareza dos dispositivos constitucionais e 

legais, esta Casa de Leis entendeu por bem em iniciar o processo 

legislativo de Projeto de Lei que dispões sobre o regime disciplinar 

dos servidores públicos do Município de Paulo Afonso, em flagrante 

inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, vez que em tal 

seara "os fins não podem justificar os meios". 

Hely Lopes Meirelles, em sua clássica obra Direito 

Municipal Brasileiro, 15a  ed., atualizada por Márcio Schneider Reis e 

Edgard Neves da Silva, São Paulo, Malheiros, 2006, p.708 e 712, ensina: 

"Qualquer atividade, da Prefeitura ou Câmara, realizada 

com usurpação de funções é nula e inoperante". 

Sintetiza, ademais, que "todo ato do Prefeito que 

infringir prerrogativa da Câmara - como também toda 

deliberação da Câmara que invadir ou retirar atribuição 

da Prefeitura ou do Prefeito - é nulo, por ofensivo ao 

principio da separação de funções dos órgãos do governo 

local (CF, art.2° c/c o art.31), podendo ser invalidado 

pelo Poder Judiciário". 

O mesmo doutrinador, em outra obra de sua autoria, adverte: 
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"se a Câmara, desatendendo à privatividade do Executivo 

para esses projetos, votar e aprovar leis sobre tais 

matérias 	caberá 	ao 	Prefeito 	vetá-las, 	por 

inconstitucionais. Sancionadas e promulgadas que sejam, 

nem por isso se nos afigura que convalesçam de vicio 

inicial, porque o Executivo não pode renunciar 

prerrogativas institucionais inerentes às suas funções, 

como não pode delegá-las aquiescer em que o Legislativo 

as exerça" (Direito Municipal Brasileiro, São Paulo, 

Malheiros, 7a  ed., pp. 544-545). 

Compulsando a redação do art. 1°, § 1°, I, art. 2°, § 30, 

40, § 5°, do Projeto de lei em apreço, denota-se que regulamentam eles 

o regime disciplinar dos servidores públicos do Município de Paulo 

Afonso quando a iniciativa sobre a matéria é privativa do Prefeito, não 

remanescendo ao Poder Legislativo qualquer competência concorrente, 

residual ou complementar na espécie por lhe falecer autorização 

constitucional ou legal para tanto, resultando em vicio insanável de 

inconstitucionalidade formal da respectiva proposição legislativa. 

O regime jurídico dos servidores públicos enquanto gênero 

engloba a disciplina referente a diversos direitos e obrigações 

inerentes a referida categoria, incluído nele a forma de provimento do 

cargo, exercício, vencimento e remuneração, regime disciplinar e etc. 

Quanto a definição da locução constitucional "regime 

jurídico", o STF já decidiu: 

"Trata-se, em essência, de noção que, em virtude da 

extensão de sua abrangência conceituai, compreende todas 

as regras pertinentes (a) às formas de provimento; (b) 
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às formas de nomeação; (c) à realização do concurso; (d) 

à posse; (e) ao exercício, inclusive as hipóteses de 

afastamento, de dispensa de ponto e de contagem de tempo 

de serviço; (f) às hipóteses de vacância; (g) à promoção 

e respectivos critérios, bem como avaliação do mérito e 

classificação final (cursos, títulos, interstícios 

mínimos); (h) aos direitos e às vantagens de ordem 

pecuniária; (i) às reposições salariais e aos 

vencimentos; (j) ao horário de trabalho e ao ponto, 

inclusive os regimes especiais de trabalho; (k) aos 

adicionais por tempo de serviço, gratificações, diárias, 

ajudas de custo, e acumulações remuneradas; (1) às 

férias, 	licenças 	em 	geral, 	estabilidade, 

disponibilidade, aposentadoria; (m) aos deveres e 

 

proibições; (n) às penalidades e sua aplicação; (o) ao  

processo administrativo"  (STF, ADI-MC 766-RS, Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 03-09-1992, v.u., DJ 

27-05-94, p. 13.186). 

Tal posicionamento vem sendo reiterado pelo STF, tratando--

se de jurisprudência firme e estável sobre o tema: 

"Legislação estadual paulista de iniciativa parlamentar 

que trata sobre a vedação de assédio moral na 

administração pública direta, indireta e fundações 

públicas. Regulamentação jurídica de deveres, proibições e  

responsabilidades dos servidores públicos, com a 

consequente sanção administrativa e procedimento de 

apuração. Interferência indevida no estatuto jurídico dos 

servidores públicos do Estado de São Paulo. Violação da 

competência legislativa reservada do chefe do poder 

executivo. Descumprimento dos arts. 2' e 61, §1°, II, c, 

da constituição federal. [ADI 3.980, rel. min. Rosa Weber, 

j. 29-11-2019, P, DJE de 18-12-2019d" 
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"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - POLICIAI MILITAR - 

REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PROCESSO 

LEGISLATIVO - INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA 

CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - 

DIPLOMA LEGISLATIVO ESTADUAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA 

PARLAMENTAR - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - MEDIDA CAUTELAR 

DEFERIDA. OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O PROCESSO LEGISLATIVO 

IMPÕEM-SE A OBSERVÂNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS. - O modelo 

estruturador do processo legislativo, tal como delineado em 

seus aspectos fundamentais pela Carta da República, impõe-se, 

enquanto padrão normativo de compulsório atendimento, à 

observância incondicional dos Estados-membros. Precedentes. 

O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo 

legislativo, que resulte da usurpação do poder sujeito à 

cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade 

inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de 

inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo 

irremissível, a própria integridade do ato legislativo 

eventualmente editado. Nem mesmo a ulterior aquiescência do 

Chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, 

ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão 

de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da 

Súmula n°  5/STF, motivada pela superveniente promulgação da 

Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. 

SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES). - A locução constitucional 

'regime jurídico dos servidores públicos' corresponde ao 

conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das 

relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado 

com os seus agentes" (STF, ADI-MC 1.381-AL, Tribunal Pleno, 

Rel. Min. Celso de Mello, 07-12-1995, v.u., DJ 06-06-2003, P-

29). 
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"§ 5° - Nas hipóteses previstas nos § 1° e 3°, sendo agente 

público detentor de mando eletivo, poderá este ser afastado 

observando os ritos previstos na legislação." 

Nesse ponto específico, com todas as vênias de estilo, estar-se-

á diante de uma aberração jurídica por manifesta usurpação de competência do 

Congresso Nacional, pois se pretende instituir por meio de lei municipal nova 

hipótese de infração político-administrativa do Prefeito, sujeitando-o ao 

afastamento do cargo, indo de encontro a Súmula Vinculante de n°. 46, do STF, 

de observância obrigatória por todos os Poderes da República, que assim 

dispõe: 

"Súmula Vinculante 46 - A DEFINIÇÃO DOS CRIMES DE 

RESPONSABILIDADE E O ESTABELECIMENTO DAS RESPECTIVAS NORMAS 

DE PROCESSO E JULGAMENTO SÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

PRIVATIVA DA UNIÃO." 

As únicas hipóteses de afastamento do Prefeito de suas funções 

estão relacionadas a crime de responsabilidade, sentença criminal transitada 

em julgado, improbidade administrativa, ou situações específicas da lei 

eleitoral, matérias estas que estão dentro da competência legislativa 

privativa da União (art. 22, I, da CF), se revelando inadmissível a criação 

de hipóteses outras de afastamento do cargo eletivo por meio de lei 

municipal, como bem se pretende a partir do Projeto de Lei em análise. 

3. CONCLUSÃO. 

PELO EXPOSTO, opina esta Procuradoria pelo veto parcial, 

especificamente o art. 1°, § 1°, 1, art. 2°, § 3°, § 4°, § 5°, do 

Projeto de Lei de n°. 027/2021. 

É o parecer." 
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Estas Senhor Presidente, são as razões que me levaram a 

vetar o Projeto de Lei n°. 027/2021, aprovado por esta Casa Legislativa 

em 14/06/2021, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores 

Membros da Câmara de Vereadores. 

PREFEITO MUNICIPAL. 
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