
Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE 
Casa Joaquim Nabuco

LEI N° 413/2019
Altera dispositivo da Lei Municipal n° 
90/2005 (Política Municipal de atendimento 
dos Direitos da Criança e do Adolescentes), 
e dá outras providencias.

A CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA-PE -  APROVA:

Art. 1° - O artigo 50 da Lei Municipal n° 90/2005, de 18 de maio 
de 2005, passa a ter a seguinte redação:

Art. 50 -  Os Conselheiros Tutelares e os suplentes que houver 
sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos 
para um único período consecutivo, sendo considerado compatível o 
exercício do cargo de conselheiro com o período destinado ao 
processo eleitoral de escolha de novos conselheiros.

Parágrafo Único- Os Conselheiros Tutelares que pretendem 
disputar nova escolha, para eventual recondução de que trata o caput 
desde artigo, continuarão no exercício das suas atribuições legais.

Art. 2° - O Artigo 51 da Lei Municipal n° 90/2005, de 18 de 
maio de 2005, passa a ter a seguinte redação:

Art. 51 -  Fica o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, com a competência para declarar a vacância e o 
impedimento dos cargos de seus membros.

Art. 3° - Fica Revogado o artigo 5o da Lei Municipal n° 
224/2011, de 02 de dezembro de 2011.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5° - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nazaré da Mata/PE, em 02 
de abril de 2019. r '
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GABINTE DO PREFEITO

MENSAGEM DE VETO TOTAL
'São atos pelos quais o Presidente da República, o Governador 
informa ao Congresso Nacional os motivos que o levaram a vetar 
determinado projeto de lei. O veto acontece quando o projeto é 
considerado inconstitucional ou contrário ao interesse público.'

MENSAGEM N° 001, DE 02 DE NOVEMBRO DE 2019.

Senhora Presidenta Câmara Municipal de Nazaré da Mata, no Estado de 
Pernambuco.

DD- Vereadora MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da 
Constituição Federal, adotado por analogia e ainda, com fundamento nos 
arts.43, inciso III, 47, §§1°, 4o da Lei Orgânica do Município de Nazaré da 
Mata, no Estado de Pernambuco,
decidi vetar integralmente, por considerar inconstitucional e contrariar o 
interesse público, o Projeto de Lei n° 04/2019, de inciativa da Vereadora 
MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO.

Ouvida a Procuradoria Geral do Município de Nazaré da Mata, 
manifestou-se pelo veto ao projeto pelas seguintes razões:

"A proposta de lei materializada no Projeto de Lei 
n° 04/2019, de iniciativa do Vereadora MARISTELA 
MARIBEL DE FONTES BARAÚJO é flagrantemente 
inconstitucional por invadir a esfera de 
competência Do Poder Executivo Municipal, ao 
modificar a Estrutura de Órgão do Poder Executivo 
Municipal, no caso o Conselho Tutelar, sendo a 
iniciativa neste caso privativa do Pref^ita-Municipal
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conforme preconiza a Lei Orgânica do Município
no seus a r t43, inciso 11,111,IV, ocorrendo vício formal.

De inconstitucionalidade padece ainda o Projeto 
de Lei n° 04/2019, quanto a iniciativa, pois somente o Prefeito do 
Município pode iniciar o processo legislativo quando a matéria versar 
sobre a estruturação, forma de ingresso ou funcionamento de órgãos da 
administração municipal.

O princípio da separação dos poderes impede tal 
ingerência legislativa. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 2o, 
consagra o Princípio da Separação de Poderes no Estado brasileiro ao 
dispor que são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

O Princípio da separação ou divisão dos poderes 
ou funções foi sempre um Princípio fundamental do ordenamento 
constitucional brasileiro, princípio este que foi mantido na Constituição 
federal de 1988 ao adotar a formulação tripartite de Montesquieu, 
conforme o texto do art. Art. 2o da atual Constituição.

Essa regra vem sendo observada em todas as 
constituições brasileiras com exceção da Constituição de 1824 que 
centralizava o poder na pessoa do Imperador pelo chamado Poder 
Moderador.

Nessa concepção tripartite, todos os poderes 
previstos no artigo acima têm suas competências ou funções 
minuciosamente previstas no texto constitucional, de modo que a regra é 
a harmonia entre os poderes, como prevê o texto maior.

Essa harmonia, como sabemos, é garantida pelo 
sistema de freios e contrapesos - checks and balances, na çipytrina norte_

Rua Dantas Barreto, 1338, Centro, Nazaré da Mata-PE- CEP.55.800.000
Fone 081-3633.1336



GABINTE DO PREFEITO

americana -, que tem como objetivo evitar a sobreposição de um poder 
em outro, mecanismos estes que se encontram expressamente previstos 
ao longo de todo o texto Constitucional.

Exemplificativamente, o Poder Executivo exerce 
controle em relação ao Legislativo por meio do veto de leis já  aprovadas 
pelo parlamento, art. 66, §1°, e, com relação ao Poder Judiciário, o controle 
é exercido através da indicação de Ministros para a Corte Suprema.

O Controle do Poder Legislativo em relação ao 
Poder Executivo surge através da sustação dos atos normativos que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa 
(Art. 49, inciso V), em referência ao Poder Judiciário, o controle é exercido 
com a análise, aprovação ou rejeição de proposituras legislativas de 
iniciativa deste Poder, nos termos do artigo 48 da CF.

Já o Controle do Poder Judiciário exercido em 
relação aos demais poderes, de forma ampla, vem do princípio da 
inafastabilidade de jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV.

No que pertine ao exercício das funções 
constitucionais de cada poder, calcada no princípio da especialidade, ao 
Poder Executivo, como regra, cabe a função administrativo e a função de 
governo, sendo a primeira consubstanciada na administração da nação 
naquilo que não for da competência interna dos outros poderes e, pela 
segunda, a função de governo, o Poder Executivo implementa grandes 
ações e políticas públicas que determinam os destinos da nação, além de 
caber ao Poder executivo, através de seu Chefe de Estado, manter relações 
com Estados estrangeiros representando a nação o Presidente da 
República.

Não pode a Vereadora iniciar o processo 
legislativo que tenha por finalidade alterar as regras de substituição de
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conselheiro tutelar, bem como dispor sobre o seu afastamento ou não do 
cargo quando se submeter a recondução, sendo tal matéria de 
competência do Poder Executivo, a quem compete a iniciativa de lei.

O vício de iniciativa é patente, estando o Projeto 
de Lei n° 04/2019, contam inado de inconstitucionalidade formal, 
merecendo o veto em totalidade.

A inconstitucionalidade formal decorrente de vício 
de iniciativa tem sido reconhecida pelo Poder Judiciário e nulifica a norma.

Nesse sentido a jurisprudência:
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AÇÃO JULGADA PROCEDENTE -  EFEITOS EX 

TUNC.

‘É de in ic ia tiva do Chefe do Poder Executivo a 

proposta de lei que vise a criação, estru turação e 

a tribu ição de órgãos da adm in istração pública [•••] 

As regras do processo legislativo federal, 

especia lm ente as que dizem respeito à in ic ia tiva 

reservada, são normas de observância obrigatória 

pelos Estados-m em bros (STF, ADI n° 2719/ES). ‘A 

inconstituc iona lidade form al é plena e nu lifica por 

in te iro  o texto legal viciado, pre judicado o 

conhecim ento da inconstituc iona lidade m ate ria l’ 

(TJMT, ADI n° 18531/2011).”

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI 2.479 /1995. MUNICÍPIO DE VIAMÃO. LEI 

QUE DISPÕE SOBRE OS REAJUSTES DE 

TARIFAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO 

DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. VÍCIO MATERIAL. É 

inconstituc iona l a Lei M un ic ipa l de in ic ia tiva do 

Poder Legislativo que regulam enta o procedim ento
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dos rea justes de tarifas no transporte  coletivo 

urbano. Com petência privativa do chefe do Poder 

Executivo para dispor sobre a m atéria, a teor do 

artigo 60, inciso II, d, da C onstitu ição do Estado do 

Rio Grande do Sul. A C onstitu ição Estadual (da 

mesma form a que a C onstitu ição F e d e ra l), quando 

estabelece um rol de matérias cuja iniciativa é 

reservada a uma estrutura de poder, o faz como 

garantia da independência e harmonia entre os 

poderes. Quando o legislativo municipal interfere 

nas competências que são reservadas à iniciativa 

privativa do Prefeito, não apenas incorre em 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, 

por vício de iniciativa (inconstitucionalidade 

subjetiva), senão que incorre também em 

flagrante violação à independência e harmonia 

dos Poderes que compõem o ente federativo. 

Afronta que se caracteriza, na espécie, quando, 

pretendendo se sub s titu ir ao... Executivo na gestão 

de contratos adm in is tra tivos celebrados, o Poder 

Legislativo, m ediante a lei questionada, impõe a 

subm issão à sua homologação de rea juste nas 

ta rifas  do transporte  coletivo que exceda ao índice 

de inflação. AÇÃO.'] DIRETA DE 

IN C O N STITU C IO N ALID AD E/h J-UEGADA
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PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação D ireta de 

Inconstituc iona lidade N° 70076240332, Tribunal 

Pleno, T ribuna l de Justiça do RS, Relator: M arcelo 

Bandeira Pereira, Julgado em 27 /08 /2018 ).
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Diante do exposto, resta ap licar o Veto Total 

ao Projeto de Lei n° 04/2019, aprovado pela Câmara M un ic ipa l de 

Nazaré da M ata, de autoria da Vereadora Maristela Maribel de 

Fontes Araújo, por vício formal de inconstitucionalidade (vício de 

iniciativa), haja vista alterar o funcionamento do Conselho Tutelar, 

órgão público municipal, que somente pode sofrer alteração em 

sua estrutura orgânica por Lei de iniciativa privativa do Prefeito 

nos term os do art.43, inciso II,III,IV da Lei Orgânica do Município 

de Nazaré da Mata/PE.

Gabinete do F 

Nazaré da Mata/PE, em 02 de maio.de

refeito do Município de 

2019.
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