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Ap ro v o  Por l ^ n ^ e

Suprimi o artigo 50 e restabelece a redação 
do artigo 51 da Lei Municipal n°90/2005, e 
dá outras provdiencias.

ereadora MARISTELA MARIBEL DE FONTES 
íJO , nu u5o de suas atribuições legais, propõe à apreciação do 

Plenário da Câmara Municipal o seguinte PROJETO DE LEI:

Art 1° - Fica Suprimido o artigo 50 da Lei Municipal n° 
90/2005, de 18 de maio de 2005.

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

Art. 51 — F ica  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.

A rt 3° - Fica suprimido 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.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Plenário da Câmara Municipal de Nazaré da Mata-PE, em 26 de fevereiro 
de 2019.

ARAÚJO
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Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco

JUSTIFICATIVA 
AO PROJETO DE LEI N° 04/2019

Prezados Pares,

Apresento à apreciação dos nobres Edis,. O PROJETO DE LEI N° 
04/2019, que vem atender a reivindicação dos valorosos Conselheiros Tutelares do 
nosso município.

O Objetivo do Projeto é dá a garantia aos Conselheiros Tutelares que 
pretenderem disputar a reeleição de continuar exercendo suas funções, sem 
desincompatibilizar-se do cargo de Conselheiro, como é o caso dos Vereadores.

A proposta, além de significar economia ao erário público, uma vez que 
nos termos da Lei Municipal n° 224/2011, de 02 de dezembro de 2011, os 
Conselheiros deveriam se desincompatibilizar-se com direito a remuneração, fazendo 
com que a municipalidade remunerasse o Conselheiro desincompatibilizado e, também,
o suplente convocado, bem ainda, equaciona um óbice maior, que é a falta de 
conselheiro tutelares para exercer a atribuição, pois o suplente ao assumir o cargo 
também não pode ser candidato.

No segundo momento, existiu uma grande falha no analise Legislativo, 
quando d aprovação da Lei Municipal n° 224/2011, de 02 de dezembro de 2011, que ao 
invés de aprovar a alteração da redação do artigo 50 da Lei Municipal n° 90/2005, 
alterou o artigo 51, que versava sobre a competência do Conselho Municipal do Direito 
da Criança e do Adolescente de declarar a vacância do cargo de Conselheiro Tutelar.

Em tese, com a edição da Lei n° 224/2011, o artigo 50 determinava a 
desincompatibilização do Conselheiro Tutelar no caso de tentarem a reeleição, e o 
artigo 51, repetia o caput do artigo 50 e acrescia o direito a remuneração.

Enfim, o artigo que se pretendia alterar era o 50, mas por falha legislativa, 
alteraram o 51.

de 2019.

Com essas justificativas, aguardo da aprovação da proposta.

Plenário da Câmara Municipal de Nazaré da Mata-PE, em 26 de fevereiro

ARAÚJO
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Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE 
Casa Joaquim Nabuco

LEI N° 413/2019
Aitera 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:

A rt, 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 Tctciares e os suplentes que houver 
sucedido ou substituído ao corso do mandato poderão ser reeleitos 
para um únko período consecutivo, sendo considerado compatível o 
exercício do cargo de conselheiro com o período destinado ao 
processo eleitoral de escolha de novos conselheiros.

Parágrafo Únko- Os Conselheiros Tutelares que pretendem 
disputar nova escolha» para eventual recondução de que trata o caput 
desde artigo, continuarão no eierckio 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 redaçào:

Art. 51 -  Fica o Conselho Munkipal 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. c~ > \
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Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco
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GABINTE DO PREFEITO

Nazaré da Mata/PE, em 02 de maio de 2019.

Ofício n° 56/2019.

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nazaré da Mata 

DD- Vereadora Maristela Maribel de Fontes Araújo 

Nesta/PE.

Senhora Presidente,

Comunico a V.Exa., que decidi VETAR e sua 
totalidade o Projeto de Lei n° 04/2019, de autoria da Vereadora 
MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO, por vício de 
inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa), haja vista ofender o 
art.43, incisos 11,111 e IV da Lei Orgânica do Município de Nazaré da

Rua Dantas Barreto, r>5 1338, Centro, Nazaré da Mata-PE- CEP.55.800.000
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GABINTE DO PREFEITO

Câmara Munidpal de Nazaré da Mata 
n A provado

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 îtg /̂lunicipal
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GABINTE DO PREFEITO

conforme preconiza a Lei Orgânica do Município
no seus art.43, inciso 11,111,IV, ocorrendo vício formai.

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

Rua Dantas Barreto, n® 1338, Centro, Nazaré da Mata-PE- CEP.55.800.000
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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 sifb t̂ituição de
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GABINTE DO PREFEITO

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, contaminado de inconstitucionalidade formal, 
merecendo o veto em totalidade.

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

Nesse sentido a jurisprudência:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -  
LEI ESTADUAL N° 10.271/2015 -  PROGRAMA 
PÁTIO LIMPO -  REALIZAÇÃO PERIÓDICA DE 
HASTA PÚBLICA DE VEÍCULOS APREENDIDOS E 
REMOVIDOS AOS PÁTIOS DO DETRAN/MT -  
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO 
ESTADUAL -  LEI PROPOSTA POR PARLAMENTAR 
-  OFENSA AO ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, ‘D’ 
E ART. 66, CE -  VÍCIO DE INICIATIVA -  
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 
PRECEDENTE DO STF -  PREJUDICADA A ANÁLISE 
DO VÍCIO MATERIAL -  JULGADO DO TJMT -  
PARECER DA PGJ ADOTADO PER RE.LATIONEM -

Rua Dantas Barreto, 1338, Centro, Nazaré da Mata-PE- CEP.55.800.000
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GABINTE PQ  PREFEITO

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE -  EFEITOS EX 
TUNC.
‘É de iniciativa do Chefe do Poder Executivo a 
proposta de lei que vise a criação, estruturação e 
atribuição de órgãos da administração pública [•••] 
As regras do processo legislativo federal, 
especialmente as que dizem respeito à iniciativa 
reservada, são normas de observância obrigatória 
pelos Estados-membros (STF, ADI n° 2719/ES). lA 
inconstitucionalidade formai é plena e nulifica por 
inteiro o texto iegal viciado, prejudicado o 
conhecimento da inconstitucionalidade material’ 
(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 
inconstitucional a Lei Municipal de iniciativa do 
Poder Legislativo que regulamenta o p/íocedimento
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GABINTE DO PREFEITO

dos reajustes de tarifas no transporte coletivo 
urbano. Competência privativa do chefe do Poder 
Executivo para dispor sobre a matéria, a teor do 
artigo 60, inciso II, d, da Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sui. A Constituição Estaduai (da 
mesma forma que a Constituição Federal), 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 substituir ao... Executivo na gestão 
de contratos administrativos celebrados, o Poder 
Legislativo, mediante a lei questionada, impõe a 
submissão à sua homologação de reajuste nas 
tarifas do transporte coletivo que exceda ao índice 
de inflação. AÇÃO/i DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE n jy tG A D A

Rua Dantas Barreto, 1338, Centro, Nazaré da Mata-PE^
Fone 081-3633.1336



H A Z A M  C M  M A T A

GABINTE DO PREFEITO

PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade N° 70076240332, Tribunal 
Pleno, Tribuna! de Justiça do RS, Relator: Marcelo 
Bandeira Pereira, Julgado em 27/08/2018).

Diante do exposto, resta aplicar o Veto Total 
ao Projeto de Lei n° 04/2019, aprovado pela Câmara Municipal de 
Nazaré da Mata, 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 termos 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.

MANOEL! DO NACIMENTO

PREFEI"0
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OFÍCIO PL N* 3,9 0019. Em, 04 de abril de 2019.

Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco

Exm°. Sr.
INÁCIO MANOEL DO NASCIMENTO 
DD-PREFEITO MUNICIPAL 
NESTA,

Excelentíssimo Sr. Prefeito.

Com os cumprimentos de estilo, estamos encaminhando a 
VExa, em anexo, a REDAÇÃO FINAL do PROJETO DE LEI 
LEGISLATIVO N° 04/2019. de autoria da Vereadora MARISTELA 
MARIBEL DE FONTES ARAÚJO, que altera dispositivo a Lei Municipal n° 
90/2005 (Política Municipal de atendimento dos Direitos da Criança e do 
adolescente), sob numeração de LEI MUNICIPAL N° 413/2019. para 
sanção, nos termos e no prazo estatuído em nossa Lei Orgânica Municipal.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo protestos 
de estima e apreço.

Atenciosamente,

V ifò lE S  ARAÚJO
PRESIDENTE-
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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.

J£\ C*'-^
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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. s - ----- \

Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco
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Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Parecer: Ao Veto Proposto pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal, ao PROJETO DE ELEI N° 04/2019 
Relator: Vereador Paulo da Silva

1. HISTÓRICO:
Vem a esta Comissão de Justiça e Redação, para análise e parecer, o Veto 

Total, proposto pelo Chefe do Poder Executivo xMunicipal, ao PROJETO DE LEI 
ne 04/2019, aprovado em dois turnos por esta Câmara Municipal, dispondo sobre 
alteração em dispositivos que especifica da Lei Municipal n° 90/2005 (Política 
Municipal de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente).

2. RELATÓRIO
Compete à Comissão de Justiça e Redação manifesta-se sobre todos os 

assuntos entregues à sua apreciação, quanto ao seu aspecto constitucional, legal e 
jurídico e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico, conforme depreende-se do artigo 
45 do nosso Regimento Interno.

Por seu turno, a Camara Municipal de Nazaré da Mata, em dois turnos, 
aprovou o Projeto de Lei n° 04/2019, de autoria da Vereadora MARISTELA MARIBEL 
DE FONTES ARAÚJO, dispondo sobre alteração em dispositivos da Lei Municipal n° 
90/2005 (Política Municipal de atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente),encaminhado-o para sanção do Chefe do Poder Executivo Municipal, em 
16/04/2019, através do Ofício PL n° 32/2019.

A alteração proposta, com a edição da Redação Final do Projeto de Lei 
alhures, afastou a incompatibilidade dos Conselheiros Tutelares em disputar novo 
pleito eleitoral no exercício de suas funções, eis que a legislação municipal, em vigor, 
preceitua a obrigatoriedade do seu afastamento, com direito a remuneração, nos 
termos do artigo 5o da Lei Municipal n° 224/2011.

Por seu turno, o Chefe do Poder Executivo Municipal ao propor o VETO 
TOTAL ao Projeto de Lei n° 04/2019, fundamentou sua decisão no vício de 
inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa), com suposição de ofensa ao artigo 43, 
IJII e IV, da Lei Orgânica Municipal.

Na busca do balizamento jurídico para sintonia dos fundamentos do Veto 
Total, apresentado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, com a real competência 
legislativa desta Câmara Municipal, buscou esta Comissão o respaldo do 
assessoramento Jurídico desta Casa.

Por sua vez, a Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, apresentou o 
seguinte parecer.:
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Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE
Casa Joaquim Nabuco

PARECER .lI lR ÍiW n

REQUERENTErCOMISSÃO DE CONSTITUICÃO F TTNTirA p>a 
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PERNAMBUCO

E CONTRARIAR

RELATÓRÍO

nmnriim ^  Pr? et°  de If 1 n° 04/2019> de iniciativa do Poder Legislativo Municipal 
propriamente da vereadora MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO

90/2005°íPdlti™ M mdadt  ,VT  !,0bre a“eraÇa° *  11151,05(0 da L*1 ^90/2005 (Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente)
p opriamente em relação as regras contidas nos Artigos 50 e 51 da referida Lei.
sn ^ a  At refw da aite,ração dos respectivos dispositivos, propriamente dos Artigos
nreenrhi ^  ^ U“ CipaJ n° 90/2005 versam *>*»« regras das eleições municipais para

N “ M l t ™ S c o e“  a°S C°nSelheÍrOS T“tólareS d° M—  de
a  o  a  ?  Proi eto de Lei em tela foi encaminhado, com a redação finai para o Chefe 

« g ê n d í  eCl“,V0 MUn’CÍPal efetiVar SUa d™ da “ * >  • £  a i c t ”  Le?™
O teor especifico da do Projeto de Lei visa, primordialmente a mudança na 

regra que impossibilita ou impossibilitava o Conselheiro Tutelar ocupante do cargo em 
concorrer permanecendo do cargo, havendo assim a neces^dadf <2 
desmcompatibihzaçao ate o primeiro dia útil posterior ao dia da homologação das

T m m U )  ênCm d° Art' 50, CapUt’ modificado Peí0 5° da Lei Municipal

A/f • • I°A CKhefe do Poder Executivo Municipal, o Prefeito, devolve à Câmara 
WTFCRAT Á T T  ^  Mata’ ° resPectivo Pr°jet0 de Lei n° 04/2019 com o VETO

c o n t r a r i ^ t o e a p S o ' ÇÍO " *  “ a‘egaÇ8°  *  e
u  « Segundo consta na Mensagem n” 001/2019 da lavra do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, o VETO INTEGRAI se baseou em Pareeer Jurídico emHWo X  
Prtwuradona Geral do Município de Nazaré da Mata, no qual discorre que a p ro n ta
DE M M  " S m  J * '’ ^  miClatlva da ^reudcra MARISTELA MARIBEL

i ES ARAÚJO e flagrantemente inconstitucional por invadir a esfera de 
competencia do Poder Executivo Municipal, ao modificar a Estrutura a Estrutura de 
Orgao do Poder Executivo Municipal, no caso o Conselho Tutelar, pois no caso seria de 
competencia exclusiva do Prefeito Municipal. 1 ° Sena de
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Se reporta a mensagem, de forma efusiva e veemente, era vários pontos ciue o
t o m  de in íS ™  mor podena legislar <Iu“ d0 3 matéria versasse sobre a estruturação 
forma de ingresso ou funcionamento de órgãos da administração municipal.
r  ~ a meí1Sagem do vet0j 0 Preíeit0 do Município se reportou ao Art 66 S Io da
Constituição, que trata da competência privativa do Presidente da Repúbl^a e se utiliza

n T c o m S ^ f  f0" te, d°  dÍreÍ‘° den°mÍ“ fa “ *> *■  P°r =“  om op^ im ittó  no compêndio legislativo nacional referente a extensão desse dispositivo ou de outro
para a competência privativa dos Prefeitos.
_  Também se reporta aos Artigos 48 e 49, V, da Constituição Federal que se 
eporta a competencias e poder de regulamenta exercido pelo Congresso Nacional 

trazido para o processo legislativo municipal ’

i n a f a s « , ^ e ^ X t  “  ^  5" ^  da CF/88 ^  *
n«n nh  Na mensag®m,do vet0’ 0 Prefeií0 faz a Citação de várias jurisprudências que 
ao esboçam sequer de longe, correlação com o presente caso concreto, pois são vícios 

de iniciativas de matenas diferentes em nada contribui para a sustentação do veto.
Oft]/?niQ , t r ia ^  conclusão com ^  argumentações expostas na Mensagem n° 

2019, através do Parecer Jundico da Procuradoria do Município de Nazaré da Mata 
para vetar o Projeto de Lei n° 004/2019.

Não fundamenta qualquer ponto que indique que o presente Projeto de Lei 
contraria o interesse público. J üe 1X1

f u n d a m e n t a ç ã o  f á t ic a  e  JURÍDICA

mra de Ld nasceu em virtude da necessidade de regramento
do funcionamento pleno do Conselho Tutelar em Nazaré da Mata e 

modificaçao nas condiçoes eleitorais dos conselheiros tutelares haja vista aue na I ei 
Municipal n° 90/2005 (Política Municipal de Atendimento dos D t ó l T a  C r i l ”  do 
Adolescente), propriamente em relação as regras contidas nos Artigos 50 e 51 da

hl’ “  C0MÍda “  ArtiS<> 5” *  Lei Municipal 5224/2011, havia a necessidade de desmcompatibilização

CnaÇa° ^  Carg0S’ funcionamento de ó̂ o
t™  i t Aí f teCe f e . °  presente Pr°jeí0 de Lei Municipal, de iniciativa do 

egislativo Municipal, nao versa sobre quaisquer as hipóteses de criação de cargos
Executiw ent° °rgã0 ^  administração púb,ica ou criaÇão de despesas para o Poder

i +°  P,r0jet°  í  Lei em comento> P°r nossa análise, cuida apenas de mudança de
vincuiado ao Pnd f°  C°m^ °  Tuteiar MuniclPal. que não se trata de um órgão 
vinculado ao Poder Executivo Municipal, haja vista que se trata de um órgão
pennanente autonomo, não junsdicional, conforme inteligência do Artigo 131 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. g
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ju ris,ü ckm l T'“f l‘'.r t  <ff í0  * autônomo, não

c « z :% “  ~  z

funcional da AdÍ,“  s S  WMca c tn ílh *  t^ fa f  se c “ T ™

Vejamos abaixo a citação doutrinária- 

í «  este R̂ Z nÍOf Z Z n aerlSÜCaS 9Ue defimm ° Conselh°  ™ “ °'> Podemos dizer
f r z f e “  ~

imnterrupta (permanente), com independência funÜtoml % m  d M ^ ra rT rZ U r

do Poder Judiciário (LIBERA TI, Wilson D. et Cm iN O  C a t ^ ’- ? ^  T " *
*  O ta c  .  *  adolescente”. São Paulo, M a i H e i J Z i X l

Público, e m ™ ^  I I s f e ^ a o T 1! ^  -* W »  pelo Poder

s a a i ^ ú S Ê S S ^ ^
kuèS êS S t -—.-t*-=as
concluído ^  flrmam,°S "0SSa P°S,ça°' Ínvocamos melhor doutrina que tem

esquema fundamental do Poder Público. * funções nao compoem o
Também não podem ser tidos como servidores públicos: camunv n,>u „ ~ 

submetem a concurso público em senso ^trítn * /  ~ comuns, pois nao se 
Sua relação com n Ãt„A - e portanto, nao gozam de estabilidade,

na°  e « ■ *  «  " * « *  de dependência e

wWémmmm.
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Em resumo, afigura do conselheiro tutelar tem natureza atinica e hihríân 
dentro dos conceitos tradicionais de agentes administrativos, b e T p o X o , a a n á t  
de enquadramento jurídico para aplicação do direito com relação ao conselheiro

TJ£’Zu: ? ir % T fr ,eío ^  ~
Z T u J ra Z Z  * ‘  a facaa P^OHderaHte para o respectivo

Como se observa nas normas inseridas no Projeto de Lei em tela aoenas «* 
trata de mera regra de continuidade da prestação de serviço e de uma regra de cunho 
eleitoral, imo modificando em nada a estrutura da administração Pública Municipal
Nazaré à  m T ^  f  qUe Peia comPosiÇão atual do Conselho Tutelar de 
Nazare da Mata, pode haver uma descontinuidade do serviço prestado no período
eleitoral, haja vista a possibilidade todos os membros terem a possibilidade de
recondução e concorrerem, bem como não haver suplentes que o substituam

tteste campo, haveria a necessidade eleição suplementar para convocacão de suplentes p3* 0 período eleitora, em face ^  vacâncB J m
f  telpal ana CQm (odas as despesas desM ^  eleitoral ^ le m e X  

do Conselheiro desmeompafbilizado e do Conselheiro Suplente que L u m S  
onerando assim o erário público municipal.

uma eoiSaNé a S S 1„0l enVereda- Pel0 “ ramh° comPara^  inexistentes, pots uma coisa e a cnaçao de um orgao, outra coisa é a fixação de suas atribuições e a
cnaçao de políticapubhca dentro das atribuições já  fixadas para um órgão já  existente.
do Poder E x T u Z , “ P /  ,meIPrcta«Í0 das re«™ de « * rv a  de iniciativa

contudo nao podemos esvaziar a atividade legislativa do próprio
j  ^gjslativo, pois vejo que houve, no mínimo, um equívoco de interpretação
demasiadamente restntivo ao vetar um Projeto de Lei de iniciativa do Poder Legislativo’

Cafg0S PUbl!C0S’ nã0 discíPlina nem modifica a estrutura de órgão público vinculado, nem sequer cria despesas. S puonco
Quanto a necessidade de afastamento do Conselheiro Tutelar candidatos à 

recondução, o Ministério Público do Estado de Pernambuco em itíu t™  No“ ca
2  ,qUe na° a necessidade de afastamento do Conselheiro Tutelar, nos mesmos 

oldes da regra para os cargos públicos eletivos em geral (vereadores deputados 
prefeitos, governadores etc.) e, nesta Nota Técnica, também d i s ^ ^ u  o S  a 

ediata revisão, pois sua aphcaçao, nos moldes que se encontra, fatalmente resultará 
em situações que na pratica inviabilizam o próprio funcionamento do Conselho Tutelar 
como e o caso de Nazaré da Mata/Pernambuco. ’

u ,Na mesma Nota Técnica, ficou dito que o importante é estabelecer “regras de 
campanha , para se evitar abusos, uma espécie de código de ética
T , • .°J?serve ^ue 0 Ministério Público do Estado de Pernambuco nessa Nota

, nica; ja . que se írata de regras de campanha e não em modificação na estrutura 
administrativa, que se fosse, ainda assim não se tratava de interferência nT esfS fde  
reserva da competência privativa do Poder Executivo, pois J o  Z  t r Z  d e ó reã0 
vinculado a sua subordinação. gao

de encontoaã n 3 ^ r “f ® *  *  ma?ute”çí0 n0 car8° de Conselheiro Tutelar é ir e contro ao que se ha de mais moderno no processo eleitoral brasileiro, o da
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permanência no cargo enquanto se pleiteia a recondução, além do mais o Município 
pode íicar sem a prestação do serviço essencial criado através de Lei para os munícipes.

CONCLUSÃO

Por todo relato e fundamentação indigitada acima, o VETO INTEGRAI an 
Projeto de Lei n° 004/2019 de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, encabeçado 
através de proposição da Vereadora MARISTELA MARJBEL DE FONTES ARAÚJO 
* i a, ess.a Cas^ Legislativa, com a fundamentação apresentada na Mensagem n° 
OOÍ/2019 da Lavra do Chefe do Poder Executivo Municipal - Prefeito do Município de 

azaré da^Mata, ha de ser rejeitado por votação da maioria absoluta dos Vereadores 
que compõe a Camara Municipal de Nazaré da Mata, tendo em vista que não se trata de 
usurpaçao do poder/dever legiferante do Poder Executivo Municipal em sua iniciativa 
privativa, haja vista a maténa não se tratar de criação de cargos, de criação de órgão 
nem cnaçao de despesas; apenas de regulamentação da prestação contínua dos servLs 
do Conselho Tutelar e da possibilidade de recondução do Conselheiro Tutelar 
permanecendo no cargo (natureza tipicamente eleitoral e não funcional), até porque não 
se trata de nenhum órgão da administração direta ou indireta do Município pois tem 
autonomia administrativa. ’
• „ Em ff “ .de !ud° que foi exP°sto acima> não encontramos qualquer 
inconstitucionalidade de iniciativa do Poder Legislativo Municipal exercer seu
H r r r pel L 1T ,f  6 COm ÍSSO Q m 9  V** do VETO, nos termos do
§ ~  do Artigo 206 da Resolução 11/91 que dispõe sobre o Regimento Interno da 
Camara Municipal de Nazaré da Mata/Pernambuco.

Este é o PARECER.

Nazaré da Mata, 13 de maio de 2019.

ANDRADE, ANDRADE & VASCONCELOS 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
José Maurício de Andrade 
Advogado -  OAB/PE 14.224

Diante do Parecer Jurídico apresentando pela Assessoria desta Casa restou
CONmRRFNTO eSte, P?der u Le» sla,ivo Municipal possuir comj^tência 
CONCORRENTE parar legislar sobre possíveis alteração na Lei Municipal que dispõe
sobe o Conselheiro Tutelar, excetuado os casos que dispunha sobre inserção de despesa 
para o município. F

Com tal entendimento, fica prejudicado o VETO apresentado pelo Chefr 
do Poder Executivo Municipal ao PROJETO DE LEI N° 04/2019, devendo o 
mesmo, salvo melhor juízo do Plenário, ser REJEITAfíO.
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3. PARECER
Na análise que concerne ao mérito desta Comissão, o parecer é pela 

REJEIÇÃO do VETO apresentado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal ao 
PROJETO DE LEI N° 04/2019.

É o parecer.

Sala das Comissões, em 13 de maio de 2019.

PAULO DA SILVA

-Presidente-

SEVERINO ANTONIO DE VASCONCELOS 
- MEMBRO-
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ANDRADE

PARECER J U R Í m e o

REQUERENTE: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA/PERNAMBUCO
MATÉRIA: VETO AO PROJETO DE LEI N° 04/2019, ATRAVÉS DA MENSAGEM 
001/2019 DA LAVRA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
NAZARE, POR INCONSTITUCIONALIDADE E CONTRARIAR INTERESSE 
PUBLICO. VÍCIO DE INICIATIVA.

RELATÓRIO

O Projeto de Lei n° 04/2019, de iniciativa do 
Poder Legislativo Municipal, propriamente da vereadora MARISTELA 
MARIBEL DE FONTES ARAÚJO, aprovado por unanimidade, versa sobre 
alteração de disposto da Lei Municipal n° 90/2005 (Política Municipal de 
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente), propriamente 
em relação as regras contidas nos Artigos 50 e 51 da referida Lei.

A referida alteração dos respectivos dispositivos, 
propriamente dos Artigos 50 e 51 da Lei Municipal n° 90/2005 versam sobre 
regras das eleições municipais para preenchimento das vagas 
reservadas aos Conselheiros Tutelares do Município de Nazaré da 
Mata/Pernambuco.

O Projeto de Lei em tela foi encaminhado, com 
a redação final, para o Chefe do Poder Executivo Municipal efetivar sua 
devida sanção e por a respectiva Lei em vigência.

O teor específico da do Projeto de Lei visa, 
primordialmente, a mudança na regra que impossibilita ou impossibilitava 
o Conselheiro Tutelar ocupante do cargo em concorrer permanecendo 
do cargo, havendo assim a necessidade de desincompatibilização até o 
primeiro dia útil posterior ao dia da homologação das candidaturas

PRAÇA FERNANDO FERREIRA, 10, CENTRO
NAZARE DA MATA - PE
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{inteligência 
n° 224/2011).

do Art. 50, Caput, modificado pelo Art. 5o da Lei Municipal

O Chefe do Poder Executivo Municipal, o 
Prefeito, devolve à Câmara Municipal de Nazaré da Mata, o respectivo 
Projeto de Lei n° 04/2019 com o VETO INTEGRAL de toda proposição
legislativa sob a alegação de inconstitucionalidade e contrariar o 
interesse público.

Segundo consta na Mensagem n° 001/2019 da 
lavra do Chefe do Poder Executivo Municipal, o VETO INTEGRAL se 
baseou em Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do 
Município de Nazaré da Mata, no qual discorre que a proposta 
materializada no Projeto de Lei, de iniciativa da vereadora MARISTELA 
MARIBEL DE FONTES ARAÚJO é flagrantemente inconstitucional por invadir 
a esfera de competência do Poder Executivo Municipal, ao modificar a 
Estrutura a Estrutura de Órgão do Poder Executivo Municipal, no caso o
Conselho Tutelar, pois no caso seria de competência exclusiva do Prefeito 
Municipal.

Se reporta a mensagem, de forma efusiva e 
veemente, em vários pontos que o Poder Legislativo não poderia legislar 
quando a matéria versasse sobre a estruturação, forma de ingresso ou 
funcionamento de órgãos da administração municipal.

Na mensagem do veto, o Prefeito do Município 
se reportou ao Art. 66, § Io da Constituição, que trata da competência 
privativa do Presidente da República e se utiliza, para o caso, da fonte 
do direito denominada analogia, por não encontrar outro parâmetro no 
compêndio legislativo nacional referente a extensão desse dispositivo ou 
de outro para a competência privativa dos Prefeitos.

Também se reporta aos Artigos 48 e 49, V, da 
Constituição Federal, que se reporta a competências e poder de 
regulamenta exercido pelo Congresso Nacional, trazido para o processo 
legislativo municipal.

Ainda, se reporta ao Artigo 5o, XXXV, da CF/88 
que se reporta a inafastabilidade de jurisdição.

PRAÇA FERNANDO FERREIRA, 10, CENTRO
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Na mensagem do veto, o Prefeito faz a citação 
de várias jurisprudências que não esboçam, sequer de longe, correlação 
com o presente caso concreto, pois são vícios de iniciativas de matérias 
diferentes em nada contribui para a sustentação do veto.

Efetua sua conclusão com as argumentações 
expostas na Mensagem n° 001/2019, através do Parecer Jurídico da 
Procuradoria do Município de Nazaré da Mata para vetar o Projeto de 
Lei n° 004/2019.

Não fundamenta qualquer ponto que indique 
que o presente Projeto de Lei contraria o interesse público.

FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDiCA

O presente Projeto de Lei nasceu em virtude da 
necessidade de regramento para manutenção do funcionamento pleno 
do Conselho Tutelar em Nazaré da Mata e modificação nas condições 
eleitorais dos conselheiros tutelares, haja vista que na Lei Municipal n° 
90/2005 (Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente), propriamente em relação as regras contidas nos Artigos 50 
e 51 da referida Lei, mesmo com a alteração contida no Artigo 5o da Lei 
Municipal n° 224/2011, havia a necessidade de desincompatibilização.

A Constituição Federal disciplinou, em regra fixa, 
a competência de iniciativa legislativa de cada um de seus poderes e é 
bem verdade que restou definido que o Poder Executivo tem a 
competência privativa para criação de cargos, funcionamento de 
órgão da administração municipal e criar despesas.

Acontece que o presente Projeto de Lei 
Municipal, de iniciativa do Legislativo Municipal, não versa sobre 
quaisquer as hipóteses de criação de cargos, funcionamento de órgão 
da administração pública ou criação de despesas para o Poder 
Executivo.

O Projeto de Lei em comento, por nossa análise, 
cuida apenas de mudança de regra eleitora! no âmbito do Conselho
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Executivo Municipal, haja vista que se trata de um órgão permanente, 
autônomo, não jurisdicional, conforme inteligência do Artigo 131 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 737. O Conselho Tutelar é órgão permanente 
e autônomo, nâo jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente, definidos 
nesta Lei. (Lei 8.069, de 13.7.1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente)
É de fácil compreensão que o Conselho Tutelar 

não integra a estrutura funcional da Administração Pública Municipal, 
pois o Conselho Tutelar se caracteriza por um espaço que protege e 
garante os direitos da criança e do adolescente, no âmbito municipal. É 
uma ferramenta e um instrumento de trabalho nas mãos da 
comunidade, que fiscalizará e tomará providências para impedir a 
ocorrência de situações de risco pessoal e social de crianças e 
adolescentes.

Vejamos abaixo a citação doutrinária:
Reunindo as características que definem o
Conselho Tutelar, podemos dizer que este órgão, 
formado por pessoas, desempenha e executa 
suas atribuições, especificadas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, de forma contínua e 
ininterrupta (permanente), com independência 
funcional para deliberar e realizar suas ações 
sem qualquer interferência externa (autonomia), 
não lhe cabendo apreciar e julgar os conflitos de 
interesses (não-jurisdicional), função, esta, 
própria do Poder Judiciário (LIBERATI, Wilson 
D. et CYRINO, Caio B. “Conselhos e fundos no 
estatuto da criança e do adolescente”. São 
Paulo, Malheiros, 2003, 2°ed., p .!25e 127)
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A manutenção ou colaboração financeira de 
um órgão ou entidade peio Poder Público, em quaisquer das esferas, não 
o mantém vinculado ou é parte de sua Administração, assim o diga as 
entidades subvencionadas; as concessionários e permissionários públicos; 
as parcerias públicas privadas etc.

No tocante ao Conselheiro Municipal, este não 
se trata de um servidor público na essência de sua nomenclatura, apenas 
se assemelha, pois tem no exercício de suas funções a destinação de 
servir ao público.

Antes de firmarmos nossa posição, invocamos 
melhor doutrina que tem concluído que:

Os conselheiros tutelares prestam serviços que 
constituem um múnus público, porém, não se 
enquadram no conceito de agente político, vez 
que, apesar de “eleitos” pela comunidade para 
mandato de três anos, suas funções não 
compõem o esquema fundamental do Poder 
Público.

Também não podem ser tidos como servidores 
públicos comuns, pois não se submetem a 
concurso público em senso estrito e portanto, 
não gozam de estabilidade. Sua relação com o 
Estado não é permanente e não há relação de 
dependência e profíssionalidade.
Por outro lado, não se enquadram na classe de 
particulares em colaboração com a 
administração, eis que se submetem à eleição e 
são empossados para exercício de mandato, 
podem receber remuneração do Estado 
(Administração Pública) mas não de outra fonte 
pelo serviço realizado e por fim, não realizam as 
funções por conta própria.

Em resumof a figura do conselheiro tutelar tem 
natureza atípica e híbrida dentro dos conceitos
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tradicionais de agentes administrativos, hem por 
isso» o análise de enquadramento jurídico para 
aplicação do direito com relação ao conselheiro 
tutelar, quando não houver disposição expressa 
na lei, deverá sem exceção, levar em conta a 
vontade do legislador e a faceta preponderante 
para o respectivo enquadramento.
Como se observa nas normas inseridas no Projeto

de Lei em tela, apenas se trata de mera regra de continuidade da 
prestação de serviço e de uma regra de cunho eleitorai, não 
modificando em nada a estrutura da administração Pública Municipal.

atual do Conselho Tutelar de Nazaré da Mata, pode haver uma 
descontinuidade do serviço prestado no período eieitoral, haja vista a 
possibilidade todos os membros ferem a possibilidade de recondução e 
concorrerem, bem como não haver suplentes que o substituam.

suplementar para convocação de suplentes para o período eleitoral em 
face da vacância sem contar que a Administração Pública Municipal 
arcaria com todas as despesas desse processo eleitoral suplementar, do 
Conselheiro desincompatibilizado e do Conselheiro Suplente que 
assumiria, onerando assim o erário público municipal.

comparações inexistentes, pois uma coisa é a criação de um órgão, 
outra coisa é a fixação de suas atribuições e a criação de política pública 
dentro das atribuições já fixadas para um órgão já existente.

Aqui não se trata de ampliar a interpretação das 
regras de reserva de iniciativa do Poder Executivo, contudo não 
podemos esvaziar a atividade legislativa do próprio Poder Legislativo,

demasiadamente restritivo ao vetar um Projeto de Lei de iniciativa da 
Poder Legislativo que não cria cargos públicos, não disciplina nem 
modifica a estrutura de órgão público vinculado, nem sequer cria 
despesas.

É importante salientar que pela composição

Neste campo, haveria a necessidade eleição

Não podemos enveredar pelo caminho das

pois vejo que houve, no mínimo, um equívoco de interpretação, /  "§

COo
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Quanto a necessidade de afastamento do 
Conselheiro Tuteiar candidatos à recondução, o Ministério Público do 
Estado de Pernambuco emitiu uma Nota Técnica expondo que não há 
necessidade de afastamento do Conselheiro Tutelar, nos mesmos moldes 
da regra para os cargos públicos eletivos em geral (vereadores, 
deputados, prefeitos, governadores etc.) e, nesta Nota Técnica, também 
disciplina ou orienta a imediata revisão, pois sua aplicação, nos moldes 
que se encontra, fatalmente resultará em situações que na prática 
inviabilizam o próprio funcionamento do Conselho Tuteiar, como é o caso 
de Nazaré da Mata/Pernambuco.

Na mesma Nota Técnica, ficou dito que o 
importante é estabelecer “regras de campanha”, para se evitar abusos, 
uma espécie de código de ética.

Observe que o Ministério Público do Estado de 
Pernambuco, nessa Nota Técnica, já fala que se trata de regras de 
campanha e não em modificação na estrutura administrativa, que se 
fosse, ainda assim não se tratava de interferência na esfera de reserva 
da competência privativa do Poder Executivo, pois não se trata de órgão 
vinculado a sua subordinação.

Não acompanhar a regra de manutenção no 
cargo de Conselheiro Tutelar é ir de encontro ao que se há de mais 
moderno no processo eleitoral brasileiro, o da permanência no cargo 
enquanto se pleiteia a recondução, além do mais o Município pode ficar 
sem a prestação do serviço essencial criado através de Lei para os 
munícipes.

CONCLUSÃO

Por todo relato e fundamentação índigitada 
acima, o VETO ÍNTEGRAL ao Projeto de Lei n° 004/2019 de iniciativa do 
Poder Legislativo Municipal, encabeçado através de proposição da 
Vereadora MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAÚJO, enviado a essa Casa 
Legislativa, com a fundamentação apresentada na Mensagem n° 
001/2019 da Lavra do Chefe do Poder Executivo Municipal - Prefeito do
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■■̂«ao de Nazaré da Mata, há de ser rejeitado por votação da
___ IL iüaf t  absoluta dos Vereadores que compõe a Câmara Municipal de

■*c£Cfé da Mata, tendo em vista que não se trata de usurpação do 
^poder/dever legiferante do Poder Executivo Municipal em sua iniciativa 

privativa, haja vista a matéria não se tratar de criação de cargos, de 
criação de órgão, nem criação de despesas; apenas de 
regulamentação da prestação contínua dos serviços do Conselho Tutelar 
e da possibilidade de recondução do Conselheiro Tutelar 
permanecendo no cargo (natureza tipicamente eleitoral e não 
funcionai), até porque não se trata de nenhum órgão da administração 
direta ou indireta do Município, pois tem autonomia administrativa.

encontramos qualquer inconsfítucionalidade de iniciativa do Poder 
Legisiativo Municipal exercer seu principal papei de legisiar e com isso 
OPINO pela rejeição do VETO, nos termos do § 2o do Artigo 206 da 
Resolução 11/91 que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Nazaré da Mata/Pernambuco.

Em face de tudo que foi exposto acima, não

Este é o PARECER.

Nazaré

AN w àdeSam m àt&  vÀScofíC E L ^ / y
-SOCIEDADE DE A D VO G A D O S^ VV*
\ José Maurício de Andrad^ r  ̂
Advogado - OAB/PE 14.224 °
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