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PAUTA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1447º – 01/10/2019 
 

LEITURA DA BÍBLIA 
 

 Salmo 111 – Roberto Aparecido Pedro 
 

CHAMADA 
 

– ***************EXPEDIENTE**************** 
 

 

RECEBIMENTO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1446º de 24/09/2019 

 

VOTAÇÃO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1445º de 17/09/2019 

CORRESPONDÊNCIAS   
 

Vamos divulgar! Cadastramento Biométrico é obrigatório.  Em virtude da campanha de 
cadastramento biométrico obrigatório que está ocorrendo nos municípios que ainda não realizaram 
totalmente o cadastramento dos eleitores, em atenção e colaborando com a Justiça Eleitoral, no 
sentido de divulgar a campanha entre os munícipes, contribuindo para conscientização dos 
eleitores sobre a necessidade de comparecer, o quanto antes, ao Cartório Eleitoral de Sete Barras, 
para realizar o cadastramento biométrico e evitar o cancelamento do título eleitoral. Todos os 
eleitores, que ainda não fizeram a biometria, deverão comparecer ao Cartório Eleitoral de Sete 
Barras. Endereço: Rua: Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 230, Centro – em 
frente à Escola Maria Santana de Almeida; Horário de Atendimento: 09h30min. Às 15h30min. O 
que levar no Cartório? Título de Eleitor, RG, CPF e Comprovante de endereço. Consequências 
do não cadastramento para o cidadão: O não comparecimento do eleitor para a regularização 
acarretará o cancelamento automático da inscrição. Com o título cancelado, o eleitor não poderá 
votar, ser empossado em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em 
estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos 
pelo governo, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para o qual se exija 
quitação do serviço militar ou imposto de renda. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de 
elevada estima e consideração. E conto com o comparecimento dos eleitores ao Cartório Eleitoral. 
 

Câmara Municipal de Sete Barras/SP. 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta ao Requerimento nº 059/2019 – Ofício n° 299/2019 – S.A  
Senhor Presidente, 
Em atenção ao Requerimento n° 0595/2019, encaminhamos em anexo a documentação solicitada, 
apresentada pela a Secretaria Municipal de Educação. 
Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 
 

Em resposta ao Oficio supra citado encaminhado pela Presidência da Câmara Municipal de Sete 
Barras, referente ao Requerimento n.º 059/2019 de autoria dos vereadores Ademar Miashita, 
Claudemir José Marques e Italo Donizeth Costa Roberto, encaminho cópia dos documentos 
(formação acadêmica e portaria de nomeação) dos profissionais efetivos do Quadro do Magistério 
Público Municipal, ocupantes dos cargos/funções de Diretor de Escola, Coordenador Técnico 
Pedagógico e Coordenador de Unidade Escolar, em conformidade com a Lei Municipal n.º 1788 de 
12 de fevereiro de 2015 que ―Dispõe sobre a Organização do Plano de Carreira e remuneração dos 
profissionais do Quadro do Magistério Público do município de Sete Barras/SP e dá outras 
Providências correlatas‖. 
Em tempo, informo que, conforme entendimento desta Secretaria, os cargos/funções de Vice—
Diretor de Escola e Supervisor Educacional são dispensáveis Visto que a Direção e Coordenação de 
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Unidade Escolar, com apoio da Coordenação Técnica Pedagógica são suficientes para atender a 
demanda de trabalho. 
Sem mais para o momento, aproveito para apresentar protestos de consideração e apreço. 
 

Tania Maria Fudalli Florêncio 
Secretaria Municipal de Educação  
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta ao Requerimento nº 060/2019 – Ofício n° 301/2019 – S.A  
Senhor Presidente, 
Vimos através deste, encaminhar a essa Casa de Leis, resposta ao Requerimento n° 060/2019, 
sobre à retro-escavadeira JCB. 
 

a- Resposta: Até o presente momento não houve o repasse dos recursos por parte da agência 
de fomento do Estado de São Paulo para o pagamento do referido equipamento retro-
escavadeira JCB, motivo pelo qual o mesmo ainda não está em uso; 

b- Resposta: A garantia técnica do fabricante é pelas horas trabalhadas e não pelo tempo de 
compra; 

c- Resposta: Segue em mídia cópia do Processo licitatório, comprovantes de empenhos. 
Disponível na secretaria anexos da resposta. 
 

Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta ao Requerimento nº 063/2019 – Ofício n° 300/2019 – S.A  
Senhor Presidente, 
Tem este a finalidade de encaminhar a essa Casa de Leis, respostas da sra. Secretária Municipal 
de Saúde- aos questionamentos apontados no Requerimento nº. 063/2019.  

Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 
 

Ofício nº 532/2019—88 Assunto:  
Resposta ao Ofício nº166/19 — Câmara Municipal  
Excelentíssimo Senhor 
 

Em atenção ao Ofício nº 166/19 expedido pela Câmara Municipal de Sete Barras, temos a informar 
o seguinte:  
1.Quais os motivos de estarem faltando materiais de trabalho para os Dentistas da UBS — 
Motorista Geraldo Antonio Alvarenga? Não estão sendo adquiridos os materiais? Está faltando 
Planejamento? 
R: A Secretaria Municipal de Saúde trabalha sempre planejando & aquisição de materiais não só 
odontológicos, mas também de todos os setores da Saúde. O que ocorre é que quem faz a 
aquisição de todos os materiais da Secretaria de Saúde é o setor de compras e todos os pedidos 
foram feitos (cópia em anexo). Os materiais odontológicos já foram adquiridos. 
2.Encaminhar uma lista com todos os materiais necessários diariamente para trabalho do Dentista, 
identificando nesta lista os materiais indisponíveis na data de 05/09/2019 que causaram o 
reagendamento das consultas. 
R: Segue a lista solicitada em anexo.  
3.Encaminhar relatório contendo os materiais utilizados pelos Dentistas, adquiridos pela 
administração municipal nos últimos quatro meses. Contendo descrição do bem, data de 
aquisição, quantidade e valores. 
R: Seguem as informações solicitadas em anexo. 
4. Informar o motivo de estar faltando materiais básicos de higiene pessoal nos sanitários da 
referida UBS, tais como papel higiênico tanto quando materiais de limpeza da unidade. 
R: A Secretaria Municipal de Saúde trabalha sempre planejando a aquisição de todos os materiais. 
O que ocorre é que quem faz a aquisição de todos os materiais da Secretaria de Saúde é o setor 
de compras e todos os pedidos foram feitos (cópia em anexo). Os materiais de limpeza já foram 
adquiridos. 
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Lucia Maria de Lima Maia 
Secretaria Municipal de Saúde 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta ao Requerimento nº 064/2019 – Ofício n° 244/2019 – S.P  
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, venho pelo presente, em atenção ao Requerimento n° 064/2019, encaminhar 
a essa Casa de Leis as informações prestadas pela Secretaria de Planejamento, Obras e Projetos 
referente à construção de abrigo para passageiros. 
 

Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 
 

Em atenção ao disposto no requerimento n° 064/2019, informamos que a Prefeitura Municipal de 
Sete Barras, através da Secretaria de Planejamento, Obras e Projetos tem previsão para a 
construção de abrigo para passageiros, no local informado no referido requerimento, no entanto, 
sem prazo definido para a sua construção. 
SERGIO RICARDO MUNIZ – Secretário de Planejamento, Obras e Projetos 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 
 

INDICAÇÕES 
 

INDICAÇÃO Nº 150/2019 
 

Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o 

Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando que o 

mesmo viabilize junto ao órgão competente, que realize a reforma da calçada e pintura da 

fachada da EMEF Profª. Elvira de Melo de Souza no Bairro Vila São João. 

     
 

Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários Munícipes. 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS– Vereador 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

INDICAÇÃO Nº 151/2019 
 

Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o 

Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando que o 

mesmo viabilize junto ao órgão competente a seguinte reivindicação, que seja efetuada a reforma 

do Ponto de Ônibus (Guarita) na entrada da Estrada do Conchal Preto. 

   

Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários munícipes que residem 

no local, bem como dar maior comodidade e segurança aos estudantes e moradores que 

aguardam o ônibus. 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS– Vereador 
*************************************************************************************************************************************************************** 
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MOÇÃO 
 

MOÇÃO Nº 006/2019  
 

Apresentamos à Mesa, ouvido o Douto Plenário, observadas as formalidades 

regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS a RÁDIO SETE BARRAS FM 87,9, pela grande audiência na 

cidade de Sete Barras e Vale do Ribeira/SP. 

A Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Sete Barras, 

(Rádio Sete Barras FM 87,9) tem conquistado grande audiência, ocupando lugar de destaque em 

relação às rádios comunitárias em todo território Nacional.  

A Rádio Sete Barras FM 87,9 do mesmo modo destaca a produção jornalística, 

repercutindo os principais acontecimentos regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Foi 

criada para proporcionar informação, cultura, entretenimento e lazer para a comunidade, sendo 

um canal de comunicação onde procura abrir oportunidades para divulgação de idéias, 

manifestações culturais e tradições da região. 

                A Rádio Sete Barras FM 87,9 vem mantendo a posição de primeira colocada do período 

de abril a agosto de 2019, e até o momento mantem a colocação (1° lugar) com 34,29% dos 

acessos sendo mais que o dobro da segunda rádio acessada. 

A População Setebarrense, representada neste ato pelo Poder Legislativo local, 

parabeniza a todos pela brilhante conquista, demonstrando assim o constante crescimento de 

audiência no Vale do Ribeira. 

Que se dê conhecimento da presente Moção aos responsáveis pela Rádio Sete Barras 

FM 87,9. 

Autoria: Emerson Ramos de Morais, Robson de Sá Leite, Ítalo Donizeth Costa Roberto e Edson 
de Lara. 
************************************************************************************************************************************************************** 
 

RECEBIMENTO DE PROJETO  
 

PROJETO DE LEI N° 015/2019 
Poder Executivo Municipal 
De 30/08/2019 
 

―DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DOS ANEXOS QUE COMPÕE O PLANO PLURIANUAL – LEI N° 
190/2007 E ANEXOS DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS‖. 
 

Trâmite: REGIME ORDINÁRIO. 
**************************************************************************************************************************************************************  
 

PROJETO DE LEI N° 017/2019 
Poder Executivo Municipal 
De 30/08/2019 
 

―ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SETE BARRAS PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS‖. 
Trâmite: REGIME ORDINÁRIO. 
************************************************************************************************************************************************************** 
 

PROJETO DE LEI N° 018/2019 
Poder Executivo Municipal 
De 23/09/2019 
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―DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, PARA O PODER EXECUTIVO, ABRIR CRÉDITO 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS‖. 
 

Trâmite: REGIME DE URGÊNCIA. 
************************************************************************************************************************************************************** 
 
 

TRIBUNA – artigo 193 do R. I.  - Da palavra Livre aos Vereadores 
 
*15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para uso em Tema Livre. 

  
 
 
 
 
 
 

    ****************ORDEM DO DIA**************** 
 
VOTAÇÃO DE PROJETO DE LEI   
 

“Considerando a aprovação das Emendas Modificativas n.º 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 
14/2019, a aprovação das Emendas Supressiva n.º 15, 16 e 17/2019 ao Projeto de Lei 
n.º 04/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO A CUSTEAR TRANSPORTE RODOVIARIO PARA ESTUDANTES 
UNIVERSITARIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, na sessão ordinária de 
17/09/2019, a Comissão Permanente de Justiça, Redação, Ética e Decoro 
Parlamentar, em conformidade com o Regimento Interno desta Casa de Leis, 
apresenta a Redação Final do Projeto de Lei supra referido, conforme segue:” 
**************************************************************** 

PROJETO DE LEI N.º 04/2019 
Poder Executivo Municipal 

18/03/2019 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CUSTEAR TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO PARA ESTUDANTES DE CURSO SUPERIOR E CURSO 
TÉCNICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
DEAN ALVES MARTINS, Prefeito Municipal de Sete Barras, estado de 

São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVA e ele 
sanciona e promulga a seguinte lei. 

 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a custear, no todo ou em parte, o 

transporte rodoviário para estudantes do curso superior e curso técnico, e dá outras providências. 
I- No período noturno para a cidade de Registro/SP.  
§ 1° Os benefícios constantes nesta lei somente serão concedidos aos estudantes 

que frequentam cursos superior e técnico que não são promovidos por instituições educacionais 
localizadas no Município de Sete Barras. 

§ 2° A Secretaria Municipal de Educação publicará ate o dia 10 de dezembro de 
cada ano, edital contendo o numero de vagas, obedecendo aos seguintes critérios para seleção: 

I – Revogado  
II – O aluno que estiver cursando ensino superior ou técnico e já beneficiado pelo 

transporte.  
III – Alunos que demostrem terem frequentado ensino fundamental ou médio em 

escola pública no Município.  
IV – Alunos que comprovem residir no Município há mais de 2 anos. 
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V – Revogado 
§ 3° O estudante deverá requerer junto à Secretaria de Educação do Município a 

concessão do beneficio, comprovando a matricula. 
§ 4° O beneficiário deverá comprovar bimestralmente junto à Secretaria de 

Educação do Município, mediante declaração do estabelecimento de ensino em que cursa, a 
frequência mínima de 80% da carga horaria de cada mês, sob pena de perder o beneficio 
concedido por esta Lei, no restante do ano letivo. 

§ 5° O interessado que não efetuar pedido na Secretaria nos termos do edital, 
somente será beneficiado por esta Lei, se houver vaga na qualidade de assentos dos veículos 
contratados.  

Art. 2° - O Município arcará com a porcentagem de 75% (setenta e cinco por 
cento) do transporte rodoviário par alunos, na forma do artigo 1°; 

§ 1° Revogado 
§ 2° O valor de que trata esse artigo será apurado tendo-se em vista o custo total 

da contratação de um ônibus pela Administração Municipal, rateado pelo numero de assentos 
totais disponibilizados aos usuários.  

§ 3° O interessado arcará com 25% (vinte e cinco por cento) do valor, que será 
cobrado mediante deposito em conta aberta pela Prefeitura Municipal de Sete Barras para esse 
fim. 

§ 4° O interessado que deixar de pagar 02(duas) parcelas consecutivas no modo 
e prazo convencionado será excluído do beneficio, abrindo-se vaga para o interessado seguinte, 
conforme ordem de classificação. 

§ 5° O aluno inadimplente, ficará impossibilitado de renovar a carteirinha de 
estudantes no prazo estipulado no § 4° do artigo 1°, perdendo o beneficio desta Lei. 

Art. 3° - O usuário do transporte dos cursos superior e técnico que manter 
comportamento incompatível com o uso será penalizado com exclusão do beneficio. 

Art. 4° - As despesas decorrentes da presente Lei, serão suportadas pela 
seguinte rubrica orçamentária:  

 
0207                       -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
020702                    -SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  
12.361.0021.2020     -MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
3.3.90.39.00             -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – pessoa jurídica. 
 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PREFEITO MUNICIPAL DE SETE BARRAS, EM 18 DE MARÇO DE 2019. 

 
DEAN ALVES MARTINS       

Prefeito Municipal 
**************************************************************** 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 24 DE SETEMBRO DE 2019. 
 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, REDAÇÃO, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
 
 
 

FABIANO NABOR DE 
ALMEIDA 

RENAN FUDALLI 
MARTINS 

ROBERTO APARECIDO 
PEDRO 

Presidente Relator Membro 
 

 
*PARECER DAS COMISSÕES:   
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As COMISSÕES DE MÉRITO, APÓS REUNIÃO, DECIDIRAM POR EMITIR PARECER FAVORÁVEL 
AO PROJETO: 
 
COMISSÃO DE JUSTIÇA, REDAÇÃO, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR: 
  
  Fabiano Nabor de Almeida                     Renan Fudalli Martins            Roberto Aparecido Pedro 
             Presidente                                            Relator                                       Membro 
  
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 
   
     Robson de Sá Leite                 Renan Fudalli Martins                     Edson de Lara 
             Presidente                                Relator                                          Membro 
 
 
A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL  E MEIO AMBIENTE: 
 
   Ademar Miashita            Claudemir José Marques          Ítalo Donizeth Costa Roberto 
       Presidente                                Relator                                            Membro 
 

 
************************************************************************************************************************************************************** 

PROJETO DE LEI Nº. 016/2019 
De 27 de agosto de 2019 

 
 

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, PARA O PODER EXECUTIVO, ABRIR CRÉDITO 
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

DEAN ALVES MARTINS, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de 
São Paulo, usando de suas atribuições Legais, e em cumprimento a Lei Federal 4320/64 de 
17.03.64, faz saber que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte Lei. 
 

   ARTIGO 1º - Fica aberto no orçamento vigente, Crédito Especial no 
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), destinados a reforçar a seguinte dotação 
orçamentária:    

02.03.00 – Secretaria de Planejamento  Ficha  Fonte 
de 
Recurso 

02.03.02 – Setor de Obras    

26.782.0003.1004 – Obras de Infra-estrutura    

4.4.90.51 – Obras e Instalações 381 250.000,00 02 

Total  250.000,00  

 
   ARTIGO 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei 

correrão pelo excesso de arrecadação do Convênio firmado com a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional. 

 
ARTIGO 3º - Ficam alterados os valores dos programas e ações da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2018 e do Plano Plurianual – PPA 2018 a 2021. 
 
ARTIGO 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 27 de agosto de 2019. 
 

 
 

DEAN ALVES MARTINS 
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Prefeito Municipal 
******************************************************************************************** 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SETE BARRAS, 24 DE SETEMBRO DE 2019. 
 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, REDAÇÃO, ÉTICA E DECORO PARLAMENTA 
 
 
 

FABIANO NABOR DE 
ALMEIDA 

RENAN FUDALLI 
MARTINS 

ROBERTO APARECIDO 
PEDRO 

Presidente Relator Membro 
 

 
 
 
*PARECER DAS COMISSÕES:   
 
As COMISSÕES DE MÉRITO, APÓS REUNIÃO, DECIDIRAM POR EMITIR PARECER FAVORÁVEL 
AO PROJETO: 
 
COMISSÃO DE JUSTIÇA, REDAÇÃO, ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR: 
  
  Fabiano Nabor de Almeida                     Renan Fudalli Martins            Roberto Aparecido Pedro 
             Presidente                                            Relator                                       Membro 
  
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 
   
     Robson de Sá Leite                 Renan Fudalli Martins                     Edson de Lara 
             Presidente                                Relator                                          Membro 
 
 
A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL  E MEIO AMBIENTE: 
 
   Ademar Miashita            Claudemir José Marques          Ítalo Donizeth Costa Roberto 
       Presidente                                Relator                                            Membro 
 

 
************************************************************************************************************************************************************** 
 

VOTAÇÃO DE  VETO 
 

Ofício GP nº 276/2019 
Resposta ao ofício n° 149/2019 - da Câmara Municipal de Sete Barras  
Assunto: Veto Integral ao Autógrafo n° 024/2019 – Projeto de Lei n° 14/2019 
  

Trata-se de VETO integral ao Autógrafo n° 024/2019, este referente ao Projeto de Lei n° 14/2019, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade do conserto de buracos e valas nas vias públicas no âmbito do 
Município de Sete Barras.  
 

O referido Autógrafo veio à sanção e promulgação do Executivo em 30/08/2019, estando dentro 
do prazo legal para VETO, conforme dispõe o artigo 91 e parágrafos, da Lei Orgânica Municipal de 
Sete Barras, que aventa o prazo de 15 dias corridos para tanto. 
 

No tocante ao VETO em questão, este é INTEGRAL, encontrando amparo legal também na Lei 
Orgânica Municipal de Sete Barras (art. 91, parágrafo 1°). 
 

Assim sendo, Fica vetado integralmente o projeto de Lei n° 014/2019. 
 

RAZÕES DO VETO  
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Segundo a tradição do direito constitucional, o Executivo pode vetar qualquer disposição ou 
projeto na sua totalidade por ser inconstitucional ilegal ou contrario ao interesse público, art. 66, 
p. 1° da CF. 
 

O veto é ato politico do Executivo e, de acordo com a melhor doutrina, ―cabe ao prefeito, com 
acuidade politico-administrativo, confrontar o projeto com os superiores reclamos da coletividade, 
da ordem pública, da econômica municipal e da própria Administração, para aferir da conveniência 
e oportunidade de sua conversão em lei‖. 
 

Neste cenário, considerando o projeto de lei proposto pela Câmara Municipal de Sete barras, é de 
suma importância, apontar sua total inconstitucionalidade. 
 

¹MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, editora Malheiros, 16ª edição, p. 740. 
 

O Projeto de lei em questão afeta diretamente os atos de gestão do Município, ao estipular como 
exemplo obrigações, prazos e metas, interferindo não somente nas concessões municipais, mas 
inclusive nas de ordem Estadual e Federal, alterando obrigações já constantes em contratos em 
andamento, usurpando de fato a competência do Chefe do Poder Executivo. 
 

Além de interferir nas concessões propriamente ditas, também existe a atribuição de 
responsabilidade ao departamento de Planejamento, Obras e Projetos do Município, ultrapassando 
totalmente o limite da separação dos poderes, somada as razoes apontadas no parágrafo anterior, 
desrespeitando o artigo 5°, parágrafo 1° da Constituição Federal. 
 

De acordo com o artigo 47 e seus incisos II, XVI e XVIII da Constituição Estadual, 
respectivamente, cabe o chefe do Poder Executivo o seguinte: ―II – exercer, com auxilio dos 
Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual; XIV – praticar os demais atos 
de administração, nos limites da competência do Executivo; XVIII – enviar à Assembleia 
Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos;‖ ( grifo 
nosso). 
 

Nessa toada, também é importante trazer o texto do disposto no artigo 144 da Constituição 
Estadual: 
 

―artigo 144 – Os Municípios, com autonomia politica, legislativa, administrativa e financeira se 
auto-organização por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e 
nesta Constituição.‖ (grifo nosso). 
 

Com a transcrição do artigo supramencionado, é importante observar o que determina a Lei 
Orgânica do Município de Sete Barras, no capitulo da competência legislativa, precisamente no 
inciso V, artigo 87 da Carta Magna deste Município, cabendo ao Prefeito legislar sobre assuntos 
envolvendo concessão de serviços públicos. Para tanto, faço constar o trecho de lei: 
 

―Artigo 87 – São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, as leis que disponham sobre: 
I – criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos da Administração 
direta, indireta e fundamental; 
II – servidores públicos do Executivo, seu regime jurídico, provimentos de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; 
III- criação, estruturação e atribuições de Secretarias ou Departamentos equivalentes e órgãos 
públicos da Administração Pública Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional;  
IV- matéria tributaria e orçamentaria ou a que autoriza a abertura de créditos ou concede auxílios, 
prêmios e subvenções; 
V- concessão de serviços públicos; 
VI- Conselhos Municipais.‖ 
 

Ainda que o Município tenha garantido constitucionalmente a possiblidade de se auto organizar, os 
preceitos constitucionais deverão ser obedecidos, revelando-se neste ponto, que a lei em analise 
desrespeitou todos os preceitos que a Casa de Leis deveria se nortear ao legislar, ou seja, 
Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica. 
 

Portanto, logo se vê pelos fundamentos aqui apresentados a inconstitucionalidade, processo n° 
2149920-87.2018.8.26.0000, o qual o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou 
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a constitucionalidade de projeto de lei, com a declaração da total inconstitucionalidade da Lei n° 
1.788/2018, de iniciativa parlamentar do Município de Taquarituba no Estado de São Paulo. 
 

Isto posto, estas são as razoes que me levam a VETAR integralmente o projeto de lei n° 14/2019, 
em decorrência da manifesta inconstitucionalidade do projeto de lei, submetendo o VETO à 
apreciação dos Senhores Membros da Câmara de Vereadores.  
 

DEAN ALVES MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL 
************************************************************************************************************************************************************** 
 

EXPLICAÇÃO PESSOAL  – artigo 203 do Regimento Interno   
 

 
15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para fazer o uso da palavra. 

 
ENCERRAMENTO 


