
Ofício N° 017/2013      Nova Petrópolis, 20 de janeiro de 2013 

 

Senhor Presidente, 

 

  Vimos pela presente levar ao conhecimento dessa Casa Legislativa 

Municipal que, com base no parecer jurídico de lavra do Dr. César Luís Baumgratz – 

OAB/RS n° 22.147, que apontou diversos vícios de inconstitucionalidade formal à 

Emenda Modificativa Supressiva ao Projeto de Lei n° 001/2013, resolvemos VETAR 

PARCIALMENTE a EMENDA MODIFICATIVA SUPRESSIVA ao Projeto de Lei n° 

001/2013 que altera, parcialmente, a Lei Municipal n° 3813 de 29 de dezembro de 

2008, que institui a Estrutura Administrativa organizacional do Executivo Municipal de 

Nova Petrópolis, por considerar a exclusão do cargo de chefe de gabinete do prefeito, 

constante do art. 2° e 5° (última parte) da Emenda, assim como a renumeração dos 

artigos 7° ao 16 do Projeto de Lei,  INCONSTITUCIONAL, com base nos seguintes 

fundamentos legais: art. 45, incisos  I, II e III  da Lei Orgânica do Município c/c o art. 48 

§ 1°; arts. 8°, 10°, 60, inciso II, “b” c/c art. 82 da Constituição Estadual; art.61 § 1°, 

inciso II, alíneas “b” e “c” e art. 59 parágrafo único da Constituição Federal. E ainda por 

considerar a reprovação da cisão da atual Secretaria de Administração e Fazenda em 

duas Secretarias distintas, conforme proposto nos arts.1° e 3° da Emenda, 

CONTRÁRIOS AO INTERESSE PÚBLICO, com base no art. 48 § 1° da Lei Orgânica.  

 

Ilmo. Sr. Jorge Lüdke 

MD Presidente da Câmara de Vereadores 

Nova Petrópolis – RS 

 

 

 

 



   DO OBJETO DE VETO PARCIAL: 

   É objeto de veto parcial da Emenda Modificativa Supressiva, segundo 

razões adiante aduzidas: 

a) A reprovação à cisão da Secretaria de Administração e  Fazenda em duas 

Secretarias distintas, conforme proposto nos incisos I e II do art. 2° do 

Projeto de Lei, por razões de interesse público, constante do art.1° e 3° da 

Emenda ora vetada; 

b) A renumeração dos art. 7° ao 16 do Projeto de Lei que passariam, 

correspondentemente para 5° ao 14 por razões de inconstitucionalidade, 

previstos no art. 4°, 5° e 6° da Emenda ora vetada; 

c) A extinção do cargo de chefe de gabinete do prefeito proposto no art. 2° e 5°, 

última parte Emenda que extinguiu cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito 

existente e criado pela Lei Municipal n° 3598/06, que sequer era objeto de 

modificação do Projeto de Lei, por razões de inconstitucionalidade. 

  DAS RAZÕES DE VETO: 

  Em que pese o reconhecimento pela iniciativa e pretensão dos 

Vereadores proponentes da Emenda de caráter modificativo e supressivo, ao Projeto 

de Lei n° 001/2013, parte dela merece ser vetada, por dois motivos: 

Um porque os arts. 1°e 3° que reprovaram a cisão da atual Secretaria de 

Administraçao e Fazenda em duas Secretarias distintas: uma Secretaria de 

Administração e a outra na Secretaria da Fazenda é considerada contrária ao 

interesse público local. 

Dois porque parte ainda da Emenda , em seu art. 2° e última parte do art. 5° extinguiu 

o cargo de chefe de gabinete do prefeito e  porque os arts. 7° ao 16 do Projeto de Lei 

propuseram a renumeração dos artigos, por padecerem de vícios constitucionais 

formais insanáveis, não podendo ser sancionada por afrontar ao princípio da reserva 

legal, consoante as razões e fundamentos adiante aduzidos. 



  Senão vejamos as razões e fundamentos aos vetos nesta efetuados e 

supra identificados: 

a) Sobre a reprovação à cisão da Secretaria de Administração e  Fazenda em 

duas Secretarias distintas, conforme proposto nos incisos I e II do art. 2°, 

do art. 5° e 6° do Projeto de Lei, por razões contrárias ao interesse 

público, constante do art.1° e 3° da Emenda: 

   As razões de veto à negativa de criação da Secretaria Municipal da 

Fazenda, decorrem, por razões de interesse público local, já exposadas na 

Justificativa ao Projeto de Lei n° 002/13 e nas razões de veto à emenda do mesmo 

Projeto, no que se refere à reprovação do cargo de secretário municipal da Fazenda. 

  Conforme já justificado, defendemos a necessidade de cisão da atual 

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda em duas Secretarias distintas, ante 

as inúmeras atribuições de cada uma dessas Unidades Administrativas. 

   Entendemos que o Município de Nova Petrópolis, pelo seu porte, sua 

estrutura e pelos serviços públicos que oferta aos seus munícipes e turistas necessita 

e merece maior atenção na área  fazendária. Inviável ofertar um serviço público 

seguro e desejável à população com restrição das questões administrativas e 

fazendárias em uma única Secretaria, reduzido à responsabilidade de somente um 

Secretário.  

   Nova Petrópolis tem um grande patrimônio público a ser preservado e 

administrado, assim como um grande número de convênios e contratos celebrados, e 

ainda um grande quadro de servidores municipais, cuja competência é da Secretaria 

de Administração. Por outro lado, a questão das finanças públicas não podem ser 

relevadas a um segundo plano ou tratada como questão coadjuvante. Afinal, temos 

um orçamento anual de mais de quarenta milhões a serem administrados. A boa e 

correta aplicação dos recursos públicos, assim como o lançamento a cobrança de 

créditos tributários requerem a sua devida atenção e responsabilidade. Desde o 

advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, há uma maior exigência dos órgãos de 



controle na gestão dos recursos públicos, o que requer uma estrutura administrativa 

adequada para a guarda e zelo do orçamento e das finanças municipais. 

   Por outro lado, a cisão da Secretaria de Administração e Fazenda em 

duas secretarias distintas proposta no Projeto de Lei n° 001/13, não vai impactar no 

orçamento do Município, porquanto já haver sido aprovada a redução de 27 cargos em 

comissão e a redução dos padrões de vencimento dos cargos em comissão, constante 

do Projeto de Lei n° 002/13, o que permitirá ao Município maior investimento de 

recursos públicos, em serviços à nossa população. Portanto, como base nas razões 

supra as já ponderadas na justificativa ao Projeto de Lei n° 002/2013, há sim, 

considerável interesse público na criação da Secretaria Municipal da Fazenda, motivo 

pelo qual estamos vetando a emenda supressiva ao Projeto de Lei n° 001/13, no que 

tange à reprovação da criação da Secretário Municipal da Fazenda, por razões de 

interesse público local. 

 

b) Sobre a renumeração dos artigos do Projeto de Lei n° 001/2013, em 

virtude da exclusão de seus artigos 5° e 6° (inconstitucionalidade formal):  

    Com a devida vênia, a renumeração dos artigos do Projeto de Lei em 

virtude da rejeição à criação da Secretaria Municipal da Fazenda prevista no art. 1° e 

6° do Projeto de Lei, propondo a exclusão dos artigos 5° e 6°, conforme previsto no 

art. 3° da Emenda Supressiva, assim como a renumeração dos artigos propostos nos 

arts. 4°, 5° e 6° da Emenda denotam uma inconstitucionalidade formal, que atenta 

contra o disposto no parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal que 

determinou à Lei Complementar Federal a forma da elaboração, redação e alterações 

das leis no país. 

   Em que pese já havermos declinado as razões de  inconstitucionalidade 

na renumeração dos artigos, constante das razões de veto à emenda ao Projeto de Lei 

n° 002/2013, reiteramos nossas razões, com base nos argumentos jurídicos da 

assessoria jurídica do Município, assim exposta:  



    Em atendimento a esse preceito constitucional, foi editada a Lei 

Complementar n° 95/98 que dispôs e disciplinou a forma de elaboração, redação, 

alteração e a consolidação das leis que deverão obedecer ao disposto naquela Lei 

Complementar, em atendimento ao disposto no art. 59, parágrafo único da 

Constituição Federal. 

    E essa aludida Lei Complementar, dispõe textualmente, em seu art. 12, 

inciso III, alínea “c” “que é vedado o aproveitamento do número de dispositivo 

revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou de 

execução suspensa pelo Senado Federal em face de decisão do Supremo Tribunal 

Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão 

‘revogado’, ‘vetado’, ‘declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo 

Supremo Tribunal Federal’, ou ‘execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do 

art. 52, X, da Constituição Federal.” 

   Portanto, a renumeração dos artigos 7 ao 16 do Projeto de Lei, 

constantes dos arts. 4°, 5°  e 6° da emenda legislativa padecem de erro formal em 

afronta ao art. 59 parágrafo único da Constituição Federal, motivo pelo qual espera o 

acatamento do veto nesse aspecto. 

c) Sobre a extinção do cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito existente e 

criado pela Lei Municipal n° 3598/06, que sequer era objeto de 

modificação do Projeto de Lei (inconstitucionalidade formal): 

                   A extinção do cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, já existente na 

estrutura administrativa do Município NÃO era objeto do Projeto de Lei n° 001/13. 

Esse cargo e essa unidade administrativa, dentro do Gabinete do Prefeito já existe 

previsto no parágrafo único do art. 2° da Lei Municipal n° 3598/06 que prevê a 

Estrutura Administrativa do Município. Ora, não tendo sido objeto do Projeto de Lei n° 

001/13 a extinção do  cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito dentro da Estrutura 

Administrativo do Gabinete, não pode a emenda parlamentar exorbitar os limites da 

proposta do Projeto de Lei de iniciativa privativa do Executivo. Se é vedada, 

constitucionalmente, a iniciativa de Projetos de Lei de matéria que versa sobre a 

Estrutura Administrativa do Executivo Municipal, e sobre cargos e vencimentos de 



servidores públicos, conforme fundamentos legais e jurisprudenciais adiante 

demonstrados, pela mesma ótica é vedada a Emenda de iniciativa parlamentar, 

propondo extinção de cargo que não é objeto do Projeto de Lei n° 001/13. Como se 

vê, excedeu-se a emenda parlamentar nas prerrogativas constitucionais dos 

vereadores proponentes à emenda que extinguiu o cargo de Chefe de Gabinete do 

Prefeito que, que sequer era objeto do Projeto de Lei n° 001/2013.  

   No mesmo erro formal, incorreu a parte final do art. 5° da Emenda, ao 

suprimir do art. 14 do Projeto de Lei, , a alínea I do § 1° do art. 17 da Lei Municipal n° 

3813/2008, porque o cargo de chefe de gabinete não havia sido objeto do Projeto de 

Lei n° 001/13. Logo, permanece hígida a existência do cargo de chefe de gabinete do 

prefeito previsto e criado pela Lei  3813/2008.  

  Como se vê, a emenda parlamentar cometeu dois graves equívocos 

jurídicos: um de ordem constitucional e um infra-constitucional. O de ordem 

constitucional decorre da ingerência administrativa, ao exorbitar os limites de 

sua competência constitucional, por usurpar a iniciativa legislativa do Chefe do 

Executivo, dispondo sobre matéria reservadas a essa iniciativa privativa do 

Executivo. 

    Na verdade, excedeu-se a emenda parlamentar nas prerrogativas 

constitucionais dos vereadores proponentes à emenda, ao extinguir o cargo de chefe 

de gabinete da Estrutura administrativa já existente, no Gabinete do Prefeito. 

    

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DOS VETOS POR VÍCIOS DE 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: 

   Para fundamentar nosso veto por vícios de inconstitucionalidade formal 

apontados pelo parecer jurídico e suas razões antes declinadas, valemo-nos dos 

seguintes fundamentos jurídicos e de direito, garimpados na Lei Orgânica do Município 

de Nova Petrópolis, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, na Constituição 

Federal, na Lei Federal Complementar n° 95/95, na doutrina e na jurisprudência pátria. 



 

   Reza a Lei Orgânica do Município: 

Art. 45 - São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham 

sobre: 

I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos 

públicos na Administração Direta e autárquica ou aumento de sua 

remuneração; 

II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentadoria; 

III - criação, estruturação e atribuições das Secretarias ou 

Departamentos equivalentes e órgãos da Administração Pública; 

 

Art. 48 - Aprovado o projeto de lei será este enviado ao Prefeito, que 

aquiescendo, o sancionará. 

§ 1º - O Prefeito considerando o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrario ao interesse público vetá-lo-á total ou 

parcialmente, no prazo de quinze ( 15 ) dias úteis, contados da data do 

recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta 

dos Vereadores, em escrutínio secreto. 

 

   Dispõe a Constituição Estadual: 

Art. 8º O Município, dotado de autonomia política, administrativa e 

financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela legislação que adotar, 

observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta 

Constituição. 

Art. 10. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre 

si, o Legislativo, exercido pela Câmara Municipal, e o Executivo, 

exercido pelo Prefeito. 

 

 



 Art. 60 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 

que: 

II - disponham sobre: 

a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos 

públicos na administração direta ou autárquica; 

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, e reforma ou 

transferência de militares para a inatividade; 

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da 

administração pública; 

Art. 82. Compete ao Governador, privativamente: 

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 

VII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração 

estadual; 

XVIII - prover os cargos do Poder Executivo, na forma da lei; 

 

   Reza a Constituição Federal: 

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. 

§ 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

II - disponham sobre: 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 

Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 

 



   Reza a Lei Complementar Federal n° 95/98: 

Art. 12. A alteração da lei será feita:  

III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do 

dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as 

seguintes regras: 

 c) É vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, 

vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou de 

execução suspensa pelo Senado Federal em face de decisão do 

Supremo Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa 

indicação, seguida da expressão ‘revogado’, ‘vetado’, ‘declarado 

inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal 

Federal’, ou ‘execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 

52, X, da Constituição Federal.” 

    A Câmara de Vereadores, ao apresentar emenda legislativa ao Projeto 

de Lei n° 001/13, reduzindo cargo em comissão do Poder Executivo (chefe de 

gabinete do prefeito), terminou por tratar de matéria de iniciativa privativa do 

Executivo, afrontando, outrossim, a harmonia entre os Poderes. Nesta linha, 

restaram violados os arts. 8.º e 10, bem como os arts. 60, inc. II, alíneas “a”, “b” 

e “d” e 82, incs. III, VII e XVIII, todos da Constituição Estadual. Além disso, a 

renumeração dos artigos do Projeto de Lei n° 001/13, fere a técnica legislativa, em 

afronta ao art. 12 da Lei Complementar n° 95/98 que regulamentou o art. 59 parágrafo 

único da Constituição Federal. 

   Em suma, a emenda acabou por extinguir cargo púbico (chefe de 

gabinete). É óbvia a alteração no núcleo do projeto de lei que não tinha a 

pretensão de extinguir o cargo de chefe de gabinete, compreendendo-se a razão 

de ser do provimento em comissão, quanto a cargos de chefia da novel 

instituição. 

 



Assim o fazendo, primeiro, o legislativo intrometeu-se na 

organização e funcionamento da administração municipal, temática que a Carta 

Estadual restringe à iniciativa do Governador do Estado (art. 82, VII), princípio 

este aplicável aos Municípios por força do art. 8.º da Constituição do Estado. 

Princípio esse também assente na Carta Federal (art. 61, II, “a”). 

 

   Não fosse o art. 60, II, “b” da Carta Estadual, que restringe ao 

Governador do Estado a iniciativa de leis que tratem sobre “servidores públicos do 

Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade...”, por certo, 

reconhece-se o poder de emenda legislativo, mas não pode esse poder ir este ao 

ponto de desnervar o projeto original, e isso se dá com a modificação do quadro de 

cargos em comissão, reduzindo e extinguindo cargos que não foram objeto do Projeto 

de Lei.    

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em 

caso análogo já declarou inconstitucional a extinção de cargos públicos, por 

emenda legislativa, (ADIn n.º 70001268747, VASCO DELLA GIUSTINA e  ADIN n.º 

597147255, VASCO DELLA GIUSTINA), de onde se extrai o seguinte assunto e 

Ementa: 

 

Assunto: 1. LEI. INCONSTITUCIONALIDADE. ACAO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 2. LEI MUNICIPAL. INICIATIVA 
PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. FALTA DE 
INICIATIVA DO PREFEITO. EFEITOS. 3. LEI MUNICIPAL. EXTINCAO 
DE CARGOS E FUNCOES. 4. ORIGEM: BARRA DO QUARAI. 

Ementa: ADIN. BARRA DO QUARAI. INCONSTITUCIONALIDADE DO 
ART-2 DA LEI MUNICIPAL N. 393/2000. INFRACAO AOS PRINCIPIOS 
DA HARMONIA E INDEPENDENCIA DOS PODERES, BEM COMO 
INOBSERVANCIA DA INICIATIVA DE LEI. NAO PODE A CAMARA 
EXTINGUIR CARGOS PUBLICOS, ATRAVES DE EMENDA A 
PROJETO DE LEI, SEM QUE O EXECUTIVO TENHA PROPOSTO A 
MEDIDA. OFENSA AOS ARTIGOS 8, 10, 60, II, "A", E 82, VII, DA 
CARTA ESTADUAL. ADIN JULGADA PROCEDENTE. (6FLS.) (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade Nº 70001268747, Tribunal Pleno, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vasco Della Giustina, Julgado em 
18/12/2000) 

 



 Também não faltam outros precedentes jurisprudenciais de nosso 

Tribunal de Justiça Gaúcho, que também já declararam a inconstitucionalidade de 

emenda legislativa que propôs alteração de Plano de Carreira e Estrutura 

administrativa do Executivo Municipal, em Projeto de Lei proposto pelo Executivo 

(ADIn n.º 70005421870, BRANCO CARDOSO). 

 

   Portanto, sem sobra de duvidas que a alteração do quadro de cargos 

em comissão produzida pela emenda parlamentar, ao reduzir e extinguir cargos em 

comissão do Poder Executivo, afigura-se inconstitucional, ante a intromissão na 

organização administrativa, a par de desnaturar o projeto original. 

 

Da mesma forma, claríssima a impertinência temática do enxerto feito 

quanto à extinção do cargo de chefe de gabinete do prefeito, ante a mera exclusão 

desse cargo do quadro de cargos em comissão. Impertinência temática esta que não 

resguarda a proposta do Executivo Municipal que identificou e quantificou os cargos 

em comissão que pretende extinguir, proposto no art. 1°, aprovado por unanimidade. E 

nesse rol, constante do art. 1°, não consta o cargo de chefe de gabinete do prefeito. 

Logo, impertinente a exclusão desse cargo do quadro de cargos em comissão, até 

porque a Câmara aprovou, integralmente o art. 1° do mesmo Projeto de Lei. Logo, 

essa temática é intrometiva e não resguarda o objeto do aludido Projeto de Lei.  

Nesse sentido, há, igualmente julgados do TJRS, como é o caso da 

ADIn n.º 70002318077, que teve por relator o eminente Desembargador Vasco Della 

Giustina. 

   Aliás, aproveitando-se dos conhecimentos  de exímio voto do 

especialista na matéria VASCO DELLA GIUSTINA na ADIn supra mencionada, 

valendo-se do magistério de HELY LOPES MEIRELLES, em conhecida obra (“Direito 

Municipal Brasileiro”) e que cumpre transcrever: 

“Ainda que o propósito da emenda seja moralizante, nem por isso 
superado resta o vício de iniciativa da Câmara Municipal ao propor 
emenda legislativa envolvendo regime funcional do servidor público e o 
seu plano de carreira. 

   “É que anota o eminente administrativista: 



“Em que pese a Constituição somente proibir emendas que aumentem 
a despesa prevista, entendemos também inadmissíveis as que 
alterem, em qualidade (natureza ou espécie) ou quantidade, o 
cargo, função ou emprego proposto pelo Poder competente” (ADIn 
598429124). 

 

   Valendo-nos ainda do imortal administrativista, Hely Lopes Meirelles, 

reconhecemos que o poder de emenda, por parte dos parlamentares, é possível desde 

que não acarrete aumento de despesa e não interfira na organização 

administrativa do Executivo.  

 

   É o que leciona Hely ao dispor que: 

“A exclusividade da iniciativa de certas leis destina-se a circunscrever (a 
discussão e votação do projeto às matérias propostas pelo Executivo. 
Nessa conformidade, pode o Legislativo apresentar emendas 
supressivas e restritivas, não lhe sendo permitido, porém, oferecer 
emendas ampliativas, que importem em aumento da despesa prevista e 
AS QUE ALTEREM, EM QUALIDADE (NATUREZA OU ESPÉCIE) OU 
QUANTIDADE, O CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO PROPOSTO 
PELO PODER COMPETENTE. Negar sumariamente o direito de 
emenda à Câmara é reduzir esse órgão a mero homologador da lei 
proposta pelo Prefeito, o que nos parece incompatível com a função 
legislativa que lhe é própria. Por outro lado, conceder à Câmara o poder 
ilimitado de emendar a proposta de iniciativa exclusiva do Prefeito seria 
invalidar o privilégio constitucional estabelecido em favor do Executivo.” 

    

   Na hipótese concreta, tem-se da emenda parlamentar, nítida impressão 

de medição de força política entre o Legislativo e o Executivo local, visto que houve a 

reprovação à cisão da atual Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, ao que 

não se está obstando vício de ilegalidade. Todavia, a redução e extinção de cargos em 

comissão, por via de emenda parlamentar, é flagrantemente inconstitucional, pelas 

razões de ordem constitucional e assentadas em farta jurisprudência nesta referidas e 

demonstradas. Portanto, sob o manto da constitucionalidade não se pode permitir que, 

por iniciativa parlamentar, quer seja por meio de proposta de Projeto de Lei ou 

mediante emenda legislativa, divergências políticas que venham a tolher o 

administrador na redução de cargos em comissão, cuja iniciativa de processo 

legislativo é privativa do Executivo Municipal, conforme consagrado pelos arts. 45 da 



Lei Orgânica de Nova Petrópolis, 60 e 82 da Constituição Estadual e 61 da 

Constituição Federal. 

 

Como se vê, a emenda parlamentar está ferindo o princípio da 

reserva de iniciativa do Prefeito Municipal, ao extinguir cargos que não são 

objeto do Projeto de Lei 001/13.  

   Merece ser ressaltado  a máxima constitucional de que a iniciativa para 

o processo legislativo é condição de validade do próprio processo legislativo, 

resultando em inconstitucionalidade formal a inobservância da regra constitucional de 

restrição, tal qual ocorreu na hipótese. A modificação da estrutura administrativa, com 

a extinção de unidade administrativa já existente, cuja inserção legislativa resultou de 

iniciativa do Poder Legislativo, em desacordo com a vontade do Executivo (motivo do 

veto), dispôs indevidamente sobre a organização e sobre a criação e extinção de 

cargos em comissão na Administração Pública Municipal. 

 

   Vale lembrar que na estrutura federativa brasileira, os Estados-

membros e os Municípios não dispõem de autonomia ilimitada para organizarem-se. 

Somente o Poder Constituinte originário (da Nação) apresenta esta característica. Em 

sendo assim, por simetria, impõe-se a observância pelos entes federados inferiores 

(Estados-membros e Municípios) dos princípios e regras gerais de organização 

adotados pela União.  

 

   Entre os princípios constitucionais, um dos que vem apresentando 

previsão permanente nas Constituições Republicana é o da independência e harmonia 

dos Poderes, expressamente estabelecido no art. 2º da atual Carta Magna. Ao 

organizarem-se, portanto, Estados-membros e Municípios estão obrigados a 

reproduzir em suas Leis Maiores o princípio da separação dos Poderes, bem como a 

efetivamente respeitá-lo no exercício de suas competências. 

 

   Na concretização deste princípio, a Constituição Federal previu matérias 

cuja iniciativa legislativa reservou expressamente ao Chefe do Poder Executivo (art. 



61, § 1º, por exemplo). A Constituição Estadual, por simetria, reproduziu esse 

regramento, no que era cabível. Destarte, a eventual ofensa a este princípio pelo 

Poder Legislativo inquina o ato normativo de nulidade, por vício de 

inconstitucionalidade formal, em razão da indevida ingerência na esfera de 

competência exclusiva do Poder Executivo. 

 

   O art. 2° da emenda parlamentar vetado, viola o princípio da separação 

dos Poderes, inserto no artigo 10 da Constituição Estadual, na esteira do disposto no 

artigo 2º da Constituição Federal. Imiscuiu-se o Poder Legislativo em matéria 

tipicamente administrativa, da competência exclusiva do Poder Executivo, nos 

termos do art. 82, VII, da Carta da Província.” 

 

Não resta dúvida, pois, que Poder Legislativo de Nova Petrópolis, ao 

emendar o Projeto de Lei n.º 001/2013, promoveu a  indevida emenda ampliativa, 

restando  invadida a esfera de competência reservada ao Poder Executivo, 

ocasionando vício de inconstitucionalidade formal. 

   Ressalta-se uma vez mais que a autonomia dos Estados membros e 

dos Municípios para se organizarem é limitada. Vale dizer, esses entes federativos 

têm o dever de, ao se organizarem, observarem os princípios e regras presentes na 

Constituição Federal. 

Um desses princípios é o da independência e harmonia entre os 

poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal e no 10º da Constituição 

Estadual. 

O Prefeito Municipal, como chefe do Poder Executivo, possui 

atribuições políticas e administrativas próprias do cargo. Dentre essas, encontra-se a 

iniciativa legislativa para algumas matérias, tais como aquelas referentes à criação e 

extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou 

autárquica (art. 60, II, ‘a’, da Constituição Estadual). 

E, sobre a possibilidade de emendas parlamentares nos projetos de lei 

referente a essas matérias, o Pretório Excelso passou a entender que nas matérias de 



iniciativa reservada, as restrições ao poder de emenda ficam reduzidas à proibição de 

aumento de despesas e à hipótese de impertinência da emenda ao tema do projeto. 

Em lapidar conceituação, acentua Bonavides, que pelo controle formal 

se verifica se ‘as normas foram elaboradas de conformidade com a Constituição, se 

houve correta observância das formas estatuídas, se a regra normativa não fere uma 

competência deferida constitucionalmente a um dos poderes ou às relações 

horizontais e verticais desses poderes, bem como dos ordenamentos estaduais 

respectivos, como sói acontecer nos sistemas de organização federativa do Estado’. 

(Vasco Della Giustina, In Controle da Constitucionalidade das Leis, Livraria do 

Advogado) 

Não se está questionando, portanto, a justiça ou a pertinência da 

matéria regulada no dispositivo questionado. Discute-se, tão-somente, a regularidade 

do procedimento legislativo, que, com toda segurança jurídica, padeceu de vício 

formal, já que transgrediu os limites constitucionalmente impostos por ocasião da 

realização da emenda legislativa.  

 

   Os arts. 1°, 3° e 5° (última parte) do Projeto de Lei n° 001/13 dizem com 

a extinção de estrutura e cargo em comissão do Executivo Municipal, matéria essa 

que é reservada à competência privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do 

art. 60, inciso II, alínea “d”, e 82, II e VII da Constituição Estadual. 

Dessa forma, impõe-se reconhecer a inconstitucionalidade formal da 

emenda quanto à extinção do cargo de chefe de gabinete já existente na legislação 

municipal , o que implica indevida ingerência do Poder Legislativo no âmbito da 

competência privativa do Poder Executivo, de modo a afrontar o disposto no art. 10 da 

Constituição Estadual.  

 

Sobre a matéria, preleciona Clèmerson Merlin Clève: 

A inconstitucionalidade orgânica, decorrente de vício de incompetência 
do órgão que promana o ato normativo, consiste numa das hipóteses de 
inconstitucionalidade formal. Diz-se que uma lei é formalmente 
inconstitucional quando elaborada por órgão incompetente 
(inconstitucionalidade orgânica) ou quando segue procedimento diverso 



daquele fixado na Constituição (inconstitucionalidade formal 
propriamente dita). Pode, então, a inconstitucionalidade formal resultar 
de vício de elaboração ou de incompetência.  

 

O vício se apresenta indigitadamente caracterizado, haja vista que não 

compete ao Poder Legislativo a iniciativa para tratar sobre matéria reservada ao chefe 

do Poder Executivo. 

A corroborar com o entendimento declinado: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei de iniciativa do Poder 
Legislativo municipal que dispõe sobre o número de funcionários 
efetivos por habitante do município. Inconstitucionalidade formal. 
matéria referente a servidores públicos, cuja iniciativa legislativa 
compete ao chefe do executivo. Inteligência do art. 61, §1º, inc. ii, alínea 
"c", da constituição federal. Inconstitucionalidade formal reconhecida. 
Afronta ao principio da independência e harmonia entre os poderes (ce, 
art.10). Acao direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ação 
direta de inconstitucionalidade nº 70014533889, tribunal pleno, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flores de Camargo, julgado em 
02/10/2006) 

 

  Mais uma vez, não se está negando ao Poder Legislativo o poder de 

emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas esse poder 

não é ilimitado, não se estendendo ele a emendas que não guardem estreita 

pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que 

digam respeito a matéria que também é da iniciativa privativa daquela autoridade. É o 

caso em apreço: O Executivo Municipal encaminhou Projeto a alteração da estrutura 

administrativa do Município. 

 

   A emenda parlamentar em seu art. 1° e 5° última parte,  propôs a 

extinção do cargo de chefe de gabinete já existente, que sequer era objeto do Projeto 

de Lei. Dessa forma, exorbitou-se a emenda ao extinguir cargo em comissão 

existente, sem no entanto que tal extinção fosse objeto do Projeto de Lei. Logo, 

a emenda legislativa não guarda estreita pertinência com o objeto do projeto 

encaminhado ao Legislativo pelo Executivo. Portanto, inconstitucional. 

 



Nesse sentido a ADIn nº 1.594-RN, proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, tendo como relator o Eminente Ministro EROS GRAU, onde foi decidido que: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.000, 16 DE 
JANEIRO DE 1.997, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
CONCESSÃO DE ANISTIA ÀS FALTAS PRATICADAS POR 
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO 
NOS ARTIGOS 37, CAPUT E INCISO II, E 61, § 1º, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 

 1. O artigo 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da Constituição do Brasil foi 
alterado pela EC 19/98. A modificação não foi todavia substancial, 
consubstanciando mera inovação na sua redação.  

2. A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a 
capacidade de auto-organização e de autogoverno --- artigo 25, caput --
-, impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o 
pertinente ao processo legislativo. O legislador estadual não pode 
usurpar a iniciativa legislativa do Chefe do Executivo, dispondo 
sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa. 
Precedentes.  

3. O ato impugnado diz respeito a servidores públicos estaduais --- 
concessão de anistia a faltas funcionais. A iniciativa de leis que 
dispõem sobre regime jurídico de servidores públicos é reservada ao 
Chefe do Poder Executivo. Precedentes.  

4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade 
da Lei n. 7.000, 16 de janeiro de 1.997, do Estado do Rio Grande do 
Norte. 

Creio estar bem sintetizada a exata definição da questão em apreço, e 

que mais agrava a restrição, em se tratando de emenda emanada de Câmara de 

Vereadores, a cujo respeito as limitações em termos de ingerência administrativa tem 

sido realçadas em doutrina, transcrever uma vez mais o que pontifica HELY LOPES 

MEIRELLES, ob. cit., p. 576 a 577, verbis: 

  “A atribuição típica e predominante da Câmara é a ‘normativa’, 
isto é, a de regular a administração do Município e a conduta dos 
munícipes, no que afeta aos interesses locais. A Câmara não administra 
o Município; estabelece, apenas, normas de administração. Não 
executa obras e serviços públicos, dispõe, unicamente, sobre a sua 
execução. Não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura; edita, 
tão-somente, preceitos para sua organização e direção. Não arrecada e 
nem aplica as rendas locais; apenas institui ou altera tributos e autoriza 
sua arrecadação e aplicação. Não governa o Município; mas regula e 



controla a atuação governamental do Executivo, personalizado no 
Prefeito. 

  Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara 
e a função executiva do Prefeito; o Legislativo delibera e atua com 
caráter regulatório, genérico e abstrato; o Executivo consubstancia os 
mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos da 
administração.  

   Essa divisão de funções já era reclamada por Cortines Laxes, 
nos idos do império, “como uma das mais palpitantes necessidades do 
sistema municipal”. E continua a sê-lo na atualidade, para que os dois 
Poderes do governo local – independentes e harmônicos entre si – 
possam atuar desembaraçadamente no campo reservado às suas 
atribuições específicas. A interferência de um Poder no outro é ilegítima, 
por atentatória da separação institucional de suas funções (CF, art. 2º) 

  Por idêntica razão constitucional, a Câmara não pode delegar 
funções ao prefeito, nem receber delegações do Executivo. Suas 
atribuições são incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF, art. 2º). 
Assim como não cabe à Edilidade praticar atos do Executivo, não cabe 
a este substituí-la nas atividades que lhe são próprias. 

  Em sua função normal e predominante sobre as demais, a 
Câmara elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de 
conduta. Essa é a sua função específica, bem diferenciada da do 
Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração. Já 
dissemos – e convém se repita – que o Legislativo provê in genere, o 
Executivo in specie; a Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica 
aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser permitido à Câmara 
intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, 
que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em 
‘ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, 
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, 
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se 
traduzir em atos ou medidas de execução governamental.’” 

 

 Não resta dúvida, pois, que embora compreensível a iniciativa dos 

vereadores, certo é que a emenda legislativa altera a estrutura administrativa do 

Executivo Municipal, interferiu na organização e funcionamento da Administração. 

Ocorre que a iniciativa de lei de que trata emenda, conforme alhures já 

exaustivamente demonstrado está reservada ao Chefe do Poder Executivo, consoante 

preceitua o art. 60, II, b, da Constituição Estadual e o art. 61, §1.°, inc. II, al. e, da 

Constituição Federal. 

 



Note-se que, a Constituição do Estado, ao conferir aos Municípios 

autonomia política, administrativa e financeira, conforme art. 8.°,  impõe a observância 

obrigatória de vários princípios constitucionais, entre os quais o pertinente ao processo 

legislativo, de modo que o legislador municipal não pode validamente dispor sobre as 

matérias reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Executivo. 

A propósito, discorre ALEXANDRE DE MORAES, na obra Direito 

Constitucional, 19.ª Ed., p. 583: 

“As referidas matérias cuja discussão legislativa dependem da 
iniciativa privativa do Presidente da República (CF, art. 61, §1º) são de 
observância obrigatória pelos Estados-membros que, ao disciplinar o 
processo legislativo no âmbito das respectivas Constituições estaduais, 
não poderão afastar-se da disciplina constitucional federal.” 

“Assim, por exemplo, a iniciativa reservada das leis que versem o 
regime jurídico e plano de carreira dos servidores públicos revela-se, 
enquanto prerrogativa conferida pela Carta Política ao Chefe do Poder 
Executivo, projeção específica do princípio da separação de poderes, 
incidindo em inconstitucionalidade formal a norma inscrita em Constituição 
do Estado que, subtraindo a disciplina da matéria ao domínio normativo da 
lei, dispõe sobre provimento de cargos que integram a estrutura jurídico-
administrativa do Poder Executivo local.” 

 

Logo, forçoso concluir que a Emenda proposta interfere na organização 

e funcionamento da administração, que também é de competência privativa do Chefe 

do Poder Executivo, consoante art. 82, VII, da Constituição Estadual, aplicável por 

simetria. 

Portanto, a inobservância das normas constitucionais de processo 

legislativo tem como consequência a inconstitucionalidade formal da emenda 

legislativa  impugnada, pois violados os princípios da simetria, da harmonia e 

independência entre os poderes, insculpido no art. 10.° da Constituição Estadual. 

Nesse sentido, jurisprudência do STF e do Órgão Especial do TJRS: 

105072193 JCF.61 JCF.61.1.II.C – AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 792, DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – ATO NORMATIVO QUE ALTERA 
PRECEITO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 
ESTADUAIS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
NO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL – PROJETO DE LEI 
VETADO PELO GOVERNADOR – DERRUBADA DE VETO – 
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO 



PODER EXECUTIVO – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 
1º, II, C, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL – 1. A Constituição do Brasil, 
ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e 
de autogoverno [artigo 25, caput], impõe a observância obrigatória de 
vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo, de 
modo que o legislador estadual não pode validamente dispor sobre as 
matérias reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Executivo. 
Precedentes. 2. O ato impugnado versa sobre matéria concernente a 
servidores públicos estaduais, modifica o Estatuto dos Servidores e fixa 
prazo máximo para a concessão de adicional por tempo de serviço. 3. A 
proposição legislativa converteu-se em Lei não obstante o veto aposto 
pelo Governador. O acréscimo legislativo consubstancia alteração 
no regime jurídico dos servidores estaduais. 4. Vício formal 
insanável, eis que configurada manifesta usurpação da 
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo [artigo 61, § 
1º, inciso II, alínea "c", da Constituição do Brasil]. Precedentes. 5. 
Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei 
Complementar n. 792, do Estado de São Paulo. (STF – ADI 3167 – 
SP – TP – Rel. Min. Eros Grau – DJU 06.09.2007 – p. 00036) 

227240 JCF.18 JCF.25 JCF.29 JCF.32 JADCT.11 JCF.37 JCF.37.II 
JCF.37.IX JCF.125 JCF.125.1 JCF.84 JCF.84.IV JCF.61 JCF.61.II.C 
JCF.61.1.II.C – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 
MUNICIPAL Nº 3.478/2006 – PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS 
– REGULAMENTAÇÃO EXPEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO – 
VÍCIO DE INICIATIVA – A Lei Municipal nº 3.478/2006 disciplina o 
provimento de cargos públicos no Município de Viamão, matéria 
que, a par de desbordar do estrito poder regulamentar, está sujeita 
aos princípios da reserva legal e da legalidade, cuja iniciativa do 
projeto de lei é privativa do Poder Executivo. Violação dos arts. 8º, e 
10, II, b, da Constituição Estadual, em razão do princípio da simetria 
estrutural (arts. 18, 25, 29 e 32 da CF/1988 e 11 do ADCT). Ação direta 
de inconstitucionalidade procedente. Votos vencidos. (TJRS – ADI 
70015723885 – Órgão Especial – Red. p/o Ac. Des. Adão Sérgio do 
Nascimento Cassiano – DJRS 04.01.2007) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO 
DE PELOTAS. VEDAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO. INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. 
VÍCIO FORMAL. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.  
Deve ser declarada inconstitucional a Lei Municipal n.° 5.815, de 22 de 
julho de 2011, de iniciativa da Câmara de Vereadores, ao promover, 
ainda que indiretamente, alterações no Estatuto dos Servidores 
Públicos de Pelotas. Tal lei veda o assédio moral aos servidores 
municipais, interferindo na organização e funcionamento da 
Administração, matéria de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 



A inobservância das normas constitucionais de processo legislativo tem 
como consequência a inconstitucionalidade formal da lei impugnada, 
pois violados os princípios da simetria, da harmonia e independência 
entre os Poderes. Ofensa aos arts. 8º, 10, 60, 82 da Constituição 
Estadual e 61 da Constituição Federal. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade Nº 70044857597/ TJRS – Prefeito de Pelotas, 19 
de dezembro de 2011, Des. Orlando Heemann Júnior - Relator. 

 

  Por essas razões, espera o Executivo Municipal, o acatamento do veto 

à Emenda Modificativa Supressiva ao Projeto de Lei n° 001/2013, por apresentar em 

seu arts. 2°, 4°, 5° e 6°, inconstitucionalidades formais. E por razões de interesse 

publico local, em relação à reprovação da criação da Secretaria da Fazenda, 

constante do art. 1° e 3° da Emenda do Projeto de Lei, ora parcialmente vetada.  

 

    Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

   Atenciosamente. 

 

    REGIS LUIZ HAHN 

   Prefeito Municipal 

 

 

 

 


