
 

 

 

 

 

MENSAGEM DE VETO Nº 04  DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 56, § 1º  da Lei Orgânica do 
Município   de Jaciara, decidi vetar integralmente, por contrariedade a Constituição e 
ao interesse público, o Projeto de Lei nº  42 de 2019 que de autoria do Poder 

Legislativo, o qual autoriza o uso de energia solar nas escolas públicas 

municipais. 

Ouvidos, a Secretaria de Administração, Governo e departamento jurídico, 
manifestaram-se pelo veto ao projeto de lei conforme as seguintes razões, nos termos  
do PARECER JURÍDICO Nº 308/2019: 

 

“Trata-se de requerimento por parte do Gabinete do Prefeito, para análise da 
legalidade e constitucionalidade do Projeto de Lei nº 42 de 2019, de autoria do Poder 
Legislativo, o qual autoriza o uso de energia solar nas escolas públicas municipais.  

 

Pois bem.  

 

A princípio, o Projeto de Lei padece de constitucionalidade, uma vez que houve 
violação da regra da separação de poderes, prevista no ordenamento pátrio. 

 

É ponto pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder Executivo 
cabe primordialmente a função de administrar, que se revela em atos de 
planejamento, organização, direção e execução de atividades inerentes ao Poder 



 

 

Público. De outra banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a função de 
editar leis, ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração. 

 

O legislador municipal, na hipótese analisada, dispôs sobre a estrutura organizacional 
direção e execução de atividades inerentes da Secretaria de Educação. Abstraindo 
dos motivos que podem ter levado a tal solução legislativa, ela se apresenta 
inconstitucional, por interferir na realização, em certa medida, da gestão administrativa 
do Município. 

 

Tal ato, invadiu a esfera da gestão administrativa, que cabe ao Poder Executivo, e 
envolve o planejamento, a direção, a organização e a execução de atos de governo. 
Isso equivale à prática de ato de administração,  interferindo dessa forma, na 
separação dos poderes. 

 

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles, ensina :  

 

“A Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada um dos 
órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece regra para a 
Administração; a Prefeitura a executa, convertendo o mandamento legal, genérico e 
abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas; 
o Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem 
a harmonia e independência dos Poderes, princípio constitucional (art.2º) extensivo ao 
governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou Câmara, realizada com usurpação 
de funções é nula e inoperante”. Sintetiza, ademais, que “todo ato do Prefeito que 
infringir prerrogativa da Câmara – como também toda deliberação da Câmara que 
invadir ou retirar atribuição da Prefeitura ou do Prefeito – é nulo, por ofensivo ao 
princípio da separação de funções dos órgãos do governo local (CF, art. 2º c/c o art. 
31), podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário” (Direito municipal brasileiro, 15. ed., 
atualizada por Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da Silva, São Paulo, Malheiros, 
2006, p. 708 e 712).”  

 

Assim sendo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando 
leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e 
independência que deve existir entre os poderes estatais. 

 

Nota-se, por fim, que a Lei poderá  gera aumento de despesa sem indicação da fonte 
e, destarte, colidirá  com as disposições da Constituição Federal. 

 



 

 

Diante do exposto, nosso parecer é no sentido  da  inconstitucionalidade da  Projeto 
de Lei Municipal nº 42 de 2019, de autoria do Legislativo,  opinando, por essa razão  
pelo VETO do Projeto .” 

 

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto em causa, as 
quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal 
de Jaciara. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL – JACIARA , 09 DE DEZEMBRO  DE 2019. 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e FinançaS 

 

 

 

 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

VANDERLEI SILVA DE OLIVEIRA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA – MT.      


