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Assis, 04 de Julho de 2014. 

Comunica VETO PARCIAL ao Projeto de Lei n° 2412014-

Aut6grafo 59/2014 

Nos termos facultados pelos artigos 59, "c" e 60, § 1°, ambos 

da Lei Organica do Municipio de Assis sirvo-me do presente para levar ao 

conhecimento de Vossa Excelencia, que resolvo VETAR PARCIALMENTE 

o Projeto de Lei n° 24/2014, de autoria do Poder Executive, que dispoe 

sobre a abertura de Cn3dito Adicional Especial, especificamente, em face 

da emenda apresentada que inseriu o art. 3° na proposta inicial, aprovado 

por essa Insigne Casa de Leis, conforme Aut6grafo n°. 59/2014. 

DOS FATOS 

0 Projeto de Lei n° 24/2014 originou de recursos no valor de R$ 

1.479.406,58 liberados pelo Governo do Estado sem exiglmcia de contrapartida 

da Prefeitura para obras de recapeamento de ruas de nossa cidade. Em 3 de 

fevereiro, houve a liberactao de parcela destes recursos no valor de R$ 

500.000,00. 0 projeto administrative foi elaborado pelos tecnicos da Secretaria 

de Obras e Planejamento com a defini~o dos locais prioritarios para recape, 

orctamento, forma e prazos de execucao dos servii(Os, projeto que foi 

encaminhado ao Governo do Estado e teve a avaliacao tecnica do ERPLAN- t 
Marilia. 
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Em 7 de marc;o o Projeto iniciou sua tramitayao na CAmara 

Municipal para autorizac;ao de assinatura do Convenio. Em 10 de marc;o, o projeto 

foi lido na sessao da Camara. Em pauta de 27/04, o projeto de Lei foi adiado 

durante a primeira votac;ao por tres sessoas e por mais tr~s sessoes na segunda 

votac;ao de 09/05. Foi aprovado em 09/06, ap6s mais de tres meses de 

tramitayao. Foi apresentada uma emenda ao Projeto que pretende obrigar a 

execuc;ao das obras de recapeamento por administrayao direta da 

municipalidade. 

A Emenda aprovada e sabidamente inconstitucional. A pr6pria 

Assessoria Juridica da Camara, entende que a referida emenda e 

inconstitucional. Entre as competencias do Legislative nao existe a possibilidade 

de deterrninar formas de execuc;ao das obras que e de exclusiva competencia do 

poder executive. 

Os principais questionamentos ao Projeto de Lei, feitos na Camara 

Municipal, dirigiram-se aos criterios usados para a escolha das vias priorizadas a 

serem recapeadas e sobre a forma como estes servic;os serao realizados pelo 

executive, atraves de licitac;ao e contratayao de firma especializada. Referidos 

questionamentos sao competencias do poder executive que podem ser 

acompanhados pela Camara Municipal, mas e importante lembrar que a 

autorizac;ao e a fiscalizac;ao do projeto cabem primordialmente a quem fornece os 

recursos, o Governo do Estado, que aprovou integralmente o projeto 

encaminhado pelo executivo para sua avaliac;ao e que examinara a execuc;ao e a 

prestayao de contas. 

Os recursos conseguidos pelo poder executivo, junto ao Governo 

do Estado, permitirao recapear, nesta fase, cerca de 76.000,00 m2 • Uma pequena J 
parte das necessidades da cidade que enfrenta graves problemas com sua 
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estrutura viaria precaria, necessitando de cerca de 1 milhao de m2 de obras de 

recuperac;:ao. Tal situac;:ao foi avaliada no primeiro ano da gestao do atual Prefeito 

com o corpo tecnico que detectara por todos os bairros obras executadas de 

forma aligeirada e, principalmente, sem que fosse implantada toda a infra 

estrutura de captac;:ao de aguas fluviais que contribuem para a deteriorac;:ao dos 

pisos asfalticos por toda cidade. Heranc;:a de varias administrac;:oes ... 

Para elaborac;:ao do atual projeto foram priorizados os locais 

pr6ximos de equipamentos publicos com grande afluxo da populac;:ao, ruas e 

avenidas de entrada e saida da cidade e corredores de intensa circulac;:ao, 

procurando atender as areas mais necessitadas de recapeamento e de maior uso 

na estrutura viaria urbana. Criterios bastante claros e aceitaveis. 

Quanta a questao da realizac;:ao dos servic;:os de recapeamento, o 

executive optou pela terceirizac;:ao dos servic;:os, com a abertura de licitac;:ao para 

contratac;:ao das obras. Trata-se de procedimento legal praticado hoje em todo o 

todo o pais. Nao sera preciso relembrar os motives tecnicos e economicos para a 

terceirizacao com firmas especializadas e de alta produtividade, com 

equipamentos e servic;:os especializados. 

Por outro lado, a Secretaria de Obras possui hoje tres equipes que 

realizam a Operac;:ao Tapa Buraco nos bairros, atendendo as emergencies da 

recuperac;:ao da estrutura viaria da cidade. Sao equipes ja ocupadas com a 

manutenc;:ao dos servic;:os e que devem operar intensivamente ate o inicio das 

chuvas no mes de outubro tentando resolver os problemas mais graves da 

estrutura viaria. Estas equipes tern capacidade de realizar operac;:oes pontuais em 

urn ou dois quarteiroes e nao teriam condic;:oes de realizar a contento ambas as 

tarefas ate outubro, pois os recursos permitirao recapeamentos de cerca de & 
76.000 m2

. 
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A abertura da licita~o para a realizaQAo dos servigos foi a via 

escolhida por poder contratar empresas especializadas e que realizam os 

servic;os em pouco tempo. Lembrar que a Prefeitura depende do fornecimento da 

massa asfaltica que nem sempre esta disponivel nas firmas especializadas e 

contratadas a disposic;ao dos servic;os municipais. Sao fomecedoras de grandes 

obras na regiao - oeste do Estado de Sao Paulo - que ocupam a maior parte do 

tempo dos seus equipamentos. Urgencia e qualidade dos servigos presidiram a 

escolha da contratac;ao de empresa especializada atraves de processo licitat6rio. 

Ha que se acrescentar a urgencia da aplicac;ao dos recursos. A 

grande preocupagao e que, caso seja necessaria a elaborac;ao de outro projeto 

para viabilizar a execuc;ao desse servic;o, nao teremos tempo habil em razao do 

processo eleitoral que se aproxima e traz impedimentos legais para assinaturas 

de convenios e repasses de verbas publicas. Outro importante dado a considerar 

e que novas recursos para este fim ficam prejudicados enquanto este nao for 

utilizado com a devida prestac;ao de contas ao Governo do Estado. 

Sintese dos motives: 

- a necessidade e urgencia dos servic;os objeto do projeto 

- a possibilidade de congelamento destes recursos em func;ao do 

processo eleitoral 

- a inviabilizac;ao de acesso a novas recursos para a mesma 

finalidade 

- a agilidade na execuc;ao dos servic;os com diferenc;a nao 

significativa de custos do trabalho terceirizado 

- a enorme quantidade de recapeamento de ruas da cidade e a 

delicada operac;ao de priorizac;ao realizada pelos tecnicos 

- a necessidade de pensarmos coletivamente em busca de 

soluc;Oes para o atendimento a todas as regiOes da cidade com o servic;o de 

recapeamento, dado que o orc;amento do municipio deu prioridade aos J 
investimentos na Saude. 
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Mantida a Emenda, devers ser elaborado novo projeto de execu~o 

das obras a ser submetido ao Governo do Estado que devers vistoriar e autorizar 

novamente o projeto. Devera, ainda, voltar a ser autorizado pelo Governo do 

Estado, novo Convenio, se os recursos nao forem encaminhados para outros 

projetos de outras Prefeituras, especialmente em fun~o de restriyoes em face do 

processo eleitoral. Sem prazo viavel a dotayao do Governo do Estado estaria 

perdida com graves prejuizos a popula~o de nossa cidade. 

Portanto essa Emenda protelat6ria cria obstaculos administrativos 

para a execuyao do projeto tornando-o inviavel, s6 restando o necessaria veto do 

Sr Prefeito Municipal a ela. 

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MATERIA EMENDADA 

Como ja exaustivamente demonstrado, trata-se de emenda 

da Camara a projeto de lei que destina recursos para recapeamento 

asfaltico por meio de credito orc;amentario, determinando que a obra seja 

realizada por meio de execuc;ao direta, ficando vedada, portanto, a 

utilizac;ao de licitac;ao neste caso em especffico. 

Data v~nia, a iniciativa vulnera o principia da harmonia e 

independencia dos poderes do Estado, mais comumente lembrado como 

"separac;ao dos poderes". lsto porque compete exclusivamente ao Poder 

Executive a gestao da Administrac;ao Municipal, conforme ja decidiu o 

Tribunal de Justic;a do Estado em julgamento de ac;ao direita de ~ 

inconstitucionatidade: 
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- Lei municipal que dispoe sabre a obrigatoriedade de 

constru~ao e manuten~ao, pela Prefeitura local,de vel6rios nos cemiterios 

municipais de Ribeirao Preto.lnconstitucionalidade manifesta, ja que cria 

e atribui competencia a 6rgaos da Administra~ao. Constitui~ao Estadual 

que reserva ao Chefe do Executivo a iniciativa das leis que interfiram em 

~ua estrutura~ao. Materia, ademais, atinente a administra~io publica 

municipal (presta~io de servi~o publico), cuja gestio e de 

competencia exclusiva do Prefeito. Criacao ou aumento, por fim, de 

despesa publica sem a indicacao dos recursos disponiveis, pr6prios para 

atender aos novas encargos.A~ao procedente, por afronta aos arts. 5o, 

24, § 2o, II, 25,'caput', 47, II, 144 e 176, I, todos da Constitui~ao do 

Estado deSao Paulo. (ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

DE LEI no 101.443-0/8-00, 27-08-2003, Rei. Des. Jarbas Mazzoni) 

( destaque nos so) 

De seu turno a Lei Organica do Municipio de Assis, 

estabelece a exclusividade da gestao administrativa ao Prefeito em seu 

art. 87, notadamente nos incisos a seguir transcritos: 

Artigo 87 Compete privativamente ao 

Prefeito: 

II - exercer, com o auxflio dos Secretarios 

Municipais a dire~ao superior da administra~ao publica; 

XIV - prover aos servi~os e as obras da f 
administra~ao publica; 
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XXX - desenvolver o sistema viario do 

De sua vez, a Constituic;ao do Estado de Sao 

Artigo 5° - Sao Poderes do Estado, independentes 

e harmonicas entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciario. 

§ 1°- E vedado a qualquer dos Poderes de/egar 

atribuir;oes. 

§ 2°- 0 cidad§o, lnvestido na fun~ao de um dos 

Poderes, nao podera exercer a de outro, salvo as excer;oes 

previstas nesta Constituir;ao. 

Destarte, conforme o mandamento constitucional delineado no 

art. 5°,§ 2°, da Carta Bandeirante, ao exercer ato de gestao, determinando 

a execuc;ao direta dos servic;os, a emenda extrapola as func;oes do Poder 

Legislative para se imiscuir na seara trpica do Poder Executive, revelando

se notoriamente inconstitucional. 

DAS DISPOSICOES FINAlS 

Por derradeiro, cumpre-nos esclarecer que o § 1°, do art. 60, p 
da Lei Organica do Municipio de Assis, dis poe o seguinte: 
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"Artigo 60 - 0 Prefeito, entendendo ser o projeto, no todo ou 

em parte, inconstitucional ou contn3rio ao interesse publico, 

veta-lo-a, total ou parcialmente, dentro de quinze dias uteis, 

contados da data do recebimento, comunicando, dentro 

daquele prazo, ao Presidente da Camara, o motivo do veto. 

§ 1 o - 0 veto devera ser justificado e, quando parcial, 

abrangera o texto integral do artigo, paragrafo, inciso, item ou 

alinea." 

Fundamentado nestes termos o VETO PARCIAL que 

apresento ao Aut6grafo n° 59/2014, que teve por origem o Projeto de Lei n° 

24/2014, do Poder Legislative, encaminho, por intermedio de V. Exa. as 

presentes razoes para que sejam regimentalmente apreciadas e 

deliberadas por essa Nobre Casa de Leis e na oportunidade, reitero a 

Vossa Excelencia e aos Senhores Vereadores protestos da mais alta 

estima e consideracao. 

Atenciosamente, 

Rl 

Ao Excelentissimo Senhor 

VEREADOR PAULO MATIOLI JUNIOR 

DD. Presidente da Camara Municipal de Assis 

Assis-SP 
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ESTADO DE SAO PAULO 

AUTOGRAFO N° 59/2014 

A Camara Municipal de Assis, de conformidade com o Artigo 59 da Lei Organica do 
Municipio de Assis, resol\'e aprovar emendado o Projeto de Lei no 24/14, do Poder Legislativo, 
referente ao Projeto de Lei n° 19/14, do Poder Executivo, que disp5e sobre a abertura de Credito 
Adicional Especial para os fins que especifica. 

0 PREFEITO DO MUNICiPIO DE ASSIS: 
Fa~o saber que a Camara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 o - Fica aberto no Or~amento Programa anual do Municipio de Assis, urn Credito Adicional 
Especial, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal 4.320 de 17 de mar9o de 1.964, no 
valor de R$ 1.479.406,58 (Urn milhao, quatrocentos e setenta e nove mile quatrocentos e seis 
reais e cinquenta e oito centavos), observando as classifica~oes institucionais, economicas e 
funcionais programaticas, abaixo relacionadas: 

02. PODER EXECUTIVO 
02.05 SECRET ARIA MUNICIPAL DE PLANEJ OBRAS E SERVI<;OS 
02.05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
l5.451.0005.2.105RECAPEAMENTO E MANUTEN<;AO DA PAVIMENTA<;AO 
449051 Obras e Instala~oes ......................... .. ... ..... .. .... .. R$ 1.479.406,58 
Fonte - 02- Transferencias e Convenios Estaduais Vinculados 
Aplicayao - 1 00.0060 -Secretaria Planej - Recapeamento Asfaltico - diversas ruas 

T 0 T A L .......................................................... R$ 1.479.406,58 

Art. 2°- Os recursos, para atender as despesas com a execu9ao da presente Lei serao os provenientes 
do excesso de arrecadayao, nos termos do disposto no inciso II do paragrafo l 0 , do artigo 43, 
da Lei 4.320 de 17 de marryo de 1.964, a ser repassado pela Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional por sua Unidade de Articularyao com Municipios - UAM, a qual 
custeara toda a obra. 

Art. 3°- A realizayao da presente obra far-se-A atraves de execu~ao direta, sob responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviryos Publicos. 

Art. 4°- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicayao, revogadas as disposi9oes em contrario. 
c..\MARA MUNICIPAL DE ASSIS, EM 17 DE JUNHO DE 2014 . 

/ZJPk 
/·. P_MH:;Ol\lATTI# JUNIOR 

. f_t'.!l1~~5 .. · · , l Presidente 

ffiiAGO HE~~ DE SOUZA LIMA (;_/~ :\ 

CLAUDECIR RODRI~ES MARTINS 
I o Secretario 

\ A 

ALEXANDRE COBRA VENCIO 
2° Secretario :·, ~ 4 ! .--. ·; 

' \{). :..: t\ 
Rua Jose Bonifacio, no I 00 I - Assis/SP - CEP: 19800-072- Fone/Fax: (18) 3302-4144 

www.assis.sp.leg.br 



PlANE.II<MENTO E 

PREFEITURA DE ASSIS 
P•~o Municlp•l •Pror- .,udlth 4le Oliveina Garee&• 

Secretaria de Planejamento, Obras e Servioos 

NTO: PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA 
PROGRAMA: SECRET ARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOL VI MENTO REGIONAL 

INFRAESTRUTURA URBANA- RECAPEAMENTO ASFAL TICO 
ILU\;AL: MUNICIPIO DE ASSIS - ZONA URBANA 

SETEMBR0/2013 

FONTE COD. N° ITEM SERVICOS I MATERIAlS UNID. PRECO UNIT QTD. VALORTOTAL -

1 Recapeamento Asfaltlco 
CPOS 020802 1.1 placa de identifica~o para obra m• 371 ,38 6,00 2.228.28 
CPOS 540141 1.2 varri~o de pavimento para recapeamento m• 0.45 74.575,96 33.559.18 
CPOS 540323 1.3 imprima~o betuminosa ligante RR-1C m• 2,00 ~4 -~7~.~ 149.151 ,93 
CPOS 540321 1.4 camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente - (CBUQ) m3 578.59 2.237,26 1.294.467,19 

Sub-Total 1.479.406,58 

lCUSTO TOTAL (R$) I 1.479.406,581 

Nota: os serviC(Os de mobiliza~o e desmobiliza~o estao incluidos nos pr~s. conforme criterios oa Companhia Paulisla de Obras e Serviyos - CPOS 
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·, ..seg,uihdo or.itmtac;:Oes de . sao Paulo, para a · Alterac;:ao de regime . .de execuc;:.ao d.e· · ,. 
' , ' • , I , • J/ 

. .obJ~:· 'com. ,am~ . .t;ia-9~.-o de objeto. serao nece.s~arios os s~guintes 
ct6cumentos : · 1 . 

Oficie dir~gido ao governador solicitando ~ Alterac;:ao de regime de 
e'kecu9ao de .eQra com ampliac;:ao de obj·eto; : 
Q'f.,fb:Lp. ,:i~ri'gido a9 secretario solici tando a Al terac;:ao de regime · de 

-~· :. ~.X:.~9u~(;.Ab.; d._~ · obra-· ·com· ampliac;:ao de objeto;... Ultimo. extrato da conta aplicac;:ao 
·

1 i C:o,m.pro~a~dp. S.cHdo; Novo Orc;:aniento (COm val'oies licit~dos/contrata.dps, pu . . . 
: · fot;m~ll~atios ., or.igi.nafmente caso ainda ·nao lici tado) ; Novo Proj e·to bas'i.co i. · · ... !: ': 

Atai .. da . li.citac;:ao, · se houve?=; Novo Cronog,ra~a com base no n<:>vo e,rc;:amei;lto,; 
Ju*titic~tiva t•cnica das alterac;:Oes (Pref~ito e.responsavel t•cnico 
assi·nam:); . ·N.ovo .M·emorial descritivo; Nova 'ART; Fotos com data (Da pa_rte a ser ,· 

: ·· ·, ·. ·~m~·l.iac;i.3:.) : .. >Nova .I?i·anta de ·lo.caliz~c;:ao; Nova de.clarac;:ao de dominic publico; , :·. · 
~ ·.-No'va :·.de'c'l'ara¢a6 de reserva de recur so; ·Nova declara9iio de regime· de · ~xecu9ao . ·., .. 
· .. .. d.e~~~.ohdl/ · ': · 
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VETO N°. 002/2014 
PARECER N°. 102/2014 

ESTADO DE SAO PAULO 

Apoe o Prefeito de Assis, nos termos do art. 87, IV, da Lei 

Orgi!mica do Municipio, veto parcial ao Projeto de Lei n°. 024/2014, ao 

fundamento de que o Texto, produto de emenda parlamentar contempla 

contrariedade a Constitui~o no que concerne ao respeito a 
independencia dos Poderes do Estado, por serem de iniciativa reservada 

do Poder Executive, as normas que cuidem do provimento dos servic;os e 

das obras da Administrac;ao Publica. 

Em nosso parecer relativo ao projeto em testilha ja 

chamavamos a atenc;ao para uma possivel resistencia constitucional a 
emenda, com invocac;ao legal identica a espelhada no Veto. 

Trata-se, a propositura guerreada, de emenda da Camara 

a projeto de lei que destina recursos para recapeamento asfaltico par 

meio de credito oryamentario, determinando que a obra seja realizada 

por meio de execu~o direta, ficando vedada, portanto, a utiliza~o de 

licita9Bo neste caso em especifico. 

Conforme destacado na impugnac;ao do Executive, "a 

iniciativa vulnera o principia da harmonia e independencia dos poderes 

do Estado", por invadir a seara exclusiva daquele Poder no que tange a 
gestao dos recursos, humanos e financeiros, municipais: 

Bern assim, a Lei Organics do Municipio de Assis- LOMA, 

estabelece o privilegio exclusive da gestao municipal ao Prefeito em seu 
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ESTADO DE SAO PAULO 

art. 87, devidamente transcrito na pe9CJ em exame, nas partes de 

interesse. 

Com efeito, ao exercer ato tipico de gestao, a iniciativa da 

emenda contrariou o art. 5°, § 2°, da Constitui~o Paulista, vez que 

determina a execu~o direta dos servi~os, extrapolando as fun~Oes do 

Poder Legislative para exercer atribui~o tipica do Poder Executivo. 

Com razao o veto, portanto. 

Finalmente, releva informar que o presente veto devera 

ser apreciado pela Egregia Camara Municipal de Assis, dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de seu protocolo junto a 
Secretaria do Legislative, sob pena de ser mantido tacitamente (art. 236, 

§5°, do R.I.). 

Com o parecer da Colenda Comissao Constitui~o. 

Justit;a e Redayao, na forma do § 2°, do Artigo 236 do Regimento 

lnterno, a pe~a poden~ ser discutida em Plenario. 

Por fim, esclarece-se que, nos termos do disposto pelo § 

3° do artigo 60 da Lei Organica do Municipio, o veto somente sera 

rejeitado pelo voto da maioria absoluta de votos. 
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