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APROVADO

Veto Total ao Autógrafo nº 7549, de 16 de março de
2021, que dispõe sobre a suspensão do prazo de
validade dos concursos públicos realizados no
âmbito do Município de Bauru, enquanto vigente a
Situação de Emergência em Saúde Pública
decorrente da pandemia do novo coronavírus
(COVID-19).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. EXE N' 114/21
P. 46.040/21

Bauru,..U..UlJe..aJlU!.'1u.Q2.1,__

Câmara Mu 11cioal de Bauru
Diretoria de \on10 Leg1slal1vo

VETO TOTAL AO AUTÓGRAFO N' 7.549/2.021

O5 ABR. 2021
Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

•

ENTRA
Hora_:Ll0 (a)

O autógrafo n' 7.549, prevê, excepcionalmente, a suspensão do prazo de validade dos concursos
públicos realizados no âmbito do Município de Bauru, enquanto vigente a "Situação de Emergência em Saúde
Pública", estabelecida pelo Decreto Municipal 14.664, de 20 de março de 2.020, decorrente da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).
O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder
Legislativo, em matérias sujeitas à exclusiva competência do Poder Executivo.
O Autógrafo 7.549, de 16 de março de 2.021, contém v1c10 de origem, por padecer de
inconstitucionalidade formal, já que dispõe sobre regulamentação de normas atinentes a concursos públicos, as quais
somente podem ser apesentadas pelo representante do Poder Executivo local.
A Constituição Federal, bem como a Constituição Paulista, determinam que ao Poder Executivo
compete o exercício da direção superior da administração (artigo 61, § l', inciso II, alínea "c", da Constituição
Federal e artigo 24, § 2°, item 4, da Constituição do Estado de São Paulo), aplicável no âmbito municipal em
decorrência do princípio da simetria.
No mesmo sentido, a Constituição Paulista, em seu artigo 144, atribui aos Municípios
possibilidade de auto-organização, respeitando-se os princípios daquela Constituição e os descritos na Constituição
Federal.
O dispositivo da Constituição Paulista é, como se costuma dizer, norma repetida da Constituição
Federal. Neste sentido, qualquer invasão no campo dessa competência, viola a Constituição do Estado e a
Constituição Federal.
O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo nos termos apresentados no
Autógrafo sob análise, usurpa o poder sujeito à cláusula de reserva, traduzindo vício jurídico de inquestionável
gravidade.
Quando o legislador constituinte denominou o regime jurídico dos servidores públicos, informou
que este corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações mantidas pelo Poder
Público com os seus agentes.
No Brasil, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de um verdadeiro princípio
constitucional da reserva de administração, com fundamento no princípio da separação de poderes, cujo conteúdo
impediria a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa
do Poder Executivo:

As restrições impostas ao exerc1c10 das competências constitucionais conferidas ao Poder
Executivo, incluída a definição de poUticas públicas, importam em contrariedade ao princípio da
independência e harmonia entre os Poderes. (Ação Direta de Inconstitucionalidade 4. 102/RJ.
Relatora Ministra Cármen Lúcia. Julgamento: 30/10/2014)
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Em outra oportunidade a Corte Suprema assim se pronunciou em caso que guarda similitude com a
pretensão da Cãmara Municipal de Bauru:

..

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRECEITO NORMATIVO, DE INICIATIVA
PARLAMENTAR, QUE, ALÉM DE IMPLICAR AUMENTO DA DESPESA PÚBLICA, TAMBÉM
INTERVÉM NO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER
EXECUTIVO - USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR
DO ESTADO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - PROVIMENTO DERIVADO ASCENSÃO E "ENQUADRAMENTO" - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - OFENSA
AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL- NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - CONTEÚDO MATERIAL DA NORMA LEGAL
IMPUGNADA (ART. 70 DA LEI Nº 6.I61/2000) QUE, AO TORNAR SEM EFEITO ATOS
ADMINISTRATIVOS EDITADOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO, FEZ INSTAURAR
SITUAÇÃO FUNCIONAL INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONCURSO
PÚBLICO, DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA
SUPREMA CORTE - REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDtNCIA CONSOLIDADA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA - PRECEDENTES - PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO
DISPOSITIVO LEGAL QUESTIONADO - AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS - O desrespeito à
prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à
cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete
típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria
integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que
o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente
reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos e
aumento da despesa pública (RTJ 101/929 -RTJ 132/1059 - RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da
prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato
destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal
prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina.
Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou
tácita, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar
esse defeito jurídico radical. insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob. a égide da
Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de
1988. Doutrina. Precedentes. SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) - A locução constitucional "regime
jurídico dos servidores públicos" corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos
aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes.
Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração,
por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder
O
CONCURSO
PÚBLICO
REPRESENTA
GARANTIA
Executivo.
Precedentes.
CONCRETJZADORA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - O respeito efetivo à exigência de
prévia aprovação em concurso público qualifica-se, constitucionalmente, como paradigma de
legitimação ético-jurídica da investidura de qualquer cidadão em cargos, funções ou empregos
públicos, ressalvadas as hipóteses de nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, li). A
razão subjacente ao postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o
Estado conferir efetividade ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lez~ sem
distinção de qualquer natureza, vedando-se, desse modo, a prática inaceitável de o Poder Público
conceder privilégios a alguns ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros.
Precedentes. Doutrina. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇA-O DE PODERES - O
princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência politico-administrativa do Poder
Executivo. É que, em tais matérias, o legislativo não se qualifica como instância de revisão dos
atos administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir,
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por ato legislativo, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo
no estrito desempenho de suas privalivas atribuições institucionais. Essa prática legislativa,

quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão fancional
do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação

"ultra vires" do Poder legislativo, que não pode, em sua condição político-jurídica, exorbitar dos
limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. (Ação Direita de
Inconstitucionalidade 2364. Tribunal Pleno. Relator Ministro Celso de Mel/o. Julgamento:
17110/2018)
Desta forma, constata-se que, pelo modelo federativo adotado no Brasil, a divisão de competências
deve ser respeitada em todas as esferas de governo.

•

Nesse particular, a lei que tenha como objeto da regulamentação de concursos públicos somente se
legitima se tiver origem em projeto de lei de iniciativa da Chefe do Poder Executivo .
Isto posto, tendo em vista a manifesta inconstitucionalidade do projeto de lei, objeto do Autógrafo
7.549/2.021, com fundamento no§ Iº, do art. 66 da Constituição Federal, o VETO TOTAL é medida que se impõe.

Atenciosas saudações,

r

•
A Sua Excelência, o Senhor

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
DD. Presidente da Câmara Municipal
NESTA
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 • Fone: (14) 3235-0600

AUTÓGRAFO Nº 7549
De 16 de março de 2021

IPROCN'

CORAÇÃO DE
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Dispõe sobre a suspensão do prazo de validade dos
concursos públicos realizados no âmbito do Município
de Bauru, enquanto vigente a Situação de Emergência
em Saúde Pública decorrente da pandemia do novo
coronavlrus (COVID-19).

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas
atribuições legais, DECRETA:
Art. 1°

•

•

Ficam excepcionalmente suspensos os prazos de validade dos concursos
públicos realizados no âmbito do Município do Bauru, enquanto vigente a
"Situação de Emergência em Saúde Pública", estabelecida pelo Decreto
Municipal 14.664, de 20 de março de 2020, decorrente da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19).
Havendo prorrogação da "Situação de Emergência em Saúde Pública", a
suspensão de que trata este artigo será renovada por igual período.

§ 2º

Findo o período de "Situação de Emergência em Saúde Pública", o
transcurso dos prazos de validade prosseguirá pelo lapso temporal
remanescente fixado nos respectivos editais.

Art. 2°

Durante o período em que perdurar a "Situação de Emergência em Saúde
Pública", a suspensão de que trata esta Lei não impedirá a convocação dos
aprovados nos certames.

Art. 3°

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 16 de março de 2021 .
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~SSIO SANCHES

Projeto de iniciativa da Vereadora
CHIARA RANIERI BASSETTO
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.
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RONALDO J<\fSÊ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO
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Nomeio Relator do presente processo o Vereador:
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Em
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

rROC. N'1
FOLHAS

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PARECER DO RELATOR

•

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua
normal tramitação por esta Casa de Leis .
Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao
Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final.
É o parecer.

Sala das Reuniões, em
06 de abril de 2021.

•

~ma,a Lanicyud'de Ylaa,a
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600
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COMISSAO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇAO E REDAÇAO
PARECER FINAL

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o
parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e
constitucionalidade da proposta apresentada.
Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa,
deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final.
É o nosso parecer.
Sala de Reuniões, em
06 de abril de 2021.

M
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•

Relator

EDSON MIGUEL DE JESUS
Membro

•
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

A
Diretoria de Apoio Legislativo
Em virtude da aprovação do Veto Total ao
Autógrafo 7549, com voto contrário do
Vereador Benedito Roberto Meira, em Sessão
Ordinária realizada no dia 12 de abril de 2021,
apensar o presente ao processo que deu
origem ao Veto.
Bauru, 13 d
ril de 021 .

•

Presidente

Atendido o despacho supra.
Bauru, 13 de abril de 2021.
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RONALDO :JOSESCHIAVONE

Diretor de Apoio Legislativo

Cumpridas •• exigências legais
ef'camillha-se o presente processo
ao Serviço de Microfilmagem (t
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