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0 PRESIDENTE DA GAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito
Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo § 7° do artigo 40 da Lei Orgânica do
Município de Vila Velha "Faz saber que o Prefeito vetou, o Plenário da Câmara rejeitou o
veto, e ele, nos termos do § 6° do artigo 221 da Resolução n° 459/95 (Regimento Interno da
Câmara), promulga o Autógrafo de Lei Complementar n° 050/17, que se transformou na LEI
COMPLEMENTAR N" 054, de 26 de setembro de 2017".

LEI COMPLEMENTAR N° 054, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017

Dá nova redação ao art. 200 e acrescenta art.
200-A à Lei Complementar Municipal n"
006/2002, quanto à composição das Comissões
Processantes da Coordenação de Sindicância,
Inquéritos e Processos Administrativos -
COSIPA.

Art. 1° A Lei Complementar Municipal n° 006, de 03 de setembro de 2002, passa a vigorar
com as seguintes alterações;

1 - o art. 200 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art 200. Caberá à Coordenação de Inquéritos Administrativos a responsabilidade de
apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas
atribuições ou relacionadas ao cargo que ocupa. " (NR)

II - fica acrescido o art. 200-A com a seguinte redação:

"Art 200-A. A Coordenação de Inquéritos Administrativos será composta de:

té . 4 /- 01 (um) Coordenador;

II - Comissões de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares,
representadas pela sigla COSIPA, responsáveis pela condução dos processos
administrativos.

§ I" O cargo de coordenador será exercido por servidor efetivo e estável no serviço
público do Município de Vila Velha, formalmente designado pelo Procurador Geral do
Município, com formação de nível superior sendo, preferencialmente, bacharel em
direito.

§ 2" As Comissões de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares serão
compostas de 03 (três) membros, servidores efetivos e estáveis no serviço público do
Município de Vila Velha, sendo 02 (dois) membros formalmente designados pelo
Procurador Geral do Município, sendo um deles designado para exercer a Presidência
e outro membro a ser indicado pelo SINFAIS - Sindicato dos Servidores Públicos do
Município de Vila Velha.

§ 3° O membro indicado para exercer a função de Presidente das Comissões deverá ter
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formação de nível superior sendo, preferencialmente, bacharel em direito.

§ 4° O Presidente da Comissão poderá designar um de seus membros para secretariar
os trabalhos." (AC)

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, 26 de setembro de 2017.

Presidente

Autoria: Vereadores Bruno Lorenzuttí e Mirim Montebelier
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DO PLENO

Ofício N° 830/2018 Vitória, 15 de junho de 2018

Exm° (a) Senhor(a),

Encaminho para os devidos fins, cópia do Venerando Acórdão

proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno nos autos dos NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE N" 0001348-30.2018.8.08.0000 em que é REQUERENTE

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES e o REQUERIDO a CÂMARA

MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES.

Cordiais Saudações,

i

SiSmimone Fraga Sales de Souza

Diretora do Pleno Substituta

Resolução n° 29/2013 - D.J.E.S 28/06/2013

AO

EXMO. SR.

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES

Av. Santa Leopoldina, n° 840, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES Cep.
29.102.040
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Gabinete do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

TRIBUNAL PLENO

ACÂO DIRETA DE INCONSTITUCIO NALIDADE n° 0001348-30.2018.8.08.0000

REPRESENTANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA

REPRESENTADO: CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL

ALTERAÇÃO DE FUNaONAMENTO DE SECRETARIA
LIGADA AO EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE - LIMINAR

CONCEDIDA.

1 - Cabe ao chefe do poder executivo deflagrar processo legislativo
sobre matéria que afete o orçamento municipal, bem como as

normas de regência quanto as atividades das secretarias,
envolvendo a formatação de Comissão de Processamento de

processo administrativo.
2 - Norma legislativa que imponha restrições ou condicionantes a
forma de funcionamento da estrutura ligada diretamente ao poder
está restrita a previsão constitucional do art. 63 da Constituição do

Estado do Espírito Santo.
3 - Incidente de inconstitucionalidade acolhido para declarar
inconstitucional a Lei Complementar 54/2017 de 11 de setembro de
2017, do Município de Vila Velha.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Desembargadores do TRIBUNAL PLENO do Tribunal de Justiça do
Espírito Santo, à unanimidade, DECLARAR INCONSTITUCIONAL a Lei

Complementar 54/2014 do Mimicípio de Vila Velha/ES com efeitos ex tunc.

Vitória/ES, ./yyVjJrv

PRESIDENTE
1 A
RELATOR

03- ADI 0001348-30.2018.8.08.0000
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TRIBUNAL PLENO

ACÂO DIRETA DE INCONSTITUCIO NALIDADE n° 0001348-30.2018.8.08.0000
REPRESENTANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA

REPRESENTADO: CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, trata-se de Ação de Inconstitucionalidade com

pedido de tutela liminar cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Vila Velha,
escorado na previsão que lhe confere o artigo 112, Vn, da Carta Estadual, buscando o
reconhecimento de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa e violação da
tripartição dos poderes.

Aduz que a Lei Complementar Municipal de número 54/2017, sofre de vícios de
inconstitucionalidade formal, tendo por base a magna carta estadual, em seus artigos
63, parágrafo único, III, posto albergarem matéria reservada ao chefe do executivo, com
a qual coaduna a lei orgânica municipal regida pelo artigo 34.

As disposições normativas, segundo afirma o autor, vinculam nova redação que
disciplina a composição das comissões processantes da coordenação de sindicância
inquéritos e processos administrativos - COSIPA dentro do rol de atribuições
externadas pela lei como sendo de responsabilidade do chefe do Poder Executivo.

Afirma que, embora tenha promovido o veto à proposta, este foi derrubado por sessão
legislativa, impondo, portanto, a análise pelo Judiciário.

Acolhido o pedido cautelar de suspensão dos efeitos materiais da lei em análise,
conforme manifestação do plenário desta corte às fls. 24/28.

Notificada, a casa de Leis Municipais prestou informações às fls. 36/38, sustentando a
inexistência de violações ao substrato jurídico.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça entendeu pelo acolhimento do pedido formulado.

Pois bem.

Razão assiste ao requerente, tendo por premissa a aparente violação a repartição de
competências entre os poderes do Estado, focados no exercício da atividade legislativa,
03- ADI 0001348-30.2018.8.08.0000 2
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que deriva de uma imposição constitucional e respaldada pela Lei Orgânica Municipal.

Em primeira trilha de ponderação, devo observar que a lei citada na presente
representação de inconstitucionalidade tem por escopo a regulamentação na
composição das Comissões Processantes da Coordenação de Sindicância, Inquéritos e
Processos administrativos - COSIPA.

Ressalto, como premissa de análise, que este órgão administrativo interno, está
vinculado a estrutura do Chefe do Poder Executivo, conforme Lei Complementar
Municipal de número 006/2002.

Cito na íntegra do texto da Lei Complementar 54/2017, que tem pretensão de modificar
a Lei Complementar Municipal de número 006/2002:

Art 1° a Lei Complementar Municipal de n° 006, de 03 de setembro
de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - O artigo 200, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 200. Caberá à Coordenação de Inquéritos Administrativos a
responsabilidade de apurar a responsabilidade do servidor por
infração praticada no exercício de suas atribuições ou relacionadas
ao cargo que ocupa.

n - Fica acrescido o artigo 200-A com a seguinte redação:

Art. 200-A. A Coordenação de Inquéritos Administrativos será
composta de:

I - 01 (um) coordenador;

n — Comissões de Sindicância e Processos Administrativos
Disciplinares, representadas pela sigla COSIPA, responsáveis pela
condução dos processos administrativos.

§1® - O cargo de coordenador será exercido por servidor efetivo e
estável no serviço público do Município de Vüa Velha,
formalmente designado pelo Procurador Geral do Município, com
formação de nível superior, sendo, preferencialmente, bacharel em
direito. /

§2® - As comissões de Sindicância e Processos Admmistrativ|os
Disciplinares serão compostas de 03 (três) membros, servidqKs
efetivos e estáveis no serviço público do Município de VUa
sendo dois membros formalmente designados pelo Procurador

03- ADI 0001348-30.2018.8.08.0000
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Geral do Município, sendo um deles designado para exercer a
Presidência e outro membro a ser indicado pelo SINFAIS -
Sindicado dos Servidores Públicos do Município de Vila VeUia.
§3® O membro indicado para exercer a função de Presidente das
Comissões deverá ter formação de nível superior sendo,
preferencialmente, bacharel em direito.

§4° O Presidente da Comissão poderá designar um de seus
membros para secretarias os trabalhos.

Art. 2° Esta Lei Complementar entre em vigor na data de sua
publicação.

Ao meu sentir, o comando normativo apresentado, embora imbuído de pretensão
fiscalizatória digno de louvor, extrapola os limites constitucionais vinculados pelo art.
2® da Constituição Federal, bem como a carta estadual além do art. 17, quando esta
dispõe de forma expressa, em seu art. 63. El e 116, sobre as funcionalidades das
Secretarias Municipais e suas competências.

Este sodalício já tem pacificado que lei municipal, quando a sua iniciativa decorre do
poder legislativo, não pode alterar a forma de funcionamento das entidades criadas
pelo executivo, ainda que sua pretensão possa estar pautada na primazia do interesse
público.

In verbis:

cr

03- ADI 0001348-30.2018.8.08.0000

AÇÃO DIRETA DE INCONSUTUCIONALIDADE. LEI QUE
DISPÕE SOBRE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. COLETA DE
MEDICAMENTOS. PROJETO DE INICIATIVA DE VEREADOR.
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO
PODER ^ EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL DETECTADO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS
PODERES. AUMENTO INDEVIDO DE DESPESA.
PROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADa'
1) A promulgação de lei pela Câmara Municipal oriimda de
projeto apresentado por vereador, impondo que as Unidades de

—destinem um espaço para posto de coleta de
medicamentos e que o Executivo realize palestras para alertar

—riscos de se manter medicamentos vencidos.
inutilizáveis e deteriorados nas residências, cuias despesas
correrão por conta da Secretaria Municipal de Saúde, viola a
competência privativa do Chefe do Poder Execütivo para
deflagrar processo legislativo sobre organização admmjstettíya.
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serviços públicos e estruturação das Secretarias e órgãos
públicos, incorrendo em inconstitucionalidade por vício formal
de iniciativa. Precedentes. 2) Ao extrapolar sua competência
legiferante. a Câmara Municipal afronta o princípio da separação
entre os Poderes, sedimentado no art. 17 da Constituição deste
Estado. 3) A implantação da obrigação prevista na lei impugnada
desacompanhada da indicação dos recursos disponíveis,
carecendo de previsão no plano orçamentário municipal, gera
indevida despesa ao erário. 4) Pedido julgado procedente. (TJES,
Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100150031449, Relator :
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMLA, Órgão julgador:
TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/11/2015, Data da
Publicação no Diário: 18/11/2015)

No mesmo sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
MUNICIPAL DE VIANA N° 2.666^014 - ENSINO E PRÁTICA DE
CAPOEIRA NA REDE PÚBUCA MUNICIPAL DE ENSINO -
PROJETO DE LEI DE AUTORIA DE VEREADOR - MATÉRIA DE
PRIVATIVA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO - VÍCIO DE
INICIATIVA - POSSÍVEL AUMENTO DE DESPESA -
RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - LIMINAR
CONCEDIDA - LEI SUSPENSA COM EFEITOS ̂ EX NUNC^. 1 -
A lei 2.666^014, que pretende o chefe do executivo local ver
declarada inconstitucional, disciplina o ensino e prática de
capoeira na rede pública municipal de ensino de Viana. 2 -
Vislumbro plausível a alegação de inconstitucionalidade do
diploma normativo atacado, uma vez que trata de matéria
reservada à iniciativa privativa do Poder Executivo Municipal. 3 —
Alem disso, ao prever a contratação de professores e distribuição
de material didático, implica direta ou indiretamente aumento
de despesas sem prévio apontamento dos recursos para seu

aparente inconstitucionalidade consubstanciada nos
supracitados vidos justifica a urgência da medida de suspensão do
diploma legal. 5 - Assim, diante da verossimilhança das alegações
e do risco de gerar despesas indevidas à administração, imperiosa
se faz a suspensão da lei. 6 - Liminar deferida. (TJES, Classe: Direta
de Inconstitucionalidade, 100150007670, Relator : MANOEL
ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL AeNO, Data de
Julgamento. 14/05/2015, Data da Publicação no Diáiíõr'21705)t2015)
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34, parágrafo único, inciso n, da Lei Orgânica Municipal, vício esse de cunho
nomodinâmico, ou seja, inconstitucionalidade formal.

Digno de destaque, ainda, que, em sentido contrário à pretensão legislativa, há previsão
deste sodalicio sumulada sob o numero 09 com o seguinte teor:

É inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo
que disponha sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do
Poder Executivo."

Ante o exposto, ACOLHO o incidente para declarar a inconstitucionalidade da Lei
Complementar de número 54/2017, de 11 de setembro de 2017, do Muniapio .de Vila
Velha/ES.

Publicado o acórdão, determino à Secretaria que observe o disposto no § 4.°, do art. 167,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

lA
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