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ESTADO DO fIO GRANDE DO SUL

~ LEI MUNICIPAL N.o 475/2003, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003.
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_Prof, Mun. Sllo JO~ dcs Mi!~S "ALTERA O ANEXO lUA LEll\lllNlClPAL N." 54,
Dllt'jP~il DE 15 DE DEZEMBRO DE 1993, E DI\. OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EOISON LUIS RUENO DE QUADROS, Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de São José das Missões, RS, no uso de suas atribuições legais,
e considerando o Ofício N.O 234/2003, do Senhor Prefeito Municipal, PROl\HJLGA. a
segui nte Lei:

Art. LI' - Fica alterado parte do anexo I da Lei Municipal N° 54, de
15 de dezembro de 1993, que passará a vigorar com a seguinte redação:

l)ADRÃO CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO N." DE CAnGOS
Telefonista
Vigilante
Operário
Auxiliar Administrativo
Atendente
Servente

02
04
08
02
02
10

Art. 2." - O restante do anexo fica inalterado.

Art. 3." - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4." - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA I)RESIDÊNCIA DA CÂMARA MlJN1CIPAL
DE VEREAUORES DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, RS, AOS li DE DEZEMBRO
DE 2003.

Av. 20 de Marco, Fone: (Oxx55) 3753-1115 - CEP 98325-000 - São José das Missões - RS
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"AATIGO 1 o FICA J>.LTERADO PARTE DO ANEXO I DA LEI MUNICIPAL
N° 054 DE i s DE DEZEMBRO DE 1993', PASSARA A VIGORIl..R C01'1 P-.
SEGUINTE REDAÇÃO:

PA.DR~O C'\RGOS DE PROVllvfENTO EFETIVO N° DE CARGOS
1 TeleforllS-CCi 02
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\., :-OIT: e s se

~e i, re cu ; , arbi trária e i 1ega lmen te o número de cargos de

telefon~sta do quadro de cargos do Poder Executivo de

05(cinco) para 02(dois) cargos de telefonista, ~;G:-_:::-é.~:.2.:;CC

cs e5~cduêis

LOM - LEI OR~~ICA MUNCIPAL - Art_ 49 e Art, 65, VI e XIII:
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.I Criação de ca r qo s , funções ou empregos

públicos no âmbltO munlc~pal, reg~me jurídico

dos servidores, a crnen to de sua remuneração,

vantagens estabelecldas e aposentadorias,
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envolvido e evidenciado, quentum seus, pelos dizeres da petição
inicial.

De sublinhar que a Carta Estadual preceitua, em seus
artigos 1° e 8° dispõe:

"0 Estado do Rio Grande do Sul, integrante, com seus
Municípios, de forma iruiissotúvel, da República Federativa do
Brasil, proclama e adota, nos limites de sua autonomia e
competência, os princípios fundamentais e os direitos
individuais, coletivos, sociais e políticos universalmente
consagrados e reconhecidos pela Constituição Federal a todas
as pessoas no âmbito de seu território" ( art. 1°)

"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. 8°).

Assim, pelo princípio constitucional da simetria,
devem as leis de cada Município adotar e observar os comandos
vetores fixados na Lei Maior, dentre eles o da separação de
competências, corolário da independência.

Em análise perfunctória, verifica-se a Lei Municipal n°
475/2003, de iniciativa parlamentar, ao reduzir o número de cargos
de telefonistas, de provimento efetivo da administração direta do
Município, afronta o princípio inserto na Constituição do Estado, da
independência e harmonia dos Poderes e a eventual necessidade
de seu provimento, em face de concurso realizado, justifica a
concessão da liminar.

111 - DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar
pleiteada, para suspender os efeitos da Lei Municipal nO475/2003,
do Município de São José das Missões, que reduziu de cinco para
dois os cargos de telefonista da Administração do Município de São
José das Missões.

Solicitem-se informações lo Sr. Presidente da
Càrnara de Vereadores do aludido Município, com prazo de 30 dias,
comunicando-lhe a presente decisão.

Cite-se o Dr. Procurador-Geral Ido Estado.

I
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Vistos os autos.

,I - O Prefeito Municipal de São José das Missões,
com fundamento no artigo 95, § 2°, lnc, 111,da Constituição Estadual
e artigo 125, § 2°, da Constituição Federal, ajuíza AçâoDireta de
Inconstitucionaliçfade, com pedido de liminar, tendo por objeto a Lei
Municipal, n° 475/2003, que reduz o número de cargos de
telefonista do quadro de cargos do Poder Executivo de cinco (05)
para dois (02).

, Sustenta 'que a lei, que restringe arbitrária e
ilegalmente o número de cargos de telefonista, causando sérios e
irreparávels prejuízos ao Executivo Municipal e ao interesse público
é formalmente inconstitucional porque o legislativo não detém
competência de iniciativa para leis que disponham sobre cargos do
Poder Executivo. Assim, a legislação fustigada contraria
frontalmente os artigos 49 e 65, incisos VI e XIII, da Lei Orgânica
Municipal, os artigos 8~, 10 e 82, incisos VII e XVIII, da Constituição
Estadual e o artigo 84,incisos VI e XXV, da Constituição Federal,
desconsiderando e infringindo o princípio da, harmonia e
independência dos poderes.

Requer a concessão da medida liminar, a fim de
suspender a eficácia da Lei Municipal nO475/2003 até o' julgamento
do mérito da ação.

, 11- Em exame da matéria posta sub judice vislumbro
presentes os requisitos autorlzadores da concessão da medida

.Ilmlnar, objetivando a salvaguarda do relevante interesse público

I
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I
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AMADOR PINHERIRO DOS SANTOS NETO,
brasilei:-o, na cond í cé o de f?reEeito
Municipal de São José das tv1issoes,

por :~ell procurador, no fim a s s i na do ,

com fundamento no artigo 95, )0- ,§

í nc . t t t , da Constituicão Sstadual
',';f

ele e r t i rto 125, § 2", da Con5tit'ücao

Fede ra i e na forma Regimenr::J I n t e rno

desse C:çrégio Tribunal de Just~ca,

bem como, no art. 65, XVI, da LOM,

vem p r o po r I

'~Ii!.;,

AÇJ..ODIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE LIMINAR URGENTE

corit r e a Lei Municipal n° 475/2003,

de l' de dezembro de 2003, pela5
razões ç seguir deduzidas:
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6. Considerando flagran"Ceser
i!lconscitucionalidaàe arguida e, por outro lado, o risco de o
titular responsabilizadoPoder Executivodo ser
c r í mine Jrnen t e , rio s te!'ITlOSdo er t . 1°, XIV, do Dec . Lei 201/67

e pela atual Lei 101/00,, pelo !lEoO cump!'imento da Lei
. !·lun i c ipa 1, es tende rie c ess á r i a a concessão de Medida Liminar,

õ quel, para que seja sustada, imediatamente arequer,
eficf.cia da Lei em tela.

..,
I. .De f er ida a 1 iminar, sej ó c í taco o
Dr. I Procura.dor-Geral do Estado, notificada a Camara de
Vereadores de São José das MissOes, na pessoa de seu

, I preside,nte, para prestar Ln f o rmacõe s . querendo, e ouvido o
Dr. ProcurGJdor-Geral de Just.icc, espera seja julgada

,
procedente a presente cedo para, e!T,definitivo, declarar a

i !~co n s r i r II c io na Ii da d (~ d (; Le ; 4 7 ~)I 03 .

Nes:es termos,

Pede deferimento.

.Por t.o .r..legre I 11 de j anei ro de 2004.

, I
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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LEI MUNICIPAL N.o 475/2003, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003.
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-;,,-'.-M-un-". ~S~iJo~J"OU~..4d:'-i6S~M~;~-:--S~" ALTERA o ANEXO I DA LEI MUNICIPAL N.o 54,
0,10 Pessoa' DE 15 DE DEZEMBRO DE 1993, E DÁ OU~~ P~9V1DÊNCIAS."

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de São José das Missões, RS, no uso de suas atribuições legais,
e considerando o Oficio N,O 234/2003, do Senhor Prefeito Municipal, PROMULGA, a
seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica alterado parte do anexo 1 da Lei Municipal N." 54, de
15 de dezembro de 1993, que passará a vigorar com a seguinte redação:

PADRÃo CARGOS DE PROVEMENTOEFETIVO N.O DE CARGOS
1 Telefonista

Vigilante
Operário
Auxiliar Administrativo
Atendente
Servente

02
04
08
02
02
10

Art. 2.0 - O restante do anexo fica inalterado,

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA cÂMARA MIJNlCIPAL
DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, RS, AOS 11 DE DEZEMBRO
DE 2003.

~~ LU O DE QUADROS
PRESIDENliE

Av. 20 de Março, Fone: (Oxx55) 3753·1115 - CEP 98325-000 - São José das Missões - RS



"'ALTERA O ANEXO I DA LEI MUNICIPAL N.u 54,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1993, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de São José das Missões, RS, na forma do que dispõe a Lei
Orgânica Municipal;

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou a
seguinte Lei:

Art, 1.° - Fica alterado parte do anexo I da Lei Municipal N.? 54, de
15 de dezembro de 1993, que passará a vigorar com a seguinte redação:

PADRÃO CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO N.U DE CARGOS
Telefonista
Vigilante
Operário
Auxiliar Administrativo
Atendente
Servente

02
04
08
02
02
10

Art. 2." - O restante do anexo fica inalterado.

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.---
Art. 4.U - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, RS, AOS 10 DE NOVEMBRO
DE 2003.

Av. 20 de Março, Fone: (Oxx55) 3753-1115 - CEP 98325-000 - São José das Missões· RS



·-,,"'o

\
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

I

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 03/03

Colegas Vereadores:

Ao curnprimentá-los apresento o projeto de lei do legislativo número
03/03, visando adequar o quadro de servidores no padrão 1 as reais necessidades do
Município.

Decorre o presente projeto de lei da observância ao edita! de
concurso número 01/2003, Edita} número 02/2003, que abriu apenas uma vaga para o
cargo de telefonista. Tal redução, justifica-se pelo fato de que não há mais necessidade de
05 cargos com a autornação dos serviços de telefonia no Município.

Lembre-se, que a redução do número de cargos evitará o
comprometimento de valores com a contratação de servidores desnecessariamente.

A iniciativa é do Legislativo uma vez que não há aumento de
despesas para o Município. Como há necessidade de sanção do Executivo é necessário
que o presente projeto seja apreciado em regime de Urgência Urgentissima.

Certo de vossa aprovação, firmo-me, atenciosamente,

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, RS, AOS 10 DE NOVEMBRO DE
2003.

.-----_.-- -- .

("~:;:~~.~.~.; "-.: -. )
( - c/ ....,.''''-"---<:I-: - .-~ • ---:~_., /
EDISON LUIZ BUENO DE QUADROS

PRESIDENTE

Av. 20 de Março, Fone: (Oxx55) 3753-1115 - CEP 98325-000 - São José das Missões - RS



~I
~I
-I
~l
-I
~I
-I Av, 20 de Março, s/no - Fone/Fax (Oxx55) 3753-1040 e 3753-1150~l

/.-1
.J

-t
J
_l
.-J

_I

_I
_I
_I
_I

-I
-I

~.

J~,

~I
~I
~I

-I
J
~l
J
~I
-I
_I
~l'-

f,

Estnctc: do uio Gtnrulc: cto SI 11

PREFEITURA lHUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES
I

I~J.' ,,"I>' .
. "$10Joi! DiS iiii\ót~~)"

VETO AO PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO N°, 03/2003

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Pre.feito
Municipal de SJo José das Missões, RS, no uso das atribuições que
lhe são conf er i d as no § 10 elo Ar t.. 54 da Lei Orgânica t-Iunicipal:

Considerando a sua inconsti tucionaliclacJe em
razão do vicio de origem, eis que são da iniciativa privativa do
Poder Executivo as Leis que dispõe sobre a organização e a
estrutura administrativa do quadro de Cargos do Execut.ivo , na
forma do artigo 61, B 1° da Con5tituiç~0 Federal e no Artigo 49
da Lei Or'gãnica Municipal.

- Veta o Projeto de Lei Legi:ilativo n°. 03/2003,
aprovado em 10 de novembro de 2003.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃo JOSE DAS
MISSÔES, aos 01 de dezembro de 2003.

~J~~iN'H~I~RO DOS SANTOS NETO

Prefeito Municipal

CEP 98325-000 - São José das Missões - Rio Grande do Sul -•.. ----- - - Gostão 200112004

GOVERNO DEMOCRA TlCO POPULAR
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Estélr!O do r~i() Grélncic cio Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS lHISSÕES

\
\

.AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito
Municipal de Sâo José das Missões, RS, no uso das atribuições que
lhe sao conferidas no § }O do Art. 54 da Lei Organica Municipal:

Considerando a sua .i nconsti tucionaliclade ern
razao do vicio de origem, eis que s~o da iniciativa privativa do
Poder Executivo as Leis que dispõe sobre a organização e a
estrutura administrativa do quadro ele Cargos do Executivo , na
forma do artigo 61, B 1° da Corrs ti t.u.i ç.ão Federal e no Ar ti q o 49
da Lei Orgánica Municipal.

- Veta o projeto ele Lt':Í Leq.i s Lat ivo n°. 03/2003,
aprovado em 10 de novembro de 2003.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS
MISSÕES, aos 01 de dezembro de 2003.

~~T~~ÊIRO DOS SANTOS NETO
Prefeito Municipal

L

I~

L

.l

L Av. 20 de Março, sin° - Fone/Fax (Oxx55) 3753-1040 e 3753-1150
L CEP 98325-000 - São José das Missões - Rio Grande do Sul ruMlO ... - - Gostão 2001/2004
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" A divisão de Poderes fundamenta-se,
pois, em dois elementos: a)
espeçializ~ção funcional,
significando que cada órgão é
especializado no exercício de uma
função: b) independência orqânica,
além da especialização funcional, é
necessário que cada órgão seja
efetivamente independente de outros,
o que postula ausência de meios de
subordinação.U(grifo nosso)

Quando o L~gisl~tivo prescreve que o
Executivo devera agir de determinada forma, em matéri5 de sua
competência privativa, desapa:::-ece "especia1izccãoa

-, funcional" e transparece a "subordinacão".

.,., . dá

incc::s:i t uc í on e Lí de c e ~e:3::ou4 7 5/ 2 (l (, :;, r

també::'., c e scon s dde reco o o í sc í p l i namen t o contido no e r t . 8°

da C~~stituicào do Estado, que dispõe sobre a obrigatcriedade
s e r ern obs e r vacc s , pelos

:-:ons:itucionais.

c:.•.; . Em face do exposto, com ba se nos
érts. ''0o , da Consti tuicão10, 61,19, inciso I e 82, VII,

Est&~~al, vem propor a presente Acão Direta, com o fim ce ver
inco~stitucio:!alidade Municpa~ cnda Leia

___ I'

I --------------------------------------------~~------------------
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Ao pr e s c r eve r , pela mal fadada Lei,

á. p r á t; i c él d e a tos d e admin i s t~a c à o p ell o Execu t ivo , o

Legi s la ti vo es t é pra t icando .à to de inger~Dcia nas
prerrogativas cio Executivo, administrando no, lugar deste, no

que de s con s i de r a e infringe, também, ° disposto no a r t . 10,
dá r':::ns:i t u í c:ll(; ,r·:~tadu(jl, que d is poe sobre a independência e

Na exposicão sobre 'a or qan i zecê o dos

três Poderes, dispõe a sábia doutrina do mestre João 8arbalho

u.e., in Corisr i t.u i ç ã o Federal Brasileira -, Comencários, F.

Br i çue t &Cia. Editores, RJ, 192~, p . 72:

;,>'10.

" E convém adverti~ aqui, para
perfei ta inteligência do que se
refere às atribuições de cada um
desses ramos do 'poder público
nacional, - que essas .a tr í bu í çõe s não
passam além das que estão
expressamente consagradas na
Constituição (podere~ enumerados e
limitados) e das que destas decorrem
como condição necessária para que
possam ser exerci das (poderes
implici tos ou por compreensão). Isto
resulta da própria indole do sistema
de governo consagrado pela
Constituição."

No ensinamento do

cons:itucionalista, José Afonso da Silva, 'in C~rso de Direito

~- .-----r---.' -
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'AOÓ'OO RIO GRANDE DO SUL

,;(iÓDER JUDICIÁRIO
, TRIBUNAL DE JUSTiÇA

Intime-se e, oportunamente, distribua-se.

Porto Alegre, JB' e janeiro de 2004.

//'" DES. JOSÉ EUGÊNIO TEDESCO,Y Presidente.

/
r
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deficiência de funcionà~io ne municipio, cem co~:ursc já
realizado, faltando somente nomear as cla~sificadas, a Lei de
í n í c ia t í va da Câmara e p rornu Lqa da pela mesma, me sr.o t endo

21 í eí , C,HlS6 sérios e í rrece r áve í s prejuízos ao :/.ecu:ivo
>1unicipal. Tal d i spo si ti vo , c ri a uma :ngerê:1ci=. :';J Poàer

2xecu~ivo, ou 'seja, o poc e r de iniciativa passa à :E.me-.rade

Vereadores, fato que inibe a aplicacao dos dispositivos antes
referidos, e por isse, não pode permanecer.

L

3. as ma t é riassalientarr;=-ge que,
quan to à sua inic iativa e compe tência, dos Poderes, e st ao

I •. contempladas nos dispositivos acima, 'bem como, os da
excl us iVã compe tência da Câmara de Vereadores, í1~G c i tados
aqui, mas previstos na Lei Orgânica Municipal, em se~ are. 26

:':"';:"qual prevê a C~mara, legislar sobre os seus se rv í cos
iniciativa e competência da matéria em epi q reze , nao
existindo previsão para legislar sobre os cargos do Poder
Executivo, fato que, cristalinamente consubstancia-se numa
inconstitucionalidade. Lei atacada, de,fim,For a

maculada inconscitucionalidade, ;Jor v ; c i ode quer
iniciativa, quer por ir.competência em razão da mace=ia,
concrária, também, ao interesse público.

de
I

I
I
I
I
I É objeto básico da Const:'tuicão ai
I organitacao do Estado, os seus Três Poderes, como órg!os

,-i l d_i_s_t_~.~~~.~,..~_o_r_q_U_e_d_i_s_t_i_n_t_a_s_c_::I_s_s_u_a_s__f u_n_c_õ_e_s_'_-L.JA.i-'.•..::_' ...J

rht~1 !\1iljllr Novuis, Iuso, ~IIH () I :..Funcr -55- 7";2.2620 ...Ccluln r -:5"'-- (.)q~7...t()Sl·L ('I.'f) nu 't, ..•..•,,'\111
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VI Dispor sobre a organlzação
funClonamento da administração municipal;

e

VII Prover cargos, funções e empregos
rnun i c i pa as . p ra ci c a r atos adrm n a s tra t i vo s
referentes aos s e rv i co s rnun i c i pa i s . salvo os
de compet~ncla da Cãmara;

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - Art. 82, VII e XVIII:

q o ve r na co r .::;'0

VII Dispor sobre a organização e o
funcionamento da administração estadual;

.~
r

XVIII- Prover cargos do Poder Execut1.vo, na
forma da le1.;

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Art. 84, VI E XXV:

'I':;'

VI Dispor
funcionamento
forma da lei:

sobre a o rç an i, zação e
da administração federal,

xxv prover e
federa:s, na :orma

extinguir
da lei;
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ESTADO DO RIO GRAND~ DO SUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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Ofício n.O 23/2004-STP Porto Alegre, 19 de janeiro de 2004.

Senhor Prefeito:

c, '.--.,:r-

Comunico-lhe que deferi a iiminar pleiteada,

conforme copia da decisão em anexo, nos autos da Ação Direta de

lnconstltucíonalldada n,o 70008005407, de Porto Alegre, em que constam,

como proponente, o Prefeito Municipal de São José das' Missões a, como

requerida, a Câmara Municipal de São José das MIssões.

Na oportunidade, apresento-lhe minhas cordiais

saudações.

"Des, JOSÉ EUGÊNIO TEDESCQ,

Presidente.

Excelentfssimo Senhor
Prefeito Municipal de

São José das Missões· RS
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