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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /2016.

MEMORANDO INTERNO 01.PAD03.DISP03.290l/2016

São Bernardo - Ma, 29 de Janeiro de 2016.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
FRANCISCO CÉLIO BEZERRA
ASSESSORIA JURÍDICA.

Tendo em vista a solicitação do Senhor Presidente, relativo a
contratação de fornecimento de material de expediente e de escritório para o funcionamento da
Câmara de Vereadores, solicito de V. Sa. elaboração de parecer, nos termos da Lei 8.666/1993.

O Processo encontra-se a disposição de V. Sa. na sala de
reuniões da Câmara de Vereadores.

Respeitosas Saudações.

~ ,~'IJ·Iri,-c%
A IRACILDA COSTA.
Presidente da CPL.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2016.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2016.
DATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO: 21 de Janeiro de 2016.
HORA E DATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08HOOMIN
DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016.

PARECER JURÍDICO

PARECER JURÍDICO N° 01.010212016, de 29 de Janeiro de 2016.

ASSUNTO:

PARECER JURÍDICO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 03/2016.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2016. PELO RECONHECIMENTO DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA lL. SILVA MENDES SERVIÇOS - ME.
JL SILVA, CNPJn° 13.373.173/0001-05.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO : FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E
DE ESCRITÓRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
SÃO BERNARDO - MA, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS
CONSTANTE NA PLANILHA DO ANEXO L

O Exce1entíssimo Senhor Presidente Bernardo dos Santos Tomaz solicitou a
abertura de licitação para contratação do fornecimento de material de expediente e de
escritório para a Câmara de Vereadores.

Procedida a análise da documentação constante no Procedimento
Administrativo n" 03/2016, Dispensa de Licitação n° 03/2016, destinado ao fornecimento de
material de expediente e de escritório que tem por finalidade atender o funcionamento da
Câmara de Vereadores de São Bernardo - Ma.

A empresa J.L. SILVA MENDES SERVIÇOS - ME. CNPJ n°
13.373.173/0001-05, com sede na rua Benedito n" 27, centro, São Bernardo - Ma, CEP.:
65.550-000, apresentou proposta de fornecimento no valor total de R$ 7.580,50 (sete mil,
quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

Para o custeio da despesa há no orçamento rubrica própria com a seguinte
codificação e elemento de despesas: 010100.031.0020.2083.0000 3.3.90.30.16 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Verifica-se que o valor da proposta está abaixo do preço estimado para a
contratação do fornecimento, portanto compatível com o preço de mercado. ~

O pagamento relativo ao fornecimento será efetivado, até dez dias após a
emissão da Nota Fiscal, por crédito em conta corrente cadastrada no sistema de pagamento da
Câmara de Vereadores.
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Estando todo o processo e documentação da empresa de acordo com a Lei n°
8.666/93, em especial quanto ao valor mínimo fixado no art. 24, II, da citada Lei, que autoriza
a contratação direta; somos de opinião que se proceda a RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO.

Necessário todas as publicações inclusive da ordem de fornecimento e da
contratação, nos termos do art. 92 da Lei Orgânica do Município e o art. 147, IX, da
Constituição do Estado do Maranhão.

Este é o nosso parecer. SalvoMelhor Juízo.

São Bernardo - Ma, 29 de janeiro de 2016.

~=::':';~~ ~~j_~...-=2?~~
FRANCISCO CÉLIO BEZERRA.

Assessoria Jurídica.
OAB- MA 5050 A.

FranCISCo Céllo Bezerra
oAB N" 5050A ~,

tr~cocehobezerra@9<"3"
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CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEI MUNICIPAL. PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNClA DE
ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL NO MUNiCíPIO. AFIXAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. FATOS CONSIDERADOS
CONTROVERTIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DIREITO LíQUIDO E CERTO: INEXISTÊNCIA. PROCESSO DE
SEGURANÇA EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (... ) 11 - Tratando-se de
município que não possui órgão de imprensa oficial, é válida a publicação das leis e dos atos administrativos
municipais através da afixação na sede de prefeitura. Precedentes do STF e do STJ. (... )." (REsp 148315/RS;
Ministro ADHEMAR MACIEL; SEGUNDA TURMA; publicação DJ 12/2/1999, p. 147).

TERCEIRA CÂMARA cíVEl
Sessão do dia 25 de setembro de 2014
APELAÇÃO CíVEL N.2 22531/2014 -ICATU - (Número Único 0000080-75.2013.8.10.0091)
Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto
Apelante: Município de Axixá
Procurador: Calebe Brito Ramos
Apelada: Silvia Helena Oliveira Campos
Advogados: Ney Batista Leite Fernandes
ACÓRDÃO N.2

r.

PROCESSOCIVIL. APELAÇÃO CíVEL. REAJUSTESERVIDOR PÚBLICO. LEI MUNICIPAL N.2 114/2011. PUBLICAÇÃO
DE LEI ÁTRIO DA PREFEITURA. VALIDADE. PRODUÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

l.É cediço que a Constituição da República de 1988, no art. 37, caput, elevou ao status de pnncrpio
constitucional da Administração Pública o princípio da publicidade, constituindo-o como verdadeira garantia
do cidadão, seja para que possa exercer seus direitos perante a Administração, seja para que tenha condições
de controlar a própria atividade administrativa, através dos mecanismos legais à sua disposição.
2.A publicidade é regra decorrente de princípio constitucional, admitindo somente as exceções previstas na
própria Constituição, a exemplo dos casos de segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 52, XXXIII,
regulamentado pela Lei n. 11.111/2005), e se opera de dois modos: mediante a publicação e a notificação do
ato.
3.Ao contrário do que pode parecer, o art. 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não exige
que a publicação das leis seja sempre efetuada através de órgão de imprensa oficial, porquanto nem todos os
entes políticos, em especial os pequenos Municípios, têm órgão de imprensa oficial.
5.À falta de veículo de imprensa público, para fins de atendimento do previsto no art. 12 da LlNDB, a
divulgação da lei, por meio de afixação em átrio da Prefeitura ou Câmara Municipal. Precedentes do ST1.
5. Mandado de segurança concedido.
6. Recurso conhecido e improvido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do
voto do Desembargador Relatar.
Votaram os Senhores Desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Cleones Carvalho Cunha e Lourival de
Jesus Serejo Sousa.
Presidiu o julgamento o Senhor Desembargador Cleones Carvalho Cunha.
Presente a Senhora Procuradora de Justiça, Themis Maria Pacheco de Carvalho.
São Luis/MA, 25 de setembro de 2014.
Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO - Relatar

RELATÓRIO
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Município de Axixá/MA interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara Única da Comarca de Icatu/MA, nos autos do Mandado de Segurança n.º 80-
75.2013.8.10.0091, impetrado por Silvia Helena Oliveira Campos, que:
I) julgou procedente a demanda e concedeu a segurança para determinar o restabelecimento dos salários da
impetrante, na forma indicada na lei Municipal n.º 114/2011, aplicando-se todos os reajustes concedidos, em
especial quanto ao salário base, tudo nos termos dos art. 5º, LXIX,da CF/88 ele a lei 12.016/2009;
11) concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o pagamento seja feito na forma aqui
apontada, já quanto ao mês de julho corrente, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada
pagamento em desacordo com esta decisão. Condenação do impetrado nas custas processuais, ex lege;
111) sem honorários (Súmula 512 do STF;105 do STJe art. 25, da lei 12.016/2009).

Na inicial de fls. 03/13, a impetrante alega que:
a) foi nomeada e empossada no cargo de Enfermeira, em 21.07.2011, em razão de sua aprovação no concurso
público promovido pelo Município de Axixá/MA, conforme faz prova Termo de Posse (fI. 16) e Portaria de
Nomeação n.º 131/2011(fl. 17);
b) pelo exercício do cargo percebe mensalmente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de
Adicional de insalubridade de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e após os descontos legais, percebe líquido R$
2.088,23 (dois mil e oitenta e oito reais e vinte e três centavos);
c) com o advento da atual administração municipal, após recadastramento funcional promovido pelo Prefeito
Municipal teve uma redução salarial, porquanto passou a receber a quantia líquida mensal de R$ 920,00
(novecentos e vinte reais);
d) a redução do salário da impetrante violou regra contida na Constituição Federal/88.
A sentença recorrida acha-se às fls. 168/172.
Nas razões recursais de fls. 218/229, o município apelante aduz que:
a) para que uma lei seja inserida no ordenamento Jurídico pátrio é necessária a publicação da mesma,
conforme estabelecido pelo art. 1º da lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro;
b) a publicação dos atos normativos, constitui condição de sua eficácia e, a finalidade dessa publicação é
tornar exigível seu cumprimento, obrigatória a sua observância, presumindo-se que todos os conhecem e que
deles não poderão se escusar;
c) conforme as certidões expedidas pela Câmara Municipal de Axixá (fls. 122 e 152), o único projeto de lei que
tramitou por aquela Casa legislativa fora o Projeto n.º 010/2011 que concedeu reajuste salarial a cargos
específicos de servidores, sendo que quanto à lei n.º 114/2011, no qual se funda o pleito da impetrante, ora
apelada, consta na certidão que não há nos arquivos do Poder legislativo Municipal, qualquer informação
quanto à sua publicação, razão pela qual não há que se considerar válida;
e) nos presente autos não se discute a irredutibilidade salarial, garantido a todo servidor público, vez que o
ato do ente municipal fora motivado pelo princípio da vinculação ao edital, já que a impetrante passou a
perceber remuneração na forma estabelecida pelo edital que regulou certame público no qual fora aprovada,
e;
f) considerando a inexistência de lei instituidora de reajuste salarial, não pode o Poder Judiciário preencher
lacuna legislativa, sob pena de ferir Princípio da Separação dos Poderes.
Apresentadas contrarrazões às fls. 244/253.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e quanto ao mérito deixou de exarar parecer por
entender inexistir quaisquer das espécies autorizadoras do art. 82 do CPC(fls.263/265).
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso voluntário interposto, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.
É cediço que a Constituição da República de 1988, no art. 37, caput, elevou ao status de princípio
constitucional da Administração Pública o princípio da publicidade, constituindo-o como verdadeira garantia
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Assim, não obstante a regra geral de que a publicação válida para a lei é apenas aquela realizada no Diário
Oficial, a jurisprudência diverge quanto a possibilidade de que essa publicação oficial se dê com a afixação dos
atos e leis municipais na sede da Prefeitura ou da Câmara, onde não houver órgão oficial, em conformidade
com o disposto na Lei Orgânica do Município.

do cidadão, seja para que possa exercer seus direitos perante a Administração, seja para que tenha condições
de controlar a própria atividade administrativa, através dos mecanismos legais à sua disposição.
As leis, por força do art. 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei n.2 12376/2010), somente
entram em vigor depois de publicadas, e a própria Constituição da República, no art. 84, IV, consagra o
princípio da publicidade relativamente a tais atos normativos, na medida em que determina ao Chefe do
Poder Executivo que publique as leis promulgadas.

Segundo Hely Lopes Meirelles (in, Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed., atualizada por Eurico Andrade
Azevedo, Deoclécio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 93):
A publicidade como princípio de administração pública (CF,art. 37, caput), abrange toda atuação estatal, não
só no aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação de conhecimento da conduta
interna de seus agentes. Essapublicidade atinge, assim, os atos concluídos e em formação, os processos em
andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as atas de
julgamentos de licitações e os contratos de quaisquer interessados, bem como os comprovantes de despesas
e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes.
Tudo isso é papel ou documento público que pode ser examinado na repartição por qualquer interessado, e
dele pode obter certidão ou fotocópia autenticada para fins constitucionais.
Assim é que a publicidade é regra decorrente de princípio constitucional, admitindo somente as exceções
previstas na própria Constituição, a exemplo dos casos de segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 52,
XXXIII, regulamentado pela Lei n. 11.111/2005), e se opera de dois modos: mediante a publicação e a
notificação do ato.

Regra geral, a publicação é a espécie de publicidade utilizada quando o ato for de interesse geral, ou
indistinto. É certo que compete à lei do ente federado indicar a forma de publicidade dos atos editados por
cada um.

Assim, é que a publicação adequada para os atos da Administração deve ser feita no órgão oficial, não valendo
a veiculação somente na imprensa privada, no rádio ou na televisão, devendo ser compreendidos na
expressão órgão oficial, além do Diário Oficial, "os jornais contratados" pelas entidades públicas para
efetivação das publicações oficiais.
Já a notificação, forma especial de publicidade, acha-se reservada para o ato que venha a exigir um
comportamento individual de determinado cidadão, distinto da coletividade, perante a Administração Pública,
na defesa de seus direitos, podendo ser realizada mediante entrega pessoal ao interessado, de cópia autêntica
do ato, ou então através de notificação pessoal de que o ato está à sua disposição, para vista, na repartição,
comunicação postal pessoal da decisão, com aviso de recebimento, dentre outros.
O importante nessa última espécie de publicidade é que o particular, induvidosamente, tenha recebido a
notificação do seu interesse.
Especificamente no que concerne à publicidade das leis, tenho que a publicação é o ato pelo qual a
decretação, sanção e promulgação da lei são levadas ao conhecimento dos componentes da sociedade e dos
órgãos estatais.
Daí, levando em conta o disposto no art. 84, IV da CF/88, que determina ao Chefe do Executivo o dever de
publicar as leis, entendo que o art. 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro também
fundamenta o princípio da publicidade.
No caso específico dos municípios, há uma certa dificuldade em se estabelecer a forma da publicação de suas
leis a demais atos normativos, porquanto a maioria deles não mantêm um órgão oficial impresso, de
circulação regular.



•

Quanto à publicação, entendo que, não obstante tratar-se de mandando de segurança, onde a prova é pré-
constituída, é cediço que desde a legislação anterior já era permitida a requisição de documentos que se I~
encontram em repartição ou estabelecimento público ou em posse de autoridade que se recuse a fornecê-Io, V
senão vejamos (art. 62, parágrafo único da Lei n.2 1.533/51 correspondente ao art. 62, § 12 da Lei n.2
12.106/2009):
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Sigo a linha que entende que, em caso de inexistência de órgão oficial de imprensa no Município, aceita-se,
para fins de atendimento do previsto no art. 12da LlNDB,a divulgação da lei, por meio de afixação em átrio da
Prefeitura ou Câmara Municipal.

Essetambém é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais:

CONSTITUCIONAL,ADMINISTRATIVO E PROCESSUALCIVIL. LEIMUNICIPAL. PUBLICAÇÃO.INEXISTÊNClADE
ÓRGÃODE IMPRENSAOFICIALNO MUNICíPIO. AFIXAÇÃONA SEDEDA PREFEITURA.FATOSCONSIDERADOS
CONTROVERTIDOSPELASINSTÂNCIASORDINÁRIAS. DIREITO LíQUIDO E CERTO:INEXISTÊNCIA.PROCESSO
DE SEGURANÇAEXTINTOSEM JULGAMENTODO MÉRITO. RECURSONÃO CONHECIDO.(•••) 11 - Tratando-se
de município que não possui órgão de imprensa oficial, é válida a publicação das leis e dos atos
administrativos municipais através da afixação na sede de prefeitura. Precedentes do STFe do STJ. (•..)."
(REsp148315/RSi Ministro ADHEMARMACIELi SEGUNDATURMAi publicação DJ12/2/1999, p. 147).

LEIMUNICIPAL - PUBLICAÇÃO- AUSENClA DE DIÁRIO OFICIAL.NÃO HAVENDO NO MUNICIPIO IMPRENSA
OFICIALOU DIÁRIO OFICIAL,A PUBLICAÇÃODESUASLEISEATOSADMINISTRATIVOSPODESERFEITAPOR
AFIXAÇÃO NA PREFEITURAE NA CÂMARA MUNICIPAL. RECURSOPROVIDO."(STJ, REsp 105232/CE, Rei.
Ministro GARCIAVIEIRA, PRIMEIRATURMA, julgado em 15/09/1997, DJ20/10/1997, p. 52977 )
RECURSO DE REVISTA. MUNiCíPIO DE CARIRIAÇU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
PUBLICAÇÃONO ÁTRIO DA PREFEITURADA LEI INSTITUIDORADO REGIMEJURíDICOÚNICO. MUNlCfplO DE
PEQUENO PORTE. EFICÁCIA. Conforme a exegese do art. 12 da LlNDB (atual denominação da LlCC),
considera-se válida a publicação de leis e atos oficiais dos municípios que não possuem órgão de imprensa
oficial, mediante a afixação na sede de sua prefeitura e/ou câmara municipal. Precedentes da SBDI-1 e
desta Turma, ambas do TST.Recurso de revista conhecido e provido. (TST- RR:9817620105070028, Relator:
Augusto César leite de Carvalho, Data de Julgamento: 05/02/2014, 6!! Turma, Data de Publicação: DEJT
07/02/2014)

Até mesmo porque, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, o art. 12 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro não exige que a publicação das leis seja sempre efetuada através de órgão de
imprensa oficial.
Nem todos os entes políticos, em especial os pequenos Municípios, têm órgão de imprensa oficial. À falta de
veículo de imprensa público, basta seja observado o costume do local. Nosso ordenamento jurídico não é
infenso ao costume, conforme se depreende do disposto no art. 4º da LlCC,do art. 126 do CPCe do art. 3Q do
CPP.

o que importa é que a lei se torne pública, isto é, seja divulgada para conhecimento de todos. Sea afixação do
teor da lei na sede da prefeitura permite que os munícipes tenham acesso ao novo diploma legal, e, mais,
trata-se de costume do rincão, não há porque se questionar a validade da lei."

No caso em tela, conforme se pode observar dos documentos de fls.151/167, verifica-se que a Lei Municipal
n.!l 114/2011 foi sancionada em 30.11.11, pelo chefe do executivo municipal à época, razão pela qual a
pagamento da verba pleiteada pela impetrante não se mostra descabido e discricionário, posto que baseado
em lei. .
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Art. 6º . A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será
apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e
indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual
exerce atribuições.
§ 1º . No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento
público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-Io por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará,
preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o
cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-Ias à
segunda via da petição.
logo, considerando que a dificuldade sem e produzir prova quanto à publicação da mencionada lei municipal
no átrio da Prefeitura Municipal, é de se considerar legítima que tal publicação ocorreu da forma alegada pela,
mediante afixação em sede pública, ficando atendida a regra disciplinada pela lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro.
Daí que, não merece reforma a sentença de base.
Posto isto, voto pelo conhecimento e improvimento da apelação, mantendo a sentença de base em todos os
seus termos.
Sala das Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, em São Luis (MA\\ 2.5 de
setembro de 2014.
Desembargador JAMll DEMIRANDAGEDEONNETO
Relator

~L- ~

• Artigo 92 da lEI ORGÂNICADOMUNlcfPIO DESÃOBERNARDO- MA .

Capitulo 11
DOS A TOS M UNICrPAIS

Seção (
DA PUBLICIDADE DOS ATOS MUNICIPAIS

Art. 92 - A publicação das leis e atos municipaisfar-se-á em 6'rgão da im-
)resa local ou regional ou por afixação na sede da Prefeitura Ou da Câmara Mu-
ridpal. conforme o caso.

S i º - A escolha <10órgão da impresa para a divulgação das leis e atos ad-
ninistl'ativos far-se-á através de licitação. em que se levarão em conta não só as
!ondições de preço. como as ctrcustàncl as de freqüência. horário. tiragem e dís·
ribulção.

§ 29 - Nenhum ato produzirá efeito antes de suo publiCê,lção.
§ 39 - A publicação dos atos não normativo"S. pela iimpresa. poderá ser re-

.umida.

** Art. 147, IXda CONSTITUiÇÃODOESTADODO MARANHÃO
Seção11
DaCompetência do Município
Art. 147. Compete ao Município:.
IX - afixar as leis, decretos e editais na sede municipal, em lugar visível ao povo, ou publicá-los em jornal
oficial, se houver;


