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Ofício n.° 875 /2021/GAB/PMO Óbidos/PA, 14 de dezembro 2021

Ao
Sr. Jailson Barros de Aquino 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos 
Ref. Ofício 041/2021.
Nesta

Senhor Presidente;

0  Prefeito Municipal de Óbidos ao fim assinado, no uso das atribuições legais que 
a Constituição Federal e a Lei Orgânica lhe conferem, para responder aos termos do Ofício em 
referência, o qual requer informações acerca da transferência do cargo para o Vice Prefeito nas 
ocasiões listadas no expediente retro.

De logo, destacar que o Presidente da Câmara de Vereadores de Óbidos insiste 
em desprezar o “princípio da separação dos poderes1", sob pena de praticar abuso em decorrência 
da conduta excessivamente intromissiva das matérias de competência do Executivo2.

Não se trata de cobrar cumprimento da Lei Orgânica, mas, de interferir de modo 
grosseiro na gestão do Executivo, já que a substituição do Prefeito pelo Vice Prefeito somente é 
realizada quando o Prefeito está fora do Município sem o exercício pleno das funções de Prefeito, 
o que não ocorreu nas últimas viagens feitas para o recebimento de bens e serviços; assinatura 
de contratos e convênios; entre outras ações e atos administrativos praticados no exercício pleno 
da gestão.

Assim é que, estando o Prefeito em viagem para representar o Município de Óbidos na prática de 
atos de gestão não há falar em substituição, o que se informa apenas por dever didático.

Era o que tinha a informar.
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1 Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.
2“ 0  princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do 
Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência 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. (...) Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, 
sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos 
de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho 
de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a 
função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa 
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do 
Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação polífíco-jurídica, exorbitar dos limites que 
definem o exercício de suas prerrogativas institucionais." (RE 427.574-ED, Rei. Min. Celso de Mello, 
julgamento em 13-12-2011, Segunda Turma, DJE de 13.02.2012).
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