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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. MATÉRIA 
TIPICAMENTE ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE. (Ação Direta de Inconstitucionalidade, Nº 
70010308344, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Alfredo Guilherme Englert, Julgado em: 21-03-
2005) (grifou-se) 

 
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 
Municipal nº 2.681/2019. Dispõe sobre a criação do selo 
“empresa amiga de Rondônia”. Vício de iniciativa. Criação 
de atribuição para o Poder Executivo Municipal. 
Competência privativa do prefeito. Reserva de 
administração. Ingerência do Poder Legislativo. Ofensa à 
separação dos poderes. Inconstitucionalidade formal. 1. É 
inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que crie a 
obrigação e responsabilidade para órgão do Poder 
Executivo Municipal, por se tratar de matéria 
relacionada à organização e ao funcionamento da 
Administração do Poder Executivo, em clara afronta ao 
art. 39, §1º, inc. II, al. d, da Constituição do Estado de 
Rondônia e art. 65, §1º, inciso. IV, da Lei Orgânica do 
Município de Porto Velho, bem como o art. 22, XI, da 
CF/88. 2. Declarada a inconstitucionalidade da lei com 
efeitos ex tunc. (DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, 
Processo nº 0802594-67.2020.822.0000, Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, Presidência, Relator(a) do 
Acórdão: Des. José Jorge R. da Luz, Data de julgamento: 
08/02/2021) (grifou-se) 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
- LEI MUNICIPAL QUE VERSA ACERCA DE CRIAÇÃO E 
ATRIBUIÇÕES DE CONSELHO MUNICIPAL VINCULADO 
A SECRETARIA MUNICIPAL - PROJETO DE LEI DE 
VEREADOR - VÍCIO DE INICIATIVA - COMPETÊNCIA 
PRIVATIVA DO PREFEITO - COMPOSÇÃO DE ÓRGÃO 
QUE INTEGRA O EXECUTIVO POR MEMBRO DO 
LEGISLATIVO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES. Compete privativamente 
ao Chefe do Poder Executivo local a instauração de 
processo legislativo que versa acerca da criação e 
atribuições de Conselho Municipal vinculado à Secretaria 
do Município. Ofende o princípio da separação dos 
poderes a composição em órgão vinculado ao Executivo 
de membro do Poder Legislativo. (TJMG - Ação Direta 
Inconstitucionalidade nº 1.0000.15.030122-4/000, 
Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, ÓRGÃO 
ESPECIAL, julgamento em 27/07/2016, publicação da 
súmula em 05/08/2016). 

 
Destaca-se, ainda, o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal acerca do tema:  
 
EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. 
Competência do relator para negar seguimento a recurso 
manifestamente inadmissível. Lei municipal de iniciativa 
parlamentar. Introdução de matéria no conteúdo 
programático das escolas das redes municipal e privada de 
ensino. Criação de atribuição. Professor. Curso de 
formação. Regime do servidor. Aumento de despesa. 
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. 
Prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes. 1. 
É competente o relator (arts. 557, caput, do Código de 
Processo Civil e 21, § 1º, do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao 
recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 2. 
Ofende a Constituição Federal a lei de iniciativa 
parlamentar que cria atribuições para órgãos públicos 
e que trata do provimento de cargos e do regime jurídico 
dos servidores públicos, uma vez que, no caso, cabe ao 
chefe do Poder Executivo, privativamente, a deflagração 
do processo legislativo. 3. É pacífica a jurisprudência da 
Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade 
formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema 

relativo a servidores públicos, acarreta aumento de 
despesa para o Poder Executivo. 4. Agravo regimental não 
provido. (Órgão julgador: Primeira Turma; Relator(a):Min. 
DIAS TOFFOLI; Julgamento: 06/08/2013; Publicação: 
20/09/2013). 

 
Logo, o artigo 2º do presente projeto de lei encontra-se 

acometido de vício de inconstitucionalidade formal subjetiva e de 
ilegalidade, porquanto emergiu de membro do poder legislativo 
municipal, adentrando, assim, em competência privativa do Prefeito 
Municipal”. 
 

Ante o exposto, decido pelo VETO PARCIAL ao Projeto de 
Lei supramencionado, especificamente, ao artigo 2º, face às justificativas 
expostas, nos termos do art. 65, § 2º, da Lei Orgânica do Munícipio de 
Manaus – LOMAN. 

 
Atenciosamente, 

 
Manaus, 07 de abril de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 5.288, DE 07 DE ABRIL DE 2022 
 

DISPÕE sobre as ações de capacitação 
desenvolvidas pela Escola de Serviço 
Público Municipal e Inclusão 
Socioeducacional - ESPI, suas modalidades 
de educação, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que 

lhe confere o art. 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,  
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 107 da Lei Orgânica 

do Município de Manaus – LOMAN;  
 
CONSIDERANDO que compete à Escola de Serviço 

Público Municipal e Inclusão Socioeducacional - ESPI, instituída na 
forma da lei, dentre outras obrigações, a realização de cursos regulares 
de administração pública, palestras, treinamento, aperfeiçoamento e 
atualização do servidor;  

 
 CONSIDERANDO o Parecer nº 016/2022 – ASJUR-

SEMAD, oriundo da Assessoria Técnica que opina pela possibilidade 
jurídica da publicação do Decreto;  

 
CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de 

Orçamento e Finanças da SEMAD com a correspondente planilha de 
impacto orçamentário, ratificada pela Subsecretaria de Orçamento e 
Projetos – SUBORP/SEMEF, que opina pelo deferimento do pleito; 

 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 1.512/2022 – 

SEMAD consta nos autos do Processo nº 2022.16330.17131.0.000012 
(Siged) (Volume 1), 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as ações de capacitação 
desenvolvidas pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão 
Socioeducacional - ESPI, e suas modalidades de educação. 

 
Parágrafo único. As ações de capacitação de que trata 

este Decreto, destinam-se aos servidores municipais, estagiários e 
bolsistas dos Programas de Inclusão Socioeducacional geridos pela 
ESPI e agentes públicos e políticos.  



 

Manaus, quinta-feira, 07 de abril de 2022 
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 Art. 2º Para fins deste Decreto, considera-se:  
 
I – educação presencial, aquela cujo conteúdo é exibido 

em ambiente físico de aprendizagem, com a presença física tanto dos 
instrutores quanto dos destinatários das ações de capacitação, em 
período, turno e horários pré-estabelecidos;  

 
II – educação a distância – EAD, cujo conteúdo é gravado 

e disponibilizado em ambiente virtual de aprendizagem, de maneira 
estruturada, proporcionando a participação assíncrona, isto é, o acesso 
flexível dos destinatários das ações de capacitação, na localidade e 
horário de sua preferência; e  

 
III – educação em formato remoto, com a transmissão  

do conteúdo do ambiente físico de aprendizagem simultaneamente no 
ambiente virtual, ao vivo, ou seja, no mesmo horário da  
exibição no ambiente físico, permitindo a interação entre o  
instrutor e os destinatários das ações de capacitação em tempo  
real, ocorrendo o acesso destes últimos na localidade de sua 
preferência.  

 
Parágrafo único. Na modalidade de educação presencial 

de que trata o inc. I deste artigo, serão observadas as regras contidas no 
Decreto nº 5.073, de 01 de maio de 2021.  

 
Art. 3º As ações de capacitação serão ministradas pelos 

seguintes profissionais:   
 
I – instrutor que elabora o material didático e ministra o 

curso;                                      
 
II – produtor responsável pela customização da sala virtual;  
 
III – tutor que supervisiona o curso na plataforma virtual, 

sendo mediador e orientador dos trabalhos, acompanhando o 
desenvolvimento dos alunos; e  

  
IV – palestrante.  
 
Art. 4º A remuneração financeira dos profissionais 

elencados no artigo anterior, contratados para o desenvolvimento das 
ações de capacitação, ocorrerá conforme especificado nos Anexos I, II e 
III deste Decreto, observando-se a ação desenvolvida, a hora-aula e a 
titulação acadêmica.  

  
Parágrafo único. O instrutor, palestrante, produtor ou tutor 

que tiver mais de uma titulação acadêmica será contratado 
considerando, para fins de remuneração, a titulação de maior grau, 
sendo vedado o acúmulo de títulos, devendo o valor global da 
contratação obedecer ao exposto no projeto da ação de capacitação 
promovida pela ESPI.  

 
Art. 5º Compete à ESPI a gestão de programas de 

qualificação profissional, nas modalidades de educação presencial, 
educação a distância e educação em formato remoto, além de realizar e 
executar os procedimentos operacionais dos cursos destas modalidades, 
bem como:  

 
I – selecionar instrutores, produtores, tutores e 

palestrantes, observando os critérios curriculares, acadêmicos e as 
capacitações a serem ofertadas, priorizando a busca no banco de 
colaboradores da ESPI, sempre que possível;  

 
II – disponibilizar vagas das ações pedagógicas para os 

servidores municipais, estagiários, bolsistas dos Programas de Inclusão 
Socioeducacional da Prefeitura de Manaus e agentes públicos e 
políticos; e  

 
III – remunerar os instrutores e os tutores que prestarem os 

serviços.  
 
Art. 6º As despesas decorrentes das ações de capacitação 

referidas neste Decreto correrão à conta de dotação orçamentária 
específica da ESPI, órgão vinculado à Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD.  

 Art. 7º Fica autorizada a edição de normas 
complementares, nos limites deste Decreto, a serem expedidas pelo 
titular da SEMAD, visando à operacionalização das atividades de 
capacitação.  

  
Art. 8º Fica revogado o Decreto nº 5.164, de 24 de 

setembro de 2021.  
 
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 

Manaus, 07 de abril de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

VALOR DA HORA-AULA PARA ATIVIDADES TÉCNICO-
PEDAGÓGICAS NOS CURSOS DE FORMAÇÃO, 

APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO NAS MODALIDADES 
PRESENCIAL, A DISTÂNCIA E REMOTA 

 
ITEM QUALIFICAÇÃO VALOR (R$) 

I TÉCNICA 60,00 
II GRADUAÇÃO 110,00 
III ESPECIALIZAÇÃO 130,00 
IV MESTRE 160,00 
V DOUTOR 200,00 

 
ANEXO II 

 
VALOR DA HORA-AULA PARA PALESTRAS E AÇÕES 

CORRELATAS NAS MODALIDADES PRESENCIAL, A DISTÂNCIA E 
REMOTA 

 
ITEM QUALIFICAÇÃO VALOR (R$) 

I GRADUAÇÃO 150,00 
II ESPECIALIZAÇÃO 200,00 
III MESTRE 300,00 
IV DOUTOR 400,00 

 
ANEXO III 

 
VALOR DA HORA-AULA PARA PROFISSIONAIS QUE PRESTAM 
SERVIÇOS ESPECÍFICOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA E REMOTA 
 

ITEM FUNÇÃO VALOR (R$) 
I Produtor que customiza a sala virtual 100,00 
II Tutor que supervisiona os participantes nas ações em EaD 80,00 

 

 
 
 

DECRETO Nº 5.289, DE 07 DE ABRIL DE 2022 
 

DECLARA de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das atribuições que 

lhe conferem os artigos 80, inc. XII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do 
Município de Manaus e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei     
nº 3.365, de 21 de junho de 1941,  
 

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de 
proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, 
saúde e demais serviços públicos; 

 

CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está 
encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se 
destina; 


