
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração

Of. nO10/162-SEMAD/DGD/JE

Excelentíssimo Senhor,
RAULCASSEL
Presidente da Câmara de Vereadores
Ilustres Integrantes do Poder Legislativo
NOVO HAMBURGO - RS

I ADMINISTRAÇÃOHAMBURGO

Novo Hamburgo, 11 de março de 2019

.\ Ii IR \ \1l\IClPH Df \()\O HülBrRr.o
ue.aQTOCOLOnoe' -,'~'~/2.0/q i-::t:Il(

1 Z MA~. lOj~

Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO - AO PROJETO DE LEI N°33/2018.

Senhor Presidente,

Por meio do ofício n° 36/2019, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia de lei
decretada por essa Egrégia Câmara em 19 de fevereiro de 2019, relativa ao à Proposição de Lei n°
33/2018 a qual "Dispõe sobre a Criação do Programa de Acolhimento a Pacientes com Diagnóstico
de Câncer e seus Familiares", de autoria do Vereador Fernando Lourenço, a qual comunico a Vossa
Excelência que, nos termos do inciso V do art. 59 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar
inte~ralmente, por inconstitucionalidade e por contrariedade ao interesse público conforme razões
que seguem.

DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do SI o, do Art. 44 da Lei Orgânica Municipal, o prazo para apresentação
de veto é de 15 dias úteis a partir da data da cientificação. O Ofício n036/2019 que cientificou o
Poder Executivo da aprovação e da redação final do Substitutivo do PL n033/2018 foi recebido em
19/02/2019, sendo a data final para apresentação de seu veto em 12/03/2019.

DAS RAZÕES DO VETO

Em que pese a louvável iniciativa do Projeto em pauta de buscar proporcionar um
melhor acolhimento e atenção aos pacientes com diagnóstico de câncer e seus familiares,
informamos que há impedimentos tanto de ordem legal quanto de ordem prática tomando a medida
sem condições de ser convertida em lei, impondo-se seu VETO TOTAL, nos termos das
considerações a seguir aduzidas por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público.

Preliminarmente cabe ressaltar a impossibilidade do poder legislativo Municipal
propor obrigações que impliquem ônus econômico para o Executivo ou imposição de multas por
parte do Poder Legislativo que impliquem em um dever de fiscalização por parte do Município,
conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu Artigo 59, VI.

Ademais, resta patente que, ao criar as referidas imposições, nos moldes descritos no
Projeto de Lei, estabelece conceitos, procedimentos e ônus a car~o do Poder Público, dispondo
sobre as atribuições que cabem exclusivamente a este no que se refere a matéria atinente à
organização administrativa, incorrendo em clara ingerência nas atividades e atribuições do Poder
Executivo.
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São confiadas ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo funções diferenciadas e
independentes, de acordo com a estrutura da organização política da República, inclusive quanto ao
Município, é que sua parte integrante. Bem por isso a Constituição Federal procurou estabelecer as
atribuições do Poder Executivo e Poder Legislativo, fixando funções adequadas à organização dos
poderes, no que foi seguida pela Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.

o Prefeito, enquanto chefe do Poder Executivo, exerce tarefas específicas à atividade
de administrador, tendente à atuação concreta, devendo planejar, organizar e dirigir a gestão das
coisas públicas. Entre os atos de administração ordinária, pode o prefeito ter qualquer atuação
voltada para a "conservação, ampliação ou aperfeiçoamento dos bens, rendas ou serviços públicos"
(Hely Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, São Paulo, Malheiros, 1997, p. 520).

Portanto, o Projeto de Lei que hora se veta invade a seara de atividades tipicamente
administrativas, ferindo o Princípio da Independência dos Poderes, assentado no Artigo 2° da
Constituição Federal e, simetricamente, presente no Artigo 2° da Lei Orgânica Municipal em razão
do conteúdo normativo que implica interferência na gestão do Município, incidindo, vênia
concedida, em violação ao disposto no artigo 40, da Lei Orgânica, que defere competência privativa
ao Chefe do Poder Executivo para realizá-la.

Embora inquestionável louvável da iniciativa do Projeto de Lei, há que se dizer, que
a Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS não possui em seu patrimônio prédio onde possa
implementar tal servico e nem tão pouco verba para implantá-lo no Município.

Conforme Laudo emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS, esta
Secretaria já disponibiliza oferta de serviços de Abrigamento e Albergue, sendo 25 (vinte e cinco)
vagas de Abrigo e 10 (dez) vagas de Albergue, sendo estes de livre acesso por parte da comunidade
que necessite independente de ser acometida por doenças ou não.

Com a referida Lei, o Município assumiria uma responsabilidade além de suas
possibilidades, visto que seria compelida a disponibilizar atendimento a todos os familiares e
pacientes que demandassem o serviço de acolhimento e acompanhamento o que se torna inviável ao
Município da forma em que foi proposta a Lei, não havendo previsão orçamentária para tal serviço
no Municío.

Nesse sentido, no que tange ao julgamento da matéria que analisa o vício formal de
iniciativa por parte do Legislativo e violação constitucional de independência dos poderes,
entendem os julgadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
tornando a matéria pacificada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N°
3.140/2017, DO MUNICÍPIO DE ALVORADA. OBRIGA A FIXAÇÃO
EM LOCAL VISÍVEL DO NOME, DO HORÁRIO DE TRABALHO, DA
FUNÇÃO E DA ESPECIALIDADE DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM
NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VÍCIO DE INICIATIVA
CONFIGURADO. MATÉRIA QUE COMPETE AO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO LEGISLAR PRIVATIVAMENTE. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES.
INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA. Padece de
inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, lei municipal
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proposta pelo Poder Legislativo que cria atribuições à Secretaria
Municipal de Saúde, porquanto são de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo as leis que disponham sobre criação, estruturação e
atribuições de órgãos da Administração Pública (art. 60, inc. 11, alínea
d, da Constituição Estadual). Por conseguinte, também resta caracterizada
ofensa ao princípio da separação e independência dos Poderes no âmbito
municipal, consagrado nos arts. 8°, caput, e 10 da Constituição Estadual.
JULGARAM PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade N° 70076599430, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 09/07/2018). (grifo
nosso).

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE
ACERCA DE ATRIBUIÇÕES À SECRETARIA DE SAÚDE. INICIATIVA
DO PODER LEGISLATIVO. VÍCIO FORMAL. MATÉRIA AFETA AO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Lei Municipal n° 3.08812018 que
trata sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna
comprovada e estabelece prazo para seu início. Como consequência,
altera a organização e funcionamento das estruturas administrativas da
Secretaria de Saúde. Lei de iniciativa do Poder Legislativo. Lei que
padece de vício formal, na medida em que o Poder Legislativo
Municipal invadiu a seara de competência do Poder Executivo
Municipal, pois afronta dispositivos constitucionais que alcançam ao
Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para editar leis que
disponham sobre a criação, estruturação e atribuições de Secretarias e
órgãos da Administração Pública. Presença de vícios de
inconstitucionalidade de ordem formal, por afronta aos artigos 8°, 10, 60,
inciso lI, alínea d , 82, incisos 11 e VII, todos da Constituição Estadual.
JULGARAM PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade N° 70076971415, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 12/11/2018).

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE
ACERCA DE ATRIBUIÇÕES À COORDENADORIA MUNICIPAL DE
DEFESA CIVIL - COMDEC. INICIATIVA LEGISLATIVA. VÍCIO
FORMAL. MATÉRIA AFETA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 61, SI°, lI, B, DA CRFB, E ART. 82, VII,
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. - A normativa impugnada, ao tratar
de matéria atinente à organização administrativa, ao impor atribuições
à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil COMDEC, viola as normas
dos arts. 61, ~1°, 11, b , da CRFB, e art. 82, VII, da CE, aplicáveis aos
municípios por simetria. - Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de Inconstitucionalidade N°
70076177112, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene
Bonzanini, Julgado em 11/0612018).

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. Serviço de atendimento
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domiciliar a pessoas com necessidades especiais, transitórias ou
permanentes, para vacinação. Iniciativa legislativa. Vício formal
flagrado. Matéria afeta ao Poder Executivo. Inteligência do artigo 61,
~1°, ii, b, da CRFB. Cumprimento da lei que acarretará aumento de
despesa. Impossibilidade. Artigos 149, incisos I, 11 e 111,e 154, incisos I e
11, da Carta Estadual. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente. Unânime. (Ação Direta de Inconstitucionalidade N°
70075829416, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene
Bonzanini, Julgado em 12/03/2018).

Segundo o art. 61, ~ 1°, inciso lI, b, da Constituição Federal, é de iniciativa privativa
do Presidente da República a lei que disponha, dentre outras matérias, sobre organizacão
administrativa.

Contudo, o projeto de lei em exame tem conteúdo normativo que implica
interferência na gestão do Município, incidindo, vênia concedida, em violação ao disposto no artigo
40, da Lei Orgânica, que defere competência privativa ao Chefe do Poder Executivo para realizá-la
tendo em vista que envolve a deleeacão de atribuicões às Secretarias e Órgãos da
Administracão Pública. Além de impôr ao Município ônus do qual não poderá arcar que tão
pouco tem previsão orçamentária para tal.

Ao mesmo tempo, o projeto produz aumento de grandes despesas sem a devida
contrapartida orçamentária, o que caracteriza o vício material. E aumento significativo, ainda sem
possibilidade de ser medido, sem a devida dotação orçamentária essencial ao custeio dessas
obrigações, o que ressalta o vício material, somado ao vício de iniciativa.

Nesse sentido, a legislação acostada possui evidente caráter impositivo. O que se
constata a partir da leitura dos dispositivos legais é que a Lei Municipal proposta estabelece uma
série de obrigações ao Poder Executivo, além do impacto financeiro que trará a medida.

DO ATENDIMENTO DO CAPS - Centro de Atenção Psicosocial

O nobre parlamentar, ainda, propôs no Art. 3° da Lei que "a implementação deste
Programa será adotada por centros de atendimentos já existentes, tipo CAPS e/ou outros a serem
criados". Contudo, tal proposição só demonstra a falta de conhecimento acerca do oferecimento do
serviço deste centro, tendo em vista que este se destina apenas a tratamentos para pessoas que
sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou
persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário,
personalizado e promotor de vida no qual é realizando o acompanhamento clínico e a reinserção
social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos
laços familiares e comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser
substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos.

Cumpre ressaltar que o fato de não acolher a iniciativa proposta por esta Egrégia
Casa Legislativa não significa desconhecer a relevância do tema, muito menos, de omitir-se quanto
à necessidade de atenção aos pacientes e familiares que sofrem com câncer.

O presente Veto justifica-se por ser a presente Lei inconstitucional, com expresso
apontamento da violação às normas constitucionais de independência e harmonia dos Poderes e
desvio de função da competência legislativa que, ao invadir a seara privativa de iniciativa de lei do
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Poder Executivo, ainda contrasta com o princípio da separação dos Poderes, expresso no art. 10 da
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.

Pelo princípio da simetria, devem ser observadas, no âmbito estadual, distrital e
municipal, as mesmas hipóteses de reserva de iniciativa legislativa prevista na Constituição Federal
cometidas ao Presidente da República, para os demais chefes do Poder Executivo.

E, de fato, a regra vem repetida na Constituição Estadual no art. 60, 11,d, segundo a
qual são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre criação,
estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública, além do art. 82, VII,
também da Constituição Estadual, que estabelece a competência privativa do Chefe do Poder
Executivo a deflagração do processo legislativo que disponha sobre a organização e funcionamento
da administração estadual.

A aprovação do presente Projeto de Lei, como proposto pelo Legislativo, gerará um
alto custo para os munícipes tendo em vista que a administração deverá dispor de estrutura e
profissionais capacitados através de equipes multidisciplinares a dar acolhimento e
atendimentos especializados aos pacientes com câncer e seus familiares sem distinção.

Verifica-se, pois, que há invasão de competência privativa do Poder Executivo, pois
o Projeto de lei sob análise cria ônus imprevistos à Administração Municipal, sem a indicação clara
de sua respectiva fonte de custeio.

Muito embora seja louvável a iniciativa do parlamentar do Poder Legislativo na
presente proposição, o Projeto de Lei Municipal está eivado de inconstitucionalidade uma vez que
viola o sistema de reserva de iniciativa de leis, que tratem de organização e funcionamento da
administração municipal, ao chefe do Poder Executivo.

Em face das inconstitucionalidades apontadas e considerando a possibilidade de que
o modelo proposto venha a dar ensejo à grande insegurança jurídica, vimo-nos compelidos ao veto
integral da Proposição Legislativa em comento.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o autógrafo em causa, as
quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal esperando
um criterioso reexame dessa Casa com o acolhimento do Veto Integral ora apresentado.

Cordialmente,
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