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Novo Hamburgo, 27 de maio de 2019

Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI N° 12/2019

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente comunicar este Preclaro Parlamento que, não obstante os
fundamentos meritórios para a respectiva proposição, vemo-nos constrangidas a veta, inteiramente,
o Projeto de Lei nO12/2019, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiro familiar
com fraldário em locais de grande circulação, concentração e permanência de pessoas", com fulcro
do inciso V do art. 59 da Lei Orgânica Municipal, face a inconstitucionalidade material desta
proposição, consoante as 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 n0204/20 19 que cientificou o
Poder Executivo da aprovação e da redação final do PL n012/2019 foi recebido em 14/05/2019,
sendo a data final para apresentação de seu veto em 05/06/2019.

DAS RAZÕES DO VETO

Em que pese a louvável iniciativa do Projeto em questão, a proposta não reúne
condições de ser convertida em lei tendo em vista os vícios de inconstitucionalidade que a
maculam, impondo-se seu VETO TOTAL, nos termos das considerações a seguir aduzidas.

Muito embora a proposição tratar de diretrizes para implantação banheiro tàrniliar
com fraldário, em locais de grande circulação, concentração e permanência de pessoas, por sua
interpretação literal decorre a conclusão de que nela há um comando imperativo, ou seja, uma
obri2ação, eis impor ao Poder Executivo o dispêndio de recursos públicos para cumprimento dessa
obrigação contida no Projeto de Lei, gerando custos sequer previstos na lei de orçamento anual, e
tampouco indicação de quaisquer fontes de custeio correspondente.

Por isso cabe ressaltar a impossibilidade do Poder Legislativo propor obrigações que
impliquem ônus econômico para o Executivo, conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu
Artigo 59, VI:

"Art. 59 Compete privativamente ao Prefeito:

VI. dispor sobre a organização e o funcionamento da
Administração Municipal, na fonna da lei;"
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Ademais, resta patente que, ao criar as referidas obrigações, nos moldes descritos no
projeto de lei versado, são estabelecidos conceitos, procedimentos e ônus a cargo do Poder
Executivo, dispondo sobre o uso de bens Municipais e para prestação de serviços públicos,
matéria atinente à organização administrativa, incorrendo em clara ingerência nas atividades e
atribuições do Poder Executivo.

Sobre a iniciativa exclusiva do prefeito assim leciona Hely Lopes Meireles, em sua
obra Direito Municipal Brasileiro:

"Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o envio de
Projeto à Câmara. Nesta categoria estão as que disponham sobre matéria financeira; criem
cargos, funções ou empregos; fixem ou aumentem vencimentos ou vantagens de servidores
ou disponham sobre o regime funcional; criem ou aumentem despesas, ou reduzam a
receita municipal.
(...)
Se a Câmara, desatendendo a privatividade do Executivo para esses projetos, votar e
aprovar leis sobre tais matérias caberá ao Prefeito vetá-Ias, por inconstitucionais.
Sancionadas e promulgadas que sejam, nem por isso nos afigura se convalesçam de vício
inicial, porque o executivo não pode renunciar prerrogativas inconstitucionais, inerentes as
suas funções, como não pode delegá-Ias ou aquiescer em que o Legislativo as exerça".
(grifo nosso).

Portanto, o Projeto de Lei que hora se veta invade a seara de atividades tipicamente
administrativas, ferindo o princípio da independência dos poderes federativos, assentado no artigo
2° e artigo 61, S 1°, II, b, ambos da Constituição Federal e, simetricamente, presente no artigo 2° da
Lei Orgânica Municipal, bem como em face dos artigos 5°, artigo 8° e artigo 10, artigo 82, III e VII,
todos da Constituição Estadual, em razão do conteúdo normativo que implica interferência na
gestão do Município, incidindo, vênia concessa, em violação ao disposto no artigo 40, da Lei
Orgânica, que defere competência privativa ao Chefe do Poder Executivo para realizá-la.

Nesse sentido, em relação a 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, tomando a matéria
pacificada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 3.027, DE 1I JULHO DE
2017. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. LEI DE INICIATIVA DA CÂMARA.
MATÉRIA PRIVA TIVA DO PODER EXECUTIVO. A ação direta de
inconstitucionalidade visa à retirada do ordenamento jurídico da Lei nO 3.027, 11 de julho
de 2017, do Município de Novo Hamburgo que "dispõe sobre a criação das Calçadas
Ecológicas e dá outras providências", por ofensa às Constituições Estadual e Federal. O
Pode Legislativo do Município de Novo Hamburgo editou norma estranha à sua iniciativa
legislativa, uma vez que acrescentou nova regulamentação aos calçamentos no Município.
Vício formal. A Câmara ao legislar sobre matéria de cunho administrativo, invadiu a
competência privativa do Chefe do Executivo, tendo em vista que a norma objeto da ação
direta de inconstitucionalidade teve origem em Projeto de Lei de iniciativa parlamentar. A
iniciativa de lei para a organização destes serviços e de seu procedimento cabe ao Chefe do
Executivo, conforme dispõe o artigo 60, n, "d" e 82, III e VII, da Constituição Estadual,
não havendo espaço para iniciativa legislativa. Vício material pelo consequente desconto
no IPTU no exercício seguinte da construção da calçada ecológica. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade N° 70074889304, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Alberto Delgado Neto, Julgado em 23/01/2018).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 18/2007, DO MUNICÍPIO
DE GUAPORÉ, DE ORIGEM PARLAMENTAR, QUE ACRESCENTA LETRA" I" NO
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ITEM 04 DO ARTIGO 78 DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO.
Dispositivo que determina a fixação de porta-bolsas em banheiros femininos de
Restaurantes, Clubes Sociais, CTGs, Entidades, Escolas, Universidades, Bares, Shopping
Center, Lancherias, Clínicas Médicas e Odontológicas, Órgãos Públicos, tais como
Prefeitura, Câmara de Vereadores, Posto de Saúde, Biblioteca, Casa de Cultura, entre
outros de circulação de público feminino. VÍCIO FORMAL. MATÉRIA DE INICIA TIV A
EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Ato normativo que implica
evidente aumento da despesa pública, porquanto desacompanhado de prévia dotação
orçamentária, ou de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Afronta aos artigos 8°,10,60,11, "d ", 61, I,
82, II e VII, ]49 e ]54, I, todos da Constituição Estadual. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade N° 70022889208, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Osvaldo Stefanello, Julgado em 02/06/2008)

o Projeto de Lei proposto pelo Poder Legislativo padece, portanto, de vício formal
de inconstitucionalidade, haja vista a não observância de um pressuposto fundamental à sua
formação. O referido Projeto de Lei não pode ter sua iniciativa através do legislativo, visto que o
mesmo regeria serviços públicos da competência do Executivo Municipal. Tal estabelece inclusive
a necessidade de disponibilizar verbas orçamentárias para a sua implementação.

O Município conta com aproximadamente 123 prédios e/ou dependências, e mais o
prédio da Prefeitura, que se enquadrariam na legislação proposta e, segundo a Diretoria de Projetos
Executivos da Prefeitura Municipal, um banheiro dentro dos padrões previstos pela legislação, ou
seja, um banheiro familiar, deveria ter no mínimo 10 mZ que incluiria: uma área de amamentação e
cadeira para papinha para o bebê, uma área de fraldário, uma pia, um vaso sanitário e uma área para
higienização do bebê, um coletor de fraldas sujas e um ponto de água quente para a lavagem do
bebê. Através dos cálculos meramente estimativos feitos pelos técnicos da Municipalidade, este
banheiro custaria em tomo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem levar em conta que os prédios os
quais deveriam ser instalados são muito antigos e demandariam outras obras para adequação do
banheiro, afora aqueles demais locados, como, ilustrativamente, aquelas dependências localizadas
na denominada Casa da Cidadania.

Na ordem constitucional vigente, como anotado em tópico precedente, não existe a
mínima possibilidade de a Administração municipal ser exercida pela Câmara, por intermédio da
edição de leis. Em relação a esse aspecto, aliás, não paira nenhuma controvérsia, uma vez que a
atual Constituição é suficientemente clara ao atribuir ao Prefeito a competência privativa para
exercer, com o auxílio dos Secretários Municipais, a direção superior da Administração municipal e
a praticar os atos de administração, nos limites de sua competência.

Ademais, a proposta em comento impõe multa pelo descumprimento da obrigação, o
que a toma inconstitucional de ordem formal e material, tendo em vista que demandará a
composição de pessoal para a fiscalização de cumprimento da norma.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE ALVORADA. LEI
N° 3.142/2017 DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL. DISPOSIÇÃO
SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES. IMPOSIÇÃO DE MULTA E FISCALIZAÇÃO. INGERÊNCIA SOBRE
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. É
inconstitucional a Lei Municipal de iniciativa do Poder Legislativo que regula matéria
relativa a direito do consumidor e de responsabilidade por dano ao consumidor, matérias
cuja competência legislativa é da União, em concorrência com os Estados e o Distrito
Federal. De mais a mais, in casu, o vício de origem ou de iniciativa também acarreta

www.novohamburgo.rs.gov.br
Centro Administrativo Leopoldo Petry I Rua Guia Lopes, 4201 - B. Canudos - 93548-013 I Novo Hamburgo - RS - Fone: (51) 3594.9999

"Contribua com o Fundo Municipal da Cri("..n.ça e Adolescente. I Doe Sangue, Doe Ó(g...;05, Doe Medula 6~sea, SALVE UMA V1DA.~

http://www.novohamburgo.rs.gov.br


Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração H A M B U R G O I ADMINISTRAÇÃO

violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes. Ainda, a imposição de
multa pela Secretaria da Fazenda em caso de descumprimento das obrigações
previstas ao comerciante pela lei local, também importa em aumento de despesas da
Administração Pública, pela necessidade de composição de pessoal para a fiscalização
de cumprimento da norma e imposição das penalidades. Presença de vício de
inconstitucionalidade de ordem formal e material por ofensa ao disposto nos artigos 8°,
caput, 10,60, inciso 11,alínea d, 82, incisos lI, 111e VII, 149, incisos I, 11e I1I, e 154, inciso
I, da Constituição Estadual, combinados com o artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição
Federal. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de
Inconstitucionalidade N° 70077662815, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/11/2018). (grifo nosso).

Portanto, o Projeto de Lei em exame tem conteúdo normativo que implica
interferência na gestão do Município, incidindo, máxima vênia, em violação ao disposto no artigo
40 da Lei Orgânica, que defere competência privativa ao Chefe do Poder Executivo para realizá-Ia:

"Art. 40 A iniciativa das leis municipais, salvo nos casos de competência exclusiva, cabe
a qualquer Vereador, ao Prefeito, à Mesa da Câmara Municipal, nos casos específicos
previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal ou aos eleitores, que a exercerão sob
a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por cinco por cento do eleitorado do
Município." - grifado

Em face das inconstitucionalidades apontadas e considerando ser a presente
proposição incompatível, vimo-nos compelidas ao VETO INTEGRAL do Projeto de Lei nO
12/2019.

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.

Cordialmente,

www.novohamburgo.rs.gov.br
Centro Administrativo Leopoldo Petry I Rua Guia Lopes. 4201 - 8. Canudos - 93548-013 I Novo Hamburgo - RS - Fone: (51) 3594.9999

"Contribua com c Fundo Municipal da Criança e Adolescente. I Doe Sangue, Doe Ófg..;o~ Doe Medula Óss-ea.SALVE UMA VIDA"

http://www.novohamburgo.rs.gov.br

