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Of. n° 10/606-SEMAD/DGD/W A

Ao Excelentíssimo Senhor

RAULCASSEL

Presidente da Câmara de Vereadores

E Ilustres Integrantes do Poder Legislativo de

NOVO HAMBURGO - RS

Novo Hamburgo, 04 de junho de 2019

Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO A REDAÇÃO FINAL DO PROJETO

DE LEI N° 99/2018.

Senhor Presidente,

Por meio do ofício nO210/2019, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia de lei

decretada por essa Egrégia Câmara em 16 de maio de 2019, relativa à Proposição de Lei nO99/2018

a qual "Dispõe acerca da publicação oficial de uma lista de espera de cirurgias no Município de

Novo Hamburgo", de autoria do Vereador Inspetor Luz, a qual comunico a Vossa Excelência que,

nos termos do inciso V do art. 59 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar integralmente, por

inconstitucionalidade 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 nO210/2019 que cientificou o

Poder Executivo da aprovação e da redação final do PL n° 99/2018 foi recebido em 16/05/2019,

sendo a data final para apresentação de seu veto em 06/06/2019.

DAS RAZÕES DO VETO

Em que pese a louvável iniciativa do Projeto em pauta de buscar propiciar uma

sistemática mais célere para os cidadãos hamburguenses de terem conhecimento do andamento dos
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procedimentos cirúrgicos programados, 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 formal e

material.

Preliminarmente cabe ressaltar a impossibilidade do Poder Legislativo Municipal

propor obrigações que impliquem ônus econômico para o Executivo além de implicarem em um

dever de fiscalização 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 car20 do Poder Público, dispondo

sobre as atribuições que cabem exclusivamente a este no que tange a matéria atinente à organização

administrativa, incorrendo em clara ingerência nas atividades e atribuições do Poder Executivo.

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. 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).

Segundo a doutrina de Raul Machado Horta:

"A precedência lógico-jurídica do constituinte federal na organização
originária da Federação, torna a Constituição Federal a sede de normas
centrais, que vão conferir homogeneidade aos ordenamentos parciais
constitutivos do Estado Federal, seja no plano constitucional, no domínio
das Constituições Estaduais, seja na área subordinada da legislação
ordinária" (em "Poder Constituinte do Estado-Membro". publicado em
RDP88/5).

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 O Fundo Municipal da Criança e Adolescente. I Doe Sangue. Doe Órgôos, Doe Medula Óssea. SALVE UMA VIDA"

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


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

HAMBURGO
I ADMINISTRAÇÃO

Conforme o mesmo autor, essas normas centrais são constituídas de princípios

constitucionais, princípios estabelecidos e regras de pre organização.

Entre os princípios constitucionais, um dos que vem apresentando previsão

permanente nas Constituições Republicanas é o da independência e harmonia dos Poderes,

expressamente estabelecido no art. 20 da Constituição Federal.

Ar!. r São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Ao organizarem-se, portanto, Estados-membros e Municípios estão

obrigados a reproduzir em suas Leis Maiores o princípio da separação dos Poderes, bem como a

efetivamente respeitá-lo no exercício de suas competências.

Assim, ao imiscuir-se em seara que não lhe é própria, o Legislativo Municipal

ofendeu o Princípio Federativo estabelecido no art. 10 da Carta Magna e repetido, com arrimo no

princípio da simetria, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e na Lei Orgânica do

Município.

Como já visto inicialmente, a administração municipal incumbe ao Prefeito, que é

quem define as prioridades da sua gestão, as políticas públicas a serem implementadas e os serviços

públicos que serão prestados à população. Nessa seara, a Câmara não tem como impor suas

preferências, podendo quando muito formular indicações, mas não sujeitar aquela autoridade ao

cumprimento de lei que, longe de fixar uma regra geral e abstrata, constitui verdadeira ordem ou

comando, para que se faça algo.

Bem por isso, ELIV AL DA SILVA RAMOS adverte que: "Sob a vigência de

Constituições que agasalham o princípio da separação de Poderes, no entanto, não é lícito ao

Parlamento editar, a seu bel-prazer, leis de conteúdo concreto e individualizante. A regra é a de

que as leis devem corresponder ao exercício da função legislativa. A edição de leis meramente

formais, ou seja, 'aquelas que, embora fluindo das fontes legiferantes normais, não apresentam os

caracteres de generalidade e abstração, fixando, ao revés, uma regra dirigida, de forma direta, a

uma ou várias pessoas ou a determinada circunstância', apresenta caráter excepcional. Destarte,

deve vir expressamente autorizada no Texto Constitucional, sob pena de inconstitucionalidade

substancial." ("A Inconstitucionalidade das Leis - Vício e Sanção", Saraiva, 1994, p. 194 ).
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Na concretização deste princípio, a Constituição Federal prevIU matérias cUJa

iniciativa legislativa reservou expressamente ao Chefe do Poder Executivo (art. 61, ~ 1°, por

exemplo). A Constituição Estadual, por simetria, reproduziu esse regramento, no que era cabível.

Destarte, a eventual ofensa a este princípio pelo Poder Legislativo inquina o ato normativo de

nulidade, por vício de inconstitucionalidade formal, em razão da indevida ingerência na esfera de

competência exclusiva do Poder Executivo.

Em que pese o nobre intuito do presente Projeto de Lei, a propositura, em função da

constatação de inconstitucionalidade formal em razão do vício de origem afronta as

competências constitucionais, não reúne condições de ser convertida em Lei, impondo-se seu

VETO TOTAL, de acordo com as razões a seguir aduzidas.

Como se pode ver do inteiro teor do projeto em exame, analisando pelo prisma da

sua constitucionalidade, depreende-se que a matéria não é de competência do Legislativo, eis que

dispõe acerca de serviços públicos, bem como ocasiona despesa para o executivo.

Assim, verifica-se que a proposta é de competência exclusiva do Chefe do

Executivo, a teor do que preceitua o art. 61, ~ 1°, inciso lI, alínea "b" da Constituição Federal,

aplicável nos Municípios em razão do Princípio da Simetria. Senão vejamos:

"Ar/. 61 -...
S ]O. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

11- disponham sobre:
a) ... ;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

Também a Lei Orgânica do Município estabelece que o planejamento e a promoção

dos serviços públicos do Município compete ao Prefeito, ao dispor, no art. 59, inciso X, que:

Ar/. 59 - Compete privativamente ao Prefeito:

VI - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração
Municipal, na forma da lei;
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x - planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais;

Da análise do artigo aCIma mencionado constato facilmente que compete

privativamente a Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa de leis que disponham sobre a

estruturação de órgãos da Administração Pública.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

o desrespeito a prerrogativa de iniciar o processo de positivação do
Direito, gerado pela usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva,
traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete
típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar. de modo
irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente
editad%~~

Desse modo, é latente o vício de origem do Projeto de Lei em apreciação, uma vez

que a matéria nele contida é de competência exclusiva do Poder Executivo. OMunicípio, por meio

de seu gestor, goza de total competência para organizar e implantar mecanismos que

propiciem o efetivo atendimento em toda a atividade administrativa, até mesmo porque,

qualquer que seja a ação, culmina em obrigações e, consequentemente, aumento de despesas,

como é o caso. O custo para a implantação deste sistema é alto e, ademais, não está previsto no

orçamento para que possa ser implantado.

Cumpre salientar que em agosto de 2018 foi acolhido por essa câmara um veto ao

Projeto de Lei nOI20/2017, de autoria do Vereador Ricardo Ritter no exercício do cargo na época da

proposição, que propunha a divulgação no site da Prefeitura da lista de espera por consultas, exames

e cirurgias na rede municipal de saúde (projeto análogo ao que hora se analisa) o qual foi mantido

por 9 votos a 4. O argumento utilizado é que é competência exclusiva da Sra. Prefeita a organização

e planejamento dos serviços públicos, além de que, o presente projeto exporia os pacientes uma

vez que haveria publicidade e exposição dos mesmos nas referidas listas.

Acerca do tema o julgado do Tribunal Superior do Trabalho (RO-480-

32.2014.5.12.0000) decidiu através da relatoria que a exigência do CID (Código Internacional

de Doenças) para justificar faltas e atrasos do trabalhador, por si só, violava o direito

fundamental à intimidade e à privacidade.

STF, Pleno, ADI nO.1.391-2/SP, ReI. Ministro Celso de Mello, Diário de Justiça, Seção I, 28 Nov. 1997, p. 62216,
apud Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas,
2002, p. 1.098.
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Portanto, a proposição do Projeto de Lei em exame se revela inconstitucional, por

apresentar vício de validade formal quanto à deflagração do processo legislativo, pois invade a

iniciativa de lei exclusiva da Chefe do Poder Executivo Municipal além de violar o direito

fundamental à intimidade e privacidade dos cidadãos.

A Separação de Poderes é um princípio jurídico-constitucional ligado ao

ordenamento jurídico brasileiro pela sua previsão expressa no artigo 2° e, mais adiante, no artigo

60, S 4°, inciso lII, ambos da Constituição Federal, onde resta claro que, além de ser princípio

constitucional, é também cláusula pétrea, que é adotada por todos os Estados Democráticos de

Direito. Neste caso, qualquer violação que o atinja deve ser tida por inconstitucional.

Cumpre recordar aqui o ensinamento do renomado jurista Hely Lopes Meirelles:

A Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada
um dos órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece regra
para a administração; a Prefeitura a executa, convertendo o mandamento
legal, genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos.
O Legislativo edita normas: o Executivo pratica atos segundo as normas.
Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos
Poderes, princípio constitucional (art. 2; extensivo ao governo local.
Qualquer atividade, da Prefeitura ou Câmara, realizada com usurpação de
funções é nula e inoperante (. ..) todo ato do Prefeito que infringir
prerrogativa da Câmara - como também toda deliberação da Câmara que
invadir ou retirar atribuição da Prefeitura ou do Prefeito - é nulo. por
ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos do governo local
(CF, art. 2° c/c o art. 31), podendo ser invalidado pelo Poder Judiciári02.

Sobre o tema cabe transcrever trecho da obra de José Afonso da Silva:

São esses apenas alguns exemplos do mecanismo dos freios e contrapesos
caracterizador da harmonia ente os Poderes. Tudo isso demonstra que os
trabalhos do Legislativo e do Executivo especialmente, mas também do
Judiciário, só se desenvolverão a bom termo se esses órgãos se
subordinarem ao princípio da harmonia, que não significa nem o domínio
de um pelo outro, nem a usurpação de atribuições, mas a verificação de
que ente eles há de haver consciente colaboração e controle recíproco que,
aliás, integra o mecanismo, para evitar distorções e desmandos. A
desarmonia, porém, se dá sempre que se acrescem atribuições, faculdades e
prerrogativas de um em detrimento de outr03.

2 Direito Municipal Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2006, lSa Ed., pp. 708, 712, atualizada por Márcio Schneider
Reis e Edgard Neves da Silva.
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Destarte, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando leis

de efeitos concretos, ou que equivalem, na prática, a verdadeiros atos de administração, viola a

harmonia e independência que deve existir entre os Poderes. Esta é exatamente a situação verificada

no Projeto de Lei em apreço.

Destaca-se que nem mesmo a promulgação e sanção do Projeto o tomaria eficaz,

posto que vÍCio como o que se apresenta macula o dispositivo em sua origem:

A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade
resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do
Chefe do Poder Executivo, mediante sanção do Projeto de Lei, ainda quando
dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical
da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula n. 5/STF Doutrina.
Precedentes. (ADI2.867, Rei. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12-03,
DJ de 9-2-07). No mesmo sentido: ADI 2.113, Rei. Min. Cármen Lúcia.
julgamento em 4-3-09, Plenário, DJE de 21-8-09; ADI 1.963-MC, Rei. Min.
Maurício Corrêa, julgamento em 18-3-99. DJ de 7-5-99; ADI 1.070, ReZ.
Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 29-3-01, Plenário, DJ de 25-5-01.

Ademais, resta patente que, ao criar as referidas imposições, nos moldes descritos no

projeto de lei, estabelece conceitos, procedimentos e ônus a cargo do Poder Público, matéria

atinente à organização administrativa, incorrendo em clara ingerência nas atividades e atribuições

do Poder Executivo.

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.

DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Sob o prisma da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Direito Financeiro, a

proposição não merece guarida no arcabouço legal municipal.
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Cabe expor o teor do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benejlcio de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada
de estimativa do impacto orçamentário-jinanceiro no exercício em que deva
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
1- demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária, naforma do art. 12. e de que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias;
11 - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita. proveniente da
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação
de tributo ou contribuição.
~ 1°A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio. crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de
tributos ou contribuições, e outros beneficios que correspondam a
tratamento diferenciado.
~ ]O Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou beneficio de que
trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 11, o
beneficio só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas
no mencionado inciso.
~ 3° O disposto neste artigo não se aplica:
1 - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, 11, IV e
V do art. 153 da Constituição, naforma do seu ~ r;
11 - ao cancelamento de débito cujo montante seja i'1:ferior ao dos
respectivos custos de cobrança.

Como se não bastasse, a inconstitucionalidade do Projeto resta caracterizada ainda

no fato de que, ao atribuir competência ao Executivo, estabelece a necessidade de disponibilizar

verbas orçamentárias para a sua implementação, com cristalina ofensa ao art. 63, inciso I, da mesma

Carta Federal, que preconiza:

"Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
1- nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República,
ressalvado o disposto no art. 166, ~ 3° e ~ 4°;"

Para corroborar com o juízo explanado, trazemos à colação jurisprudência do E.

TJ/SP, que reconheceu inconstitucional lei que cria atribuição ao Executivo:
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE
PELOTAS. LEI MUNICIPAL DISPONDO ACERCA DE PINTURA DE
FAIXAS DE SEGURANÇA EM FRENTE A TODA A REDE ESCOLAR
MUNICIPAL, BEM COMO DA OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
EM PROMOVER CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO. VíCIO
FORMAL E MATERIAL. 1. A Lei - Pelotas n° 6.092/14 padece de vício
formal e material, 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.
2. A Lei em comento traz, no seu bojo, regramento que impõe à
Administração Pública a tomada de providências, in casu, a colocação de
faixa de pedestre em frente a todas as escolas municipais, bem como a
promoção de campanhas de conscientização dos motoristas. Esta previsão,
partindo de iniciativa do Poder Legislativo, deixa clara a
inconstitucionalidade formal do diploma vergastado, em razão da
inobservância da regra constitucional que assegura ao Chefe do Poder
Executivo a iniciativa para editar leis a respeito da matéria, bem como em
face à afronta ao princípio da harmonia e independência entre os poderes,
expresso no art. 10 da CE-89. 3. A materialização do objeto da lei
inquinada aumenta a despesa pública, sem que haia prévia dotação
orçamentária, afrontando o estatuído nos arts. 149, I, 11 e 111,
combinados com o art. 154, I e 11, todos da CE-89. 4. Caracterizada está
a inconstitucionalidade da Lei - Pelotas nO6.092, de 18MAR14. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE, POR
MAIORIA. (Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 70061159901,
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio
Monteiro Pacheco, Julgado em 22/06/2015) (grifo nosso).

Ação direta de inconstitucionalidade. Novo Hamburgo. Lei Municipal, de
iniciativa da Câmara de Vereadores, que dispõe sobre a utilização de
número de telefone identificado para o agendamento de consultas e exames
pela Central de Marcações da Secretaria Municipal da Saúde. Atividade
ínsita à organização e ao funcionamento da Administração Municipal.
Matéria cuja proposição legislativa pertence à iniciativa Privativa do Chefe
do Poder Executivo. Vício formal de Iniciativa. Violação do princípio da
separação dos poderes. Precedentes do Órgão Especial. A Lei Municipal
impugnada, oriunda de projeto legislativo de iniciativa da Câmara
Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo, proíbe a utilização de
telefone com número privativo pela Central de Marcações da Secretaria
Municipal da Saúde para agendamento de consultas e exames, atividade que
se caracteriza como ínsita à organização e ao funcionamento da
administração municipal. Assim, a Lei Municipal impugnada apresenta
vício formal de iniciativa, porque a iniciativa é privativa do Chefe do Poder
Executivo Municipal, além de violar, por tabela, o princípio constitucional
da separação dos poderes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente. Unânime. (Ação Direta de Inconstitucionalidade N°
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Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração I ADMINISTRAÇÃOHAMBURGO

70070798004, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos
Cini Marchionatti, Julgado em 11/12/2017)

Veja-se, ilustrativamente, que a mencionada divulgação por melO eletrônico com

acesso irrestrito no sítio oficial da Municipalidade, abarcando a publicação oficial de uma lista de

espera de cirurgias, como preconiza a própria proposição, representa investimento de elevada monta

o que acarretará deficit ao erário público.

Rede essa aSSIm necessária não apenas por sua capacidade de dados, mas,

principalmente, por sua segurança, reduzindo riscos de invasão, clonagem ou mesmo manipulação

através de rackers.

o expreSSIVO custo de implantação, afora o desenvolvimento de softwares e

programas que possam implantar o sistema contido na proposição, seja através de equipes próprias,

seja através de empresas que venham a ser contratadas para tais fins gerarão um custo pelo qual a

Administração Pública não colocou na previsão orçamentária e, portanto toma o projeto

inconstitucional por vício de origem além de gerar custos para a Administração.

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.

Em face das inconstitucionalidades apontadas e considerando ser a presente

proposição incompatível, 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.

Cordialmente,
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