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Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI N° 70/2019.

Senhor Presidente,

Por meio do ofício nO743/2019, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia de
lei decretada por essa Egrégia Câmara em 12 de dezembro de 2019, relativa à Proposição de Lei
n° 70/2019 a qual "Dispõe sobre a Política Municipal de Educação Ambiental", de autoria do
Vereador Enio Brizola, a qual comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso V do art.
59 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar integralmente, por tratar-se de Lei inconstitucional
pelos fatos e fundamentos a seguir descritos.

DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do Sl°, do Art. 44 da Lei orgamca Municipal, o prazo para
apresentação de veto é de 15 dias úteis a partir da data da cientificação. O Ofício nO743/2019
que cientificou o Poder Executivo da aprovação e da redação final do PL n° 70/2019 foi recebido
em 12/12/2019, sendo que o Art. 13 da Lei Orgânica dispõe sobre o período das sessões
legislativas que compreendem de 01/02 a 15/12 e que os prazos ficam suspensos de 16/12 a
30/01, a data final para apresentação de seu veto será em 20/02/2020.

DAS RAZÕES DO VETO-
Em que pese a louvável iniciativa do Projeto em pauta, a medida não reúne

condições de ser convertida em lei, impondo-se seu VETO TOTAL, nos termos das
considerações a seguir aduzidas.

A proposição ora vetada trata-se instituir no Município o Programa Municipal de
Educação Ambiental que, por sua interpretação literal interfere diretamente na administração do
Município e, portanto, há incongruência na proposição o que a toma inconstitucional.
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Em sendo assim, o Poder Legislativo, por iniciativa de parlamentar, ao atribuir
competências aos órgãos da administração pública, criando dessa forma a necessidade de
reestruturação de serviços e de pessoal, opõe óbice à organização administrativa dos órgãos da
administração pública municipal, uma vez que desconsiderou o disposto no art. 59, inciso VI, da
Lei Orgânica do Município (em simetria com o art. 61, J1~ IL "b" da Constituição Federal e
com os art. 60, IL "d" e 82, VII da Constituição Estadual).

Hely Lopes Meirelles, com propriedade, afirma (1996, p. 430Y:

( ... ) Leis de iniciativa da Câmara, ou, mais propriamente, de seus
vereadores, são todas as que a lei orgânica municipal não reserva,
expressa e privativamente, à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas
municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts. 61, S
10, e 165 da CF, as que se inserem no âmbito da competência municipal.
São, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do
Executivo local, os projetos de lei que disponham sobre a criação,
estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da
Administração Pública municipal; criação de cargos, funções ou
empregos públicos na Administração direta, autárquica e
fundacional do Município; o regime jurídico único e previdenciário dos
servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração; o plano
plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e os créditos
suplementares e especiais. Os demais projetos competem
concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na forma regimental.

Com efeito, na estrutura federativa brasileira, Estados e Municípios não dispõem
de autonomia ilimitada para se organizarem. Impõe-se a eles, por simetria, observarem os
princípios e regras gerais de pré-organização definidas na Constituição Estadual (parâmetro de
constitucionalidade imediato para os Municípios) e na Constituição Federal (parâmetro de
constitucionalidade imediato para os Estados)2.

Nesse sentido, sobreleva-se como sendo regra de observância obrigatória pelos
Estados e Municípios em suas leis fundamentais (Constituição Federal e Lei Orgânica do
Município, respectivamente) àquelas relativas ao processo legislativo, especialmente as que
dizem respeito à iniciativa reservada. O E. STF, inclusive, possui jurisprudência consolidada a
este respeito, senão vejamos:

"( ...) A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a
capacidade de auto-organização e de autogovemo --- artigo 25, caput ---,
impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o
pertinente ao processo legislativo. O legislador estadual não pode usurpar

1 MElRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 8 ed. São Paulo: Malheiros, 1996
2 HORTA, Ricardo Machado. Poder Constituinte do Estado-Membro. In: RDP 88/5
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a iniciativa legislativa do Chefe do Executivo, dispondo sobre as matérias
reservadas a essa iniciativa privativa. (...)" (STF, ADI 1.594-RN,
Tribunal Pleno, ReI. Min. Eros Grau, 04-06-2008, v.u., DJe 22-08-2008)

"( ... ) Por tratar-se de evidente matéria de organização administrativa, a
iniciativa do processo legislativo está reservada ao chefe do Poder
Executivo local. Os Estados-membros e o Distrito Federal devem
obediência às regras de iniciativa legislativa reservada, fixadas
constitucionalmente, sob pena de violação do modelo de harmônica
tripartição de poderes, consagrado pelo constituinte originário. ( ... ) [ADI
1.182, reI. mino Eros Grau, j. 24-11-2005, P, DJ de 10-3-2006.] = RE
508.827 AgR, reI. mino Cármen Lúcia, j. 25-9-2012, 2a T, DJE de 19-10-
2012.

"( ... ) É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo (mediante
projeto de lei ou mesmo, após a EC 32/2001, por meio de decreto) na
elaboração de normas que de alguma forma remodelem as atribuições de
órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade da
Federação. ( ... ) [ADI 3.254, reI. mino Ellen Gracie, j. 16-11-2005, P, DJ
de 2-12-2005.] = AI 643.926 ED, reI. mino Dias Toffoli, j. 13-3-2012, la
T, DJE de 12-4-2012

A Lei Orgânica do Município de Novo Hamburgo, em simetria ao que dispõe a
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e a Constituição Federal de 1988, dispõe em seu
art. 59 e seus incisos, as matérias cuja competência legislativa é privativa do Chefe do Poder
Executivo Municipal, a saber:

I-...

II-...

In - iniciar a processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta
lei;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e
regulamentos para a sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração
Municipal, na forma da lei;
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Quaisquer atos de imisção do Poder Legislativo sobre tal matéria contaminará o
ato normativo de nulidade, por vício de inconstitucionalidade formal. Calha trazer à tona, nesse
contexto, as sempre atuais lições de Hely Lopes Meirelles3 (1993, p. 438/439):

liA atribuição típica e predominante da Câmara é a 'normativa', isto é, a
de regular a administração do Município e a conduta dos munícipes, no
que afeta aos interesses locais. A Câmara não administra o Município;
estabelece. apenas. normas de administração. Não executa obras e
serviços públicos; dispõe, unicamente, sobre a sua execução. Não
compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura; edita, tão-somente,
preceitos para sua organização e direção. Não arrecada nem aplica as
rendas locais; apenas institui ou altera tributos e autoriza sua arrecadação
e aplicação. Não governa o Município; mas regula e controla a atuação
governamental do Executivo, personalizado no Prefeito. Eis aí a
distinção marcante entre missão 'normativa' da Câmara e a função
'executiva' do Prefeito; o Legislativo delibera e atua com caráter
regulatório, genérico e abstrato; o Executivo consubstancia os
mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos de
administração.
(...) A interferência de um Poder no outro é ilegítima, por atentatória da
separação institucional de suas funções (CF, art. 2°).
(...) Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas
atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas
especiais manifestadas em "ordens, proibições, concessões, permissões,
nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou
escritos com os interessados, contratos, realizações materiais da
Administração e tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de
execução governamental."

Verifica-se que o Poder Legislativo Municipal está, no caso concreto,
determinando ao Poder Executivo a prática de ato puramente administrativo, a elaboração de um
Plano Municipal de ações a serem executadas, com o que interfere na área de atuação exclusiva
do chefe do Poder Executivo e, dessa form~, violando o princípio da harmonia e independência
entre os referidos Poderes, previsto no artigo 10 da Constituição do Estado do Rio Grande do
Sul, a saber:

Art. 10. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si,
o Legislativo, exercido pela Câmara Municipal, e o Executivo, exercido
pelo Prefeito.

Ademais, tal previsão consta expressamente em nossa Carta Magna, senão
vejamos:

3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 1993.
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Art. 2° São Poderes da União, independentes e harmônicos entre SI, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Cumpre salientar que a Educação Ambiental está prevista na Base nacional
comum curricular e o Município de Novo Hamburgo historicamente trabalha o tema com
amplitude e constância nas Escolas através do programa de formação de professores denominado
"O COLETIVO EDUCADOR" que é composto por um professor de cada escola do Município,
com reuniões de formação mensais, saídas de campo e troca de experiências. No ano de 2019
este trabalho completou 10 (dez) anos.

Podemos descrever alguns projetos implantados no Município tais como:

Projeto Conexão Parcão: Que atende as escolas para trilhas, e atividades
orientadas no parque

Projeto PES -Á Caminho e uma escola sustentável que tem como eixos:
- gerenciamento de resíduos;
- recursos hídricos;
- formação continuada;
- pátios verdes;
- Consumo consciente e sustentável;
- alimentação e saúde

Cumpre salientar que a Administração Pública já pratica a maioria das diretrizes
elencadas no Plano Municipal de Educação Ambiental contido no Projeto de Lei ora vetado,
senão vejamos alguns temas nele contidos:

Valorização de resíduos sólidos urbanos através do incentivo a compostagem
caseira e comunitária

A SEMAM através do convênio com a UFGRS desenvolve este trabalho nas
escolas do Município distribuindo os Kits de compostagem e oferecendo cursos técnicos de
formação para alunos, comunidade escolar e docentes.

Palestras
A SEMAM realiza palestras em escolas das três redes de ensino, na iniciativa

privada e associações sempre que solicitado. No ano de 2019 foram realizadas mais de 15
palestras.

Programa Cata vida que em 16 de dezembro de 2019 foi instituído como
Programa Socioambiental de Resíduos Sólidos através da Lei Municipal n03.235/2019

Que consiste em um programa socioambiental, que objetiva a geração de trabalho
e renda, bem como a redução dos impactos ambientais causados pela destinação ambientalmente
incorreta dos resíduos.
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Temos hoje 110 catadores que tiram sua renda da coleta e triagem do material
coletado por estes.

Os catadores também promovem palestras através do programa catavida e
fomentam a divulgação das ações.

Coleta Seletiva
É realizada por cooperativa de catadores. Foram distribuídos aos moradores dos

bairros os roteiros de coleta junto com a conta de água. Há ampla divulgação através das redes
sociais, aumentando consideravelmente os resíduos triados.

Descarte Irregular de Resíduos
Em parceria com a comunidade, vanos lugares que eram pontos de descartes

irregulares foram revitalizados com flores e árvores, entendendo que a responsabilidade
compartilhada é a melhor solução para a conscientização desta prática.

Coleta de óleo - Projeto Olho no Óleo
Desenvolvido pela SEMAM: as escolas receberam bombonas para coleta de óleo

e aderiram ao programa recebendo frascos da comunidade do entorno. Há também ponto de
coleta do centro Administrativo e Centro Céu localizado no bairro Boa Saúde.

Centro de Educação Ambiental Ernest Sarlet
A educação ambiental em Novo Hamburgo já acontece de forma interdisciplinar,

continua e permanente em todos os níveis de ensino.

Ao dispor sobre a criação de um Plano Municipal de Educação Ambiental, no
qual o Poder Executivo estará cercado de obrigações e deveres, com ações a serem determinadas
aos Gestores de diversas Pastas (Educação, Meio Ambiente, entre outras), está o legislador
municipal exercendo atividade tipicamente administrativa a qual deve, por isso, ser
operacionalizada somente pelo Executivo. Está o Poder Legislativo, portanto, criando um dever,
determinando uma obrigação a outro Poder, no caso o Executivo, sem amparo em dispositivo
constitucional, motivo pelo qual, reitera-se, está desvirtuando o princípio constitucional da
independência e separação dos poderes, anteriormente mencionado.

Medidas como essa, contudo, podem ser indicadas pelo Poder Legislativo ao
Executivo adjuvandi causa, ou seja, a título de colaboração, por entender que em determinado
ato reside interesse público.

Ademais, a Lei Orgânica do Município possui um mecanismo o qual está disposto
no Art.36, V o qual é denominado "Projeto Sugestão". Portanto, o Nobre Parlamentar utilizou-se
de proposição diversa do que rege a Resolução n008de 11 de dezembro de 2009 a qual criou o
regimento Interno de sua casa onde dispõe acerca do "Projeto Sugestão" ou indicação.
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Art. 97 Indicacão ou pedido de providências é a
proposição em que o Vereador su~ere ou solicita medidas de
interesse público aos órgãos competentes. (grifo nosso).

o Projeto Sugestão foi inserido na Lei Orgânica do Município através da emenda
de 28 de novembro de 2018 na qual inseriu o inciso V do Art. 36.

No Projeto de Lei em questão, a referida inconstitucionalidade, como Ja
explicitado, repousa no vício de iniciativa, por interferir na estrutura, organização e
funcionamento da Administração Pública do Município, tomando inviável que seja sancionado
pelo Poder Executivo, pois deixa de observar a legislação vigente, bem como fere princípios
importantes da administração pública.

Tal determinação, que culmina em obrigação ao Poder Executivo, envolveria a
disponibilização de diversos servidores para a execução das atribuições previstas no texto do
Projeto de Lei em análise. Dessa forma, seria inevitável a contratação de profissionais ou a
realização de horas extraordinárias, possibilitando fossem realizadas todas as ações e reuniões
necessárias para respeitar o previsto pela norma.

O Projeto de Lei n070/2019 exige, prontamente, do Poder Executivo, uma
reorganização administrativa para a sua adequada aplicação, provocando, ainda, aumento de
despesas ao Poder Executivo as quais não foram previstas para o orçamento do ano de 2020.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tem apresentado
julgado nesse sentido, senão vejamos:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
3.081/2017. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. LEI QUE
AUTORIZA O RECEBIMENTO DE DÉBITOS FISCAIS ATRAVÉS
DE CARTÃO DE DÉBITO OU CRÉDITO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE
INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS
PODERES. É inconstitucional a Lei Municipal de iniciativa do Poder
Legislativo que autoriza o Executivo a receber pagamento dos
contribuintes, impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa de
natureza tributária e não tributária, através de cartão de crédito ou cartão
de débito, porque interfere na organização administrativa. Descabe ao
Poder Legislativo estabelecer as formas como se dará recebimento de
pagamentos de dívidas fiscais, exigindo reorganização da
administração para que passe a aceitar o recolhimento através de outros
meios. Competência privativa do chefe do Poder Executivo para
dispor sobre a matéria, a teor do artigo 60, inciso 11, d, da
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. A Constituição
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Estadual (da mesma forma que a Constituição Federal), quando
estabelece um rol de matérias cuja iniciativa é reservada a uma estrutura
de poder, o faz como garantia da independência e harmonia entre os
poderes. Quando o legislativo municipal interfere nas competências
que são reservadas à iniciativa privativa do Prefeito, não apenas
incorre em inconstitucionalidade formal propriamente dita, por vício
de iniciativa (inconstitucionalidade subjetiva), senão que incorre
também em flagrante violação à independência e harmonia dos
Poderes que compõem o ente federativo. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
UNÂNIME. (Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 70076374206,
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira
Pereira, Julgado em 23/04/2018) (grifamos)

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N°
3.027, DE 11 JULHO DE 2017. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO.
LEI DE INICIATIVA DA CÂMARA. MATÉRIA PRIVATIVA DO
PODER EXECUTIVO. A ação direta de inconstitucionalidade visa à
retirada do ordenamento jurídico da Lei n° 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 Poder 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, 11, "d" e 82, 111 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 DIRET A DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
UNÂNIME. (Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 70074889304,
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado
Neto, Julgado em 23/0112018) (grifamos)

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SANADO.
JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS E
ESPECÍFICOS NO PRAZO CONCEDIDO. LEI MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, QUE TORNA
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OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO EM
PAVIMENTAÇÕES, CARACTERIZADO COMO PAVIMENTO
DE ALTA DURABILIDADE,NASÁREAS QUE MENCIONA. LEI
DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. VÍCIO DE
INICIATIVA CONFIGURADO. DISPOSIÇÕES ACERCA DA
ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MATÉRIA SOBRE
A QUAL COMPETE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
DISPOR PRIVATIVAMENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES.
INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA. 1. Tendo o
proponente promovido a regularização da representação processual
no prazo oportunizado, com a juntada de instrumento de mandato
com outorga de poderes especiais e específicos para impugnar, por
meio da propositura de ação direta de inconstitucionalidade, a
norma objeto desta ação, dá-se por sanado o defeito inicialmente
constatado, na esteira da jurisprudência do Egrégio Supremo
Tribunal Federal e também deste Tribunal de Justiça. 2. Padece de
inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, lei municipal
proposta pelo Poder Legislativo que torna obrigatória a adoção de
blocos de concreto em pavimentações, caracterizado como pavimento
de alta durabilidade, nas áreas que menciona (tais como vias
públicas não pavimentadas, passeios de logradouros públicos,
ciclovias, etc), porquanto compete ao Chefe do Poder Executivo,
privativamente, dispor sobre a organização e funcionamento da
administração municipal, nos moldes do art. 82, inc. VII, da
Constituição Estadual, aplicável aos Municípios em virtude do
princípio da simetria, de modo que são de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre criação,
estruturação e atribuições de órgãos da AdministraçãoPública (art. 60,
inc. lI, alínea "d", da CE). Por conseguinte, também resta caracterizada
ofensa ao princípioda separaçãoe independênciados Poderesno âmbito
municipal,consagradonos arts. 8°,caput, e 10 da ConstituiçãoEstadual.
JULGARAM PROCEDENTE. UNÂNIME.(Ação Direta de
Inconstitucionalidade, N° 70068234749,Tribunal Pleno, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 18-
07-2016)

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
MUNICIPAL. VÍCIO DE INICIATIVA. AUMENTO DE
DESPESAS. VEDAÇÃO. OFENSA A DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS. Vedada a edição de lei que cria atribuições a
órgãos da administração, em ofensa aos artigos 8.° e 82, VII, da
Constituição Estadual, a evidenciar inconstitucionalidade formal.
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Além disso, o aumento de despesas públicas, sem a devida previsão
orçamentária, viola o artigo 154, I, da Constituição Estadual,
incorrendo em inconstitucionalidade material. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
UNÂNIME.(Ação Direta de Inconstitucionalidade, N° 70026697698,
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang,
Julgado em: 27-04-2009).

Em face das inconstitucionalidades apontadas e considerando ser a presente
proposição inócua, 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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