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Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO AO SUBSTITUTIVO N° 4/2020 AO
PROJETO DE LEI N° 18/2020.

Senhor Presidente,

Por meio do ofício nO329/2020, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia de lei
decretada por essa Egrégia Câmara em 10 de novembro de 2020, relativa ao Substitutivo nO412020
à Proposição de Lei n° 1812020 a qual "Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências e dos postos de
serviços das instituições financeiras no Município de Novo Hamburgo afixarem informativos sobre
o direito de serviços bancários essenciais gratuitos", de autoria do Vereador Raul CasseI, a qual
comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso V do art. 59 da Lei Orgânica Municipal,
decidi vetar integralmente, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos.

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 na 32912020 que cientificou o
Poder Executivo da aprovação e da redação final do Substitutivo n° 4/2020 ao PL n° 18/2020 foi
recebido em 10/11/2020, sendo a data final para apresentação de seu veto em 01/12/2020.

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.

O Projeto de Lei em análise não pode ser sancionado na medida em que houve
invasão de competência por parte do Poder Legislativo ao buscar disciplinar matéria que compete a
Administração regulamentar. Ademais, o dispositivo ainda, traz em seu bojo imposicão de sancão
em caso de descumprimento da norma, o que é vedado ao legislador uma vez que compete ao
Executivo disciplinar e fiscalizar as referidas sanções.

Ainda, o substitutivo n04/2020 ao PL n01812020 busca impor uma regra sobre uma
resolução do Banco Central já existente, qual seja, Resolução n03.919/201O a qual traz em seu
corpo as vedações impostas às transações realizadas pelos consumidores nas instituições
financeiras.

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 Críança e Adolescente. I Doe Sangue, Doe Órgóos. Doe Medula Ó~s.ea.SALVEUMA VIDA,"

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


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

o Art.3° do Código Civil é claro ao dispor que "Ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece". Portanto, conhecer a norma escrita é uma presunção legal absoluta
não havendo necessidade de impor a sua fixação em locais visíveis aos consumidores.

Em caso de descumprimento da Lei, cabe ao consumidor buscar seus direitos junto
ao órgão fiscalizador, qual seja, PROCON cujo órgão possui local, bem como canais de
atendimento no Município.

Impende consignar, que a Lei Estadual 10.913, de 03 de janeiro de 1997 estabelece
que compete ao PROCON fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n°
8.078, de 1990:

Art. 3° a Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social é o
organismo de coordenação política do Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor - SISTECON. competindo-lhe:
( ...)

xv - aplicar as sanções administrativas previstas em Lei Federal n°
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Parágrafo único - A Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social
exercerá as atividades definidas no "caput" e incisos deste artigo através do
Programa Estadual de Defesa do Consumidor - PROCON, ou do órgão que
venha a substituí-lo na estrutura da referida Pasta.

Dessa forma, o art. 3° do projeto em análise sujeita o responsável pelo
descumprimento da obrii:ação prevista na lei ao pai:amento de multa por cada estabelecimento
que não possuir os informativos devidamente regulamentados, entretanto, esta fiscalização teria que
ser feita por órgãos da administração pública e, portanto não merece ser sancionado por ser
claramente inconstitucional.

Nesse sentido, apesar de se admitir a possibilidade de competência do Município
para legislar sobre a matéria, ressalta-se que os atos de fiscalização do cumprimento da norma, a
realização de autuações, processamento e aplicação de sanções pela inobservância da determinação
legal de afixação dos informativos, são serviços realizados pelos competentes órgãos encarregados
destas funções na estrutura administrativa do Executivo, causando a ilegitimidade da iniciativa do
Legislativo.

Assim, destaca-se 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.

Portanto, o presente Veto justifica-se ser 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
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 previstas na Constituição
Federal cometidas ao Presidente da República, para os demais chefes do Poder Executivo.
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E, de fato, a regra vem repetida na Constituição Estadual no art. 60, lI, 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.

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.

Ainda, o Nobre Parlamentar utilizou-se de propOSlçao diversa do que rege a
Resolução n008 de 11 de dezembro de 2009 a qual criou o regimento Interno de sua casa onde
dispõe acerca das proposições que podem ser indicações ou sugestões visando o interesse público.

Art. 97 Indicacão ou pedido de providências é a proposição em que o
Vereador sugere 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.

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.

Cordialmente,
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