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Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI N° 16/2020.

Senhor Presidente,

Por meio do ofício n° 355/2020, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia de lei
decretada por essa Egrégia Câmara em 30 de novembro de 2020, relativa à Proposição de Lei nO
16/2020 a qual "Dispõe sobre a comercialização de alimentos em áreas públicas e particulares -
"Food Trucks" - no município de Novo Hamburgo e dá outras providências.", 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, pelos fatos e fundamentos a seguir
descritos.

DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do 910, 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 nO355/2020 que cientificou o
Poder Executivo da aprovação e da redação final ao PL n° 16/2020 foi recebido em 01/12/2020,
sendo a data final para apresentação de seu veto em 22/12/2020.

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.

Dessa forma, os incisos I, 11,111e IV, do parágrafo único do art. 3° do projeto em
análise sujeitam o responsável pelo descumprimento da obrigacão prevista na lei ao
pa&:amento de multa e cassacão do alvará. Entretanto, esta fiscalização teria que ser feita por
órgãos da administração pública e, portanto não merece ser sancionado por ser claramente
inconstitucional.
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Nesse sentido, 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, 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.

Ademais, o Projeto de Lei em exame ofendeu a separação que deve ocorrer no
exercício das funções estatais, por ingressar na esfera de competência do Poder Executivo. Pela
natureza da matéria e pelos requisitos que nosso sistema constitucional estabelece para a elaboração
da legislação urbanística, é lícito afirmar que o projeto demanda planejamento administrativo.
Nesse caso, o planejamento na ocupação e uso do solo urbano das cidades é algo que só o Poder
Executivo é habilitado, estrutural e tecnicamente, para fazer.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu, em casos
análogos, que a competência para legislar sobre a matéria é privativa ao Chefe do Executivo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE
LAJEADO. LEI MUNICIPAL DISPONDO ACERCA DE NORMAS
PARA A EXPLORAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE E
TRAILERS ESTACIONADOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
CHEFE DO EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. 1. A Lei - Lajeado
nO10.935/19 padece de vÍCioformal 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 as
atribuições da administração municipal, como no caso a normatização da
exploração do comércio ambulante e de trailers estacionados. 2. Verificada
a ocorrência de vício de inconstitucionalidade formal e, consequentemente,
afronta aos arts. 8°; 10; 60, lI, "d"; e 82, II e VII, da CE-89, o que autoriza o
manejo da presente ação direta de inconstitucionalidade. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. UNÂNIME.(Direta
de Inconstitucionalidade, N° 70083585836, Tribunal Pleno, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 22-
05-2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE
ERECHIM. LEI MUNICIPAL DISPONDO ACERCA DE NORMAS
PARA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO
AMBULANTE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO
EXECUTIVO. O art. 15 da Lei Municipal nO222/2020, que regulamenta o
comércio ambulante no Município de Erechim e revoga a Lei n. 5.153/2011
do Município padece de vÍCioformal 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 as
atribuições da administração municipal, como no caso a normatização da
exploração do comércio ambulante. Ação Direta de Inconstitucionalidade
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procedente. Unânime.(Direta de Inconstitucionalidade, N° 70084355379,
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz,
Julgado em: 25-09-2020)

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.

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.

Cabe ressaltar que o Projeto de Lei não faz nenhuma menção ao disposto no Decreto
Municipal nO244, de 28 de dezembro de 1977, que está em vigor e estabelece o perímetro proibido
ao comércio ambulante e a quaisquer atividades exercidas sobre área de domínio público:

Art. 1° É considerado proibido a toda espécie de comércio ambulante ou
similar, itinerante ou não, bem como o exercício de quaisquer atividades de
prestação de serviços, por quaisquer condições ou meios, sobre a via,
passeio ou área de domínio público, o perímetro compreendido entre as
seguintes artérias públicas, incluídas todas as transversais e paralelas
compreendidas no seu interior:

"Partindo da Rua I° de Março pela Av. Cel. Frederico Lincle até encontrar a
Rua Caçador; prosseguindo por esta até a Rua Marcílio Dias: prosseguindo
por esta até a Rua 25 de Julho; prosseguindo por esta até a Rua Castro
Alves; por esta até a Av. Nações Unidas; daí seguindo até a Av. Nicolau
Becker; prosseguindo por esta até a Rua João Antônio da Silveira; por esta
até a Rua Gomês Jardim; daí seguindo até a Rua Bento Gonçalves;
prosseguindo por esta até a Rua Paraíba; por esta até a Rua 10 de Março e
por esta até coincidir com o fim da Av. Cel. Frederico Linck."

Ainda, no que se refere ao Art. 2°, este também encontra-se em discordância com a
legislação municipal tendo em vista que o Decreto já referido não permite atividades desta
modalidade em caráter permanente como busca a disposição legislativa, sendo portanto
inconstitucional. Ainda, o mesmo Decreto não permite que estes veículos se instalem próximos a
estabelecimentos fixos de alimentação e bebidas e, portanto poderá trazer inconvenientes para tais
estabelecimentos além de estarem em contrariedade à Lei.
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Com relação ao Parágrafo umco do Art. 2°, este também encontra-se contrário à
legislação municipal, pois esta não permite a utilização de veículos rebocados os quais não se
enquadram na modalidade "food trucks".

Em relação ao disposto no caput do art. 3° do projeto em análise, que estabelece que
os comerciantes que necessitarem de insumos para a fabricação de alimentos e bebidas deverão
disponibilizar os rótulos dos insumos utilizados contendo informações dos produtos, destaca-se que
os estabelecimentos devem seguir as regras e condições já estabelecidas e fiscalizadas pela
vigilância sanitária, não sendo necessário mais uma regulamentação nesse sentido, o que toma a
proposição inócua.

Dessa forma, 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 proposição 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.

Cordialment
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