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Prefeltura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul

1/=======================================
Of. n° 10/617 - SEMAD/DGD/JE

Excelentíssimo Senhor

RAIZER ~~ERREIRA

Presidente da Câmara de Vereadores

Ilustres Integrantes do Poder Legislativo

NOVO HAMBURGO - RS

Novo Hamburgo, 04 de junho de 2021

CÁ\I\R\ \1l\jCIP\IJlF \1\\0 H \\:r,i ';1.11

P.RO~lOLO . A
Doe \' 6f1()~O,J.L L6. f)4fv

o 9 lUN, 2021

Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI N° 20/2021.

Senhor Presidente,

Por meio do oficio nO155/2021, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia da

redação final do Projeto de Lei nO20/2021, aprovada por essa Egrégia Câmara, a qual "Reconhece a

prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para população hamburguense em

estabélecimentos prestadores de serviços desti.nados a essa finalidade, bem como em espaços

públicos em tempos de moléstias contagiosas", a qual comunico a Vossa Excelência que, nos

termos do S lOdo art. 44 da Lei Orgânica Municipal de Novo Hamburgo I, decidi vetar

integralmente, por inconstituciomilidade'e por contrariedade,ao interesse púb1ic6conforme razões
que seguem.

DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do SI 0, 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 n° 155/2021'que cientificou o

Poder Executivo da aprovação e da redação final do PL nO20/2021 foi recebido em 18/05/2021,
sendo aclata final para apresentação de seu veto,será em 08/06/2021.

IAn.44,.. ,* 10 Se o Prefeito considerar () projeto, no todo ou em parte. inl"ons1ituciona! ou conrrário ao interesse público, vetá-lo-á, 'total ou parcialmente, no
prazo de quinze dia, úteis. contados da data do re,;ebirnl"p.to. e comunicará, dentro de -:;Uli,cnt&e oito horas. os motiv0s do veto ao Presidente da
C~~ . ..
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DAS RAZÕES DO VETO

Em que pese a louvável iniciativa deste Projeto em pauta, a proposição, para que

possa ser convertida em lei deverá sofrer VETO INTEGRAL, nos termos das considerações a
seguir aduzidas.

Desde logo cumpre esclarecer que esta Administração se apresenta ipteiramente

favorável aos princlplOs erigidos pela referida proposição, desde que resguardados,

ilustrativamente, as competências de iniciativa privativas tanto da União Federal quanto ao Estado
do Rio Grande do Sul.

Por isso, relevante destacar que esta Administração aplaude a norma estadual já

editada pelo nosso Governo estadual, através da Lei Estadual nO15.603, de 23 de março de 2021,

que, igualmente "Reconhece a prática da atividade fisica e do exercício fisico e~as atividades das

redes pública e privada de ensino como essenciais para a população do Rio Grande do Sul nos

estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essas finalidades em tempos de crises

ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. "

De sorte que, já existe e vigora para a população riograndense, inclusive a população I
I ,

hamburguense, norma que abarca, até com melhor técnica legislativa, o mesmo objeto do Projeto de
Lei nO20/2021 ora vetado.

Além disso, cabe mencionar que a prática esportiva é considerada essencial também,

nos termos do Decreto Estadual nO55.882, de 15 de maio de 2021, que "Institui o Sistema de

Avisos, Alertas e Ações para fins de monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia de

COVID-19 no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de
calamidade pública em todo o território estadual,e dá outras providências".

E o Município de Novo Hamburgo aderiu ao Sistema de Avisos, Alertas e Ações

estabelecidos pelo decreto estadual acima mencionado, nos termos do Decreto Municipal nO

9.741/2021, que reitera a declaração de estado de calarni~ade pública em todo o território do

Município de Novo Hamburgo para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo

COVID-19 (novo Coronavírus), adere o Sistema de Avisos, Alertas e Ações estabelecido no
Decreto Estadual n° 55,882, de 15 de maio de 2021.

www.novohamburgo.r$..gov.br
Centro Administrativo Leopoldo Petry I Rua Guia Lopes, ,1,201 - B. Canudos -.935,1,8-013 I Novo Hamburgo _ RS _ FOf\el~1JJ~~

"'Contribuo com o Fltncto Municípal. da Crta.nça e Adolescente. I Doe Sangue. Doe Or.ga~ Doe ~edula Óssea. SALVE UMA VIDA-; ".

http://www.novohamburgo.r$..gov.br


••

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do RiO Grande do. Sul

I' ===================================
Projeto de lei esse que, por isso, nada mais representa que um bis in idem.

Ainda, no que se refere ao mérito do projeto de lei apresentado, vemo-nos

constrangidas a vetá-lo, seja por vício formal de iniciativa, seja por vício material.

Tal em decorrência do parágrafo único do art. 10 da proposição~ cujo texto institui
.,

regramento para o exercício de atividades profissionais regulamentadas, afrontando a competência

concorrente da União, Estados e Distrito Federal, como ressai do art. 24 da Constituição Federal:

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico~urbanístico:

II - orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

V - produção e consumo;

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e

dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e

paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura" ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa,

desenvolvimento e inovação;

X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;

XI - procedimentos em matéria processual;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIII - assistência jurídica e Defel'lsorütpública;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

XV - proteção à infância e àjuventqde;

XVI - org;mização, garantias, direitos e deveres das polícias civi~.

~ 10 No âmbito da legislação concorrente, a competência ,da União limitar-

se-á a estabelecer normas gerais.
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~ 2° A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a

competência suplementar dos Estados.

~ 3° Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

~4° A superveniência de lei federal sobre normas gerais s.lÍSpende a eficácia

da lei estadual, no que lhe for contrário." grifado.

Infere-se, por isso, que é caso de lhe propor VETO TOTAL, por vicio de

inconstitucionalidade, na medida em que a iniciativa extrapola a competência legislativa local.

Legislar sobre desporto ou ações ou programas em defesa da;:.saúde,' é matéria

reservada concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, ex viorcitado art; 24. da
Constituição Federal.

Finalmente, é justificado o VETO TOTAL, em face das inconstitucionalidades

apontadas e considerando a ineficácia da Lei uma vez que não há necessidade. de ato Legislativo,

violando-se o Princípio da Eficiência, recomenda-se o veto .integral, por inconstitucionalidade e

contrariedade do interesse público pelos fatos e fundamentos já expostos .

. 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.

Atenciosamente,/,
/ .
L

I

\
". "
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