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Of. n° 10/1069-SEMAD/DGD/JE

Exce1entíssimo Senhor

RAIZER FERREIRA

Presidente da Câmara de Vereadores

Ilustres Integrantes do Poder Legislativo

NOVO HAMBURGO - RS

Novo Hamburgo, 17 de agosto de 2021

Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM RETIFICATIVA E RATIFICATIVA DE VETO
(SUBSTITUTIVO 10/2021 AO PROJETO DE LEI N° 36/2021)

Senhor Presidente,

Por meio do ofício n° 10/1050-SEMAD/DGD/JE, datado de 12 de agosto de 2021,

devidamente protocolizado nesta Egrégia Casa Legislativa, vimos retificar a seguinte informação

no veto assinado pelo Sr. Márcio Lüders dos Santos, Vice-Prefeito Municipal no exercício do

cargo de Prefeito-Municipal, para constar que o VETO INTEGRAL refere-se ao Substitutivo nO

1012021 ao Projeto de Lei n° 36/2021, aprovada por essa Egrégia Câmara, e não como constou.

Ainda, ratifica-se as demais razões do veto aduzidas no ofício nO 10/1050-

SEMAD/DGD/JE

Atenciosame

i\ \1 \i{ \ \il \i( 11',1.DF \li\íI H.\\1BlRCO

DOe' P~:£2?&2A /lL,: 40
1 7 AbU. 2021

www.novohamburgo.rs.gov.br
Centro Administrativo Leopoldo Petry I Rua Guia Lopes, 4201 - B.Canudos - 93548-0131 Novo Hamburgo - RS - Fone: (51)3097.9400

Contribua com o Fundos MunicipaiS da Cnança e Adolescente e/ou dos Direitos e Cidadania do Idoso. Doe sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA.

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


I Município de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria Geral do Município I..~.....IPROCURADORIAGERALpO

: MUNICIPIO,._-
PREFEITl:RA

i,,; NCM) ~AMBURGO

Of. n° 10/1050-SEMAD/DGD/JE

Excelentíssimo Senhor
RAIZER FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Ilustres Integrantes do Poder Legislativo
NOVO HAMBURGO - RS

Novo Hamburgo, 12 de agosto de 2021
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Assunto:

): "º ""'CQ l'
ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI N° 36/2021.

Senhor Presidente,

Por meio do ofício n° 294/2021, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia da
redação final do Projeto de Lei n° 36/2021, aprovada por essa Egrégia Câmara, a qual "Insere a
'Semana Municipal do Empreendedorismo' no Calendário Oficial de Eventos do Município", a
qual comunico a Vossa Excelência que, nos termos do S 1° do art. 44 da Lei Orgânica Municipal
de Novo Hamburgol, decidi vetar integralmente, conforme razões que seguem.

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.

Em resumo, a proposição ora vetada insere no calendário de eventos do Município
a Semana Municipal do Empreendedorismo, bem como "obriga" a Administração Municipal em
realizar eventos e apresentações, bem como homenagens às empresas, microempresas, empresas
de pequeno porte, empreendedores individuais que se destacaram ao longo do ano, nos
remetendo a um comando imperativo.

Nesse sentido, quando a proposição determina a obrigatoriedade da administração
em cumprir tal imposição, por consequência já a toma inconstitucional por não se tratar de
norma autorizativa, mas sim impositiva gerando, por consequência vício de iniciativa eis que
trata-se de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo.

Ocorre, no entanto, que já existe Lei Federal, tombada sob nO 14.135, de 16 de
abril de 2021, que, igualmente "Institui, no calendário nacional, a Semana Global do
Empreendedorismo. " De sorte que, já existe e vigora para a população hamburguense, norma
que abarca, até com melhor técnica legislativa, o mesmo objeto do Projeto de Lei n° 36/2021 ora
vetado.

A propósito, ouvida a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, houve a
seguinte afim1ação: "Tendo em vista e economicidade em que o executivo municipal se insere,

1Art. 44 ...* 10 Se () Prefeilo considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmcnte,
no prazo de quinze dias úteIS, camadas da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, os motivos do veto ao Presidente
daCàmara.
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informamos que já existe referência legal que insere o município em atividades voltadas para o
empreendedorismo, através da Lei 14.135, de 16 de abril de 2021, SEMANA GLOBAL DO
EMPREENDEDOR/SMO, no calendário nacional. Nesta esteira, o município tem parceria com
o SEBRAE, oferecendo de forma gyatuita para os empreendedores, palestras, debates e outros
eventos sobre o empreendedorismo, ressaltando que não existe custo algum para o município.
Em 2021, será realizada e semana global do empreendedorismo de 23 a 27 de outubro com
progyamação on-line. Podemos acrescentar também que anualmente, no mês de maio, está
consolidado no município a semana do ME!, em que também com o SEBRAE e sem custo para o
município se oferece capacitações para os ME/s. De maneira não obstante o mérito do louvável
de substitutivo, o fato é que a instituição do que seria uma nova semana do empreendedorismo
em data diversa daquela já estabelecida no calendário acima referido, além de impor custos ao
município para a organização do evento, poderia gerar dúvida e incerteza juntos aos
empreendedores sobre a participação em um ou outro evento. Paraskevi Bessa-Rodrigues,
Secretária de Desenvolvimento Econômico".

Assim, o projeto de lei ora vetado nada mais representa que um bis in idem.

Ademais, existindo Lei Federal que discipline a matéria ninguém pode se escusar
de cumprir a Lei alegando que a desconhece de acordo com o que disciplina o Art. 3° da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n04.657, de 4 de setembro de 1942), não
se vislumbrando interesse local na proposição e, portanto incorrendo em invasão de
competência.

Ainda, no que se refere ao mérito do projeto de lei apresentado, vemo-nos
constrangidos a vetá-lo, seja por vício formal de iniciativa, seja por vício material.

Primeiramente, resta patente que, ao criar a referida imposição, no molde descrito
no Projeto de Lei, estabelece conceitos, procedimentos e ônus a cargo do Poder Público,
dispondo sobre as atribuições que cabem exclusivamente a este no que se refere a matéria
atinente à organização administrativa, incorrendo em clara ingerência nas atividades e
atribuições do Poder Executivo,

Especialmente porque acima ficou evidenciado que Ja existe uma SEMANA
GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO, sem qualquer custo de realização para o Município de
Novo Hamburgo.

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.

Cumpre observar que, na estrutura federativa brasileira, os Estados-membros e os
Municípios não dispõem de autonomia ilimitada para organizarem-se.

Somente o Poder Constituinte originário (da Nação) apresenta esta característica.
Sendo assim, por simetria, impõe-se a observância pelos entes federados inferiores (Estados-
membros e Municípios) dos princípios e regras gerais de organização adotados pela União.
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"A precedência lógico-jurídica do constituinte federal na organização
originária da Federação, toma 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
RDP 88/5).

Conforme o mesmo autor, essas normas centrais são constituídas de princípios
constitucionais, princípios estabelecidos e regras de pré-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. 2° da Constituição Federal.

Ao organizarem-se, portanto, Estados-membros e Municípios estão obrigados a
reproduzir em suas Leis Maiores o princípio da separação dos Poderes, bem corno a efetivamente
respeitá-lo no exercício de suas competências.

Na concretização deste princípio, a Constituição Federal previu matérias cuja
iniciativa legislativa reservou expressamente ao Chefe do Poder Executivo (art. 61, S 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.

Assim, verifica-se que a proposta é de competência exclusiva do Chefe do
Executivo, a teor do que preceitua o art. 61, S 10, inciso lI, alínea "b" da Constituição Federal,
aplicável nos Municípios em razão do Princípio da Simetria.

Acerca da matéria, ensina a doutrina do Mestre Hely Lopes Meireles:

"O processo legislativo, ou seja, a sucessão ordenada de atos para a
formação das normas enumeradas na Constituição da República (art. 59),
possui contornos uniformes para todas as entidades estatais - União,
Estados-membros, Municípios e Distrito Federal (arts. 61 a 69) - cabendo
às Constituições dos Estados e às Leis orgânicas dos Municípios
estabelecer, dentre as espécies normativas previstas, quais as adotadas
pela entidade estatal.
Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe
o envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que disponham
sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e
entidades da administração pública municipal; a criação de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica,
fixação e aumento de sua remuneração; o regime jurídico dos servidores
municipais; e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os
orçamentos anuais, créditos suplementares e especiais.
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Nesses projetos o prefeito poderá solicitar urgência, para aprovação no
prazo estabelecido na lei orgânica do Município, como poderá retirá-los
da Câmara antes de sua aprovação final, ou encaminhar modificações das
disposições do projeto original, restabelecendo, neste caso, o prazo
inicial.
Se o projeto já estiver aprovado só lhe restará vetá-lo e enviar outro à
consideração da Câmara.
Se a Câmara, desatendendo à privatividade do Executivo para esses
projetos, votar e aprovar lei sobre tais matérias, caberá ao Prefeito vetá-
las, por inconstitucionais.
Sancionadas e promulgadas que sejam, nem por isso se nos afigura que
convalesçam do vício inicial, porque o Executivo não pode renunciar
prerrogativas institucionais, inerentes às suas funções, como não pode
delegá-las ou aquiescer em que o Legislativo as exerça."

Ainda, o escólio de Hely Lopes Meirelles:

"A 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°).
Por idêntica razão constitucional, a Câmara não pode delegar funções ao
prefeito, nem receber delegações do Executivo. Suas atribuições são
incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF, art. 2°). Assim como não
cabe à Edilidade praticar atos do Executivo, não cabe a este substituí-la
nas atividades que lhe são próprias.
(...) 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'." (em "Direito Municipal Brasileiro",
Malheiros, 1993, págs. 438/439).

Medidas administrativas apenas podem ser indicadas pelo Legislativo ao
Executivo, ou seja, tão-somente a título de colaboração.
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Destarte, a eventual ofensa a mencionado 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.

Por força do disposto nos arts. 8° e 10 da Carta Gaúcha, os Municípios também se
sujeitam à observância dessa regra.

o doutrinado r lves Gandra Martins observa:

"( ...) A administração da coisa pública, não poucas vezes, eXIge
conhecimento que o Legislativo não tem, e outorgar a este poder o
direito de apresentar os projetos que desejasse seria oferecer-lhe o poder
de ter iniciativa sobre assuntos que refogem a sua maior especialidade"
(Op. cit., v. 4, t. I, pág. 387).

No mesmo sentido, José Afonso da Silva refere que a iniciativa de legislação do
Governo justifica-se por ser ele "o único apto a cumprir a formulação política e a redação técnica
dos projetos de leis, cujos fins são intimamente conexos com a atividade administrativa" (em
"Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito Constitucional", RT, 1964, p. 116).

A ofensa ao art. 82, VII, da Constituição Estadual praticamente se confunde com a
violação ao art. 60, II, da Constituição Estadual, pois também se reflete num vício de iniciativa.
Apesar disso, parece que a primeira norma apontada apresenta um conteúdo mais largo, para
abarcar todo e qualquer assunto que diga respeito direto à administração do ente federado.

Reitera-se que o objeto deste Veto diz respeito, indiscutivelmente, ao
desenvolvimento de melhor e mais qualificada gestão do administrador, dentro do planejamento
prévio das ações governamentais a serem executadas, de maneira concreta, objetiva e
eficientemente, com a maior transparência possível, em obediência aos princípios constitucionais
norteadores da administração pública.

Finalmente, é justificado o VETO TOTAL, visto que a "iniciativa de leis está
intimamente ligada ao princípio da independência entre os Poderes, tanto que a violação daquele
atinge necessariamente a violação deste".

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,
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Of. N° 24/2021/SEDEC/LBOP

Assunto: Responde ao ofício n° 294/2021

Senhor Presidente,

Novo Hamburgo, 06 de agosto de 2021.

Vimos à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao que versa no ofício em

epígrafe, de autoria do Vereador Gustavo Finck, esclarecer acerca da existência de semana com a

finalidade exposta no conteúdo do ofício:

Tendo em vista a economicidade em que o executivo municipal se insere, informamos

que já existe referência legal que insere o município em atividades voltadas para o

empreendedorismo, através da Lei 14.135, de 16 de abril de 2021, SEMANA GLOBAL DO

EMPREENDEDORISMO, no calendário nacional.

Nessa esteira, o município tem parceria com o SEBRAE, oferecendo de forma gratuita

para os empreendedores, palestras, debates e outros eventos sobre o empreendedorismo, ressaltando

que não existe custo algum para o município.

Em 2021, será realizada a semana global do empreendedorismo de 23 a 27 de outubro,

com programação on-line.

Podemos acrescentar também que anualmente, no mês maio, está consolidado no

município a semana MEl, que também em parceria com o SEBRAE e sem custo ao município, oferece

capacitação para os MEls.

De maneira que não obstante o mérito louvável de substitutivo, o fato é que a

instituição do que seria uma nova semana do empreendedorismo em data diversa daquela já

estabelecida no calendário acima referido, além de impor custos ao município para organização do

evento, poderia gerar dúvida e incerteza junto aos empreendedores sobre a participação em um ou em

outro evento.

Atenciosamente,

Secretária de Desenvolvimento Econômico


