
PARECER JURÍDICO

MENSAGEM DE VETO N. 01/2013 – Oriundo do Executivo

ASSUNTO: Veto Parcial que atinge o caput do artigo 3º da 
Lei  Municipal  a  Lei  que  Instituição  Programa  de 
Recuperação Fiscal – REFIS/2013. 

Trata-se  de  mensagem de  Veto  Parcial  a  Lei  que  institui  o 

REFIS/2013, atingindo a integralidade do texto do seu art. 3º caput.

O caput do art. 3º desta lei trata do valor percentual devidos a 

titulo de honorários de sucumbência ao procurador municipal no casos onde 

houver processo de execução fiscal devidamente ajuizado perante o Judiciário.

No texto original enviado pelo Executivo no PL  02/2013 fixava 

esse  percentual  de  honorários  de  sucumbência  em  10%  (dez  por  cento), 

entretanto  depois  de  amplo  debate  na  casa  Legislativa  fora  apresentada 

emenda ao caput deste art. 3º reduzindo o percentual de 10% (dez por cento) 

para 05% (cinco por cento), tal emenda modificativa foi aprovada em plenário 

por  unanimidade  dos votos,  fazendo assim parte  do  texto  final  da  Lei  que 

institui o REFIS/2013.

O Chefe do Executivo entendendo ser inconstitucional o caput 

do  art.  3º,  enviou  a  presente  mensagem  de  veto  parcial  a  Câmara  de 

Vereadores nos termos do art. 52,  §1º da Lei Orgânica Municipal.

Reservando-se o procurador que subscreve a não adentrar ao 

mérito, uma vez que este assunto foi amplamente debatido nas discussões do 

PL 02/2013 e o Procurador do Legislativo era favorável a manutenção de 10% 

de honorários ao procurador do executivo, passamos a analisar o procedimento 

do Veto dentro desta Câmara.

 O  a  mensagem  veto  veio  dentro  do  prazo  de  15  dias 

estabelecido na Constituição Municipal.



O Presidente  do Poder  Legislativo imediatamente recebeu a 

mensagem de veto   e encaminhou a esta Comissão de Legislação e Justiça e 

Redação Final, nos termos do Regimento Interno em seus arts.138 e 84.

Assim a mensagem de veto deve ser aqui apreciada e após o 

devido parecer enviada ao Plenário desta Casa de Lei para que o veto seja 

aceito pelo nobres vereadores ou então negado, sendo neste caso necessário 

maioria absoluta dos votos.

Os votos em Plenário serão abertos. 

Assim a presente Mensagem de Veto 01/2013 encontra-se 

apta a ser analisada pelo nobre edis.

É o entendimento deste procurador s.m.j.

Itapoá/SC, 16 de abril de 2013.

   

  Ademar Ribas do Valle Filho

Procurador Jurídico do Legislativo 


