
PARECER JURÍDICO Nº 329/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
VETO PARCIAL Nº 01/2019 – ORIUNDO DO PODER EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 26, DE
12 DE ABRIL DE 2019, QUE “INSTITUI A PRAÇA PÚBLICA MEMORIAL
DOS PIONEIROS DE ITAPOÁ”.

I - RELATÓRIO

Conforme requisição  de  análise  jurídica  promovida  pela  Presidência  da  Mesa
Diretora, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da Casa, o presente parecer
traz análise ao Veto   Parcial nº 01/2019  .

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito  Marlon  Roberto  Neuber  (PR),  o
presente Veto Parcial foi protocolado junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do
Poder Legislativo no dia 06 de agosto de 2019, sob protocolo nº 488/2019, em regime ordinário
e nos termos do §4º, do Art. 52, da Lei Orgânica de Itapoá.

No dia 12 de agosto de 2019, a Proposição deu entrada no expediente da Reunião
Ordinária. O Presidente Vereador Geraldo Rene Behlau Weber (PSDB) solicitou a leitura da
Proposição pelo 1º Secretário Vereador André Vinícius de Araujo (PSD).

Ao final do expediente, a Presidência distribuiu a Proposição para as Comissões
Permanentes, em Regime Ordinária, e nos termos do §4º, do Art. 52, da Lei Orgânica de Itapoá,
em que estabelece o prazo de trinta dias para análise e deliberação do Veto pelo Plenário da
Casa.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme o Art. 52 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria de iniciativa do
Poder Executivo – Prefeito.

A  Proposição  consta  instruída  com  Exposição  de  Motivos, sendo  este  o
documento necessário para análise e tramitação da Proposição.

O Veto Parcial foi devidamente publicado na pauta com 48h de antecedência, de
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do
Regimento Interno da Casa.

O Veto Parcial  está  em conformidade com os Arts.  126 e  127 do Regimento
Interno da Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como estão em conformidade
com os Arts. 110 e 117 do Regimento Interno da Casa.

Assim, na sua forma, o Veto Parcial não apresenta ilegalidades.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria do Poder Executivo – Prefeito, o presente Veto Parcial ao Projeto de
Lei nº 26, de 12 de abril de 2019, que “Institui a praça pública Memorial dos Pioneiros de
Itapoá”, busca Vetar a Emenda Legislativa nº 32/2019.
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De forma sucinta, conforme a Exposição de Motivos e Justificativa, o Projeto nº
26/2019 merece ser vetado parcialmente, para que o sistema jurídico funcione, pressupõe-se sua
ordem e unidade, devendo as partes agir de maneira simétrica; assim, considerando que o Poder
Legislativo, especificamente na (Emenda Legislativa nº 32/2019) ao Projeto de Lei nº 26/2019,
extrapolou a independência e harmonia dos Poderes ao impor que qualquer alteração no
local deverá passar pelo seu crivo, matéria esta que, como visto, é de iniciativa privativa do
Prefeito.

Inicialmente,  destaca-se que essa Emenda Legislativa nº 32/2019 foi  proposta
verbalmente, no curso das discussões em plenário, e portanto, não foi analisada previamente por
esta Assessoria Jurídica.

De fato, s.m.j., é legítima a manifestação do Poder Executivo Municipal, pelas
razões apresentadas, e por um eventual excesso do Poder Legislativo, ao impor que qualquer
alteração  no  local  deverá  passar  pelo  seu  crivo,  o  que  em  tese  configura  um  eventual
desvirtuamento do instituto da iniciativa parlamentar.

Por  outro  lado,  se  a  competência  do  Poder  Legislativo  é  para  votar  pela
aprovação ou rejeição da matéria em comento, qual seja para a autorização de denominação do
Memorial dos Pioneiros e da destinação do Cemitério de Itapema do Norte, s.m.j., também há
causa  legítima  de  análise  e  interferência  do  Poder  Legislativo,  visto  o  teor  histórico  e  até
sagrado  do  local,  e  a  soberania  da  manifestação  popular  para  a  destinação  desse  local.  O
conhecido vox populis, ou sentimento social em relação ao Cemitério.

Ao  afirmar  que  os  Poderes  são  independentes  e  harmônicos,  o  texto
constitucional consagrou, respectivamente, as teorias da “Separação dos Poderes” e o sistema de
“Freios e Contrapesos”. 1A Carta Constitucional assegura, em seu artigo 2º, os três poderes, mas
também,  posteriormente,  define  suas  composições,  funções  e  prerrogativas,  senão  vejamos:
“São poderes da união, independentes e harmônicos entre si,  o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário”. Logo, entendemos, que o Poder Legislativo tem a função típica de legislar, ou seja,
de traduzir, através de leis, o sentimento social, é a vox populis2, um fato ocorrido em sociedade
que tenha elevado valor e traga uma mudança social que necessita de normatização, e tem como
função atípica, a de fiscalizar se os outros dois poderes, se estão cumprindo essas normas. 

O Poder Judiciário  tem a função típica de aplicar o direito  no caso concreto,
exerce uma jurisdição complementar em relação ao Poder Legislativo, visto que, enquanto este
elabora a lei visando um caso abstrato, aquele aplica a Lei no caso concreto, e tem a função
atípica  de  legislar,  em  face  de  ser  competente  em  elaborar  seu  regimento  interno  e
administrativo. 

O Poder Executivo tem a função precípua de administrar, sempre de acordo com
o ordenamento legislativo,  sob pena do ato administrativo “nascer” nulo.  E tem por função
atípica o ato de legislar através dos atos normativos, quais sejam, as Medidas Provisórias, Leis
Delegadas,  Decretos  e  Portarias.  Para  tanto,  a  Constituição  Federal  consagra  um complexo
mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um
poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos
freios e contra pesos.

A análise do princípio da harmonia entre os Poderes é um tema sutil, mesmo na
esfera jurídica, por isso a própria Constituição Federal e Lei Orgânica de Itapoá definiram regras
bem delimitadas para a questão de Veto Total ou Parcial de determinadas Proposições, e a forma
de votação pelo Plenário da Casa,  com destaque para o Art. 52, da Lei Orgânica de Itapoá,
conforme segue:

Art.  52.  Aprovado o Projeto  de  Lei,  será  este  enviado ao
Prefeito que, aquiescendo, o sancionará. 
§1º  -  O  Prefeito,  considerando  o  projeto,  no  todo  ou  em
parte,  inconstitucional  ou  contrário  ao  interesse  público,
veta-lo-á  total  ou  parcialmente,  no  prazo  de  quinze  dias

1 MORAES, Alexandre de, Constituição Federal Interpretada, 2ª ed., 2003.
2 SILVA, José Afonso da, citando Benjamin Constant, em Curso de Direito Constitucional Positivo, 2002, 21ª 

ed., Malheiros Editores.
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úteis, contados da data de seu recebimento.
§2º  -  Decorrido  o  prazo  do  §  1º,  o  silêncio  do  Prefeito
importará sanção.
§3º  -  O  veto  parcial  somente  abrangerá  texto  integral  de
artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
§4º - A apreciação do veto pelo Plenário da Câmara será
feita  dentro de trinta dias a contar de seu recebimento,
em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele,
considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta
dos vereadores, por voto aberto. (grifo nosso)
§5º -  Rejeitado o veto,  será o projeto enviado ao Prefeito
para a promulgação.
§6º – Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no §
4°,  o  veto  será  colocado  na  Ordem  do  Dia  da  reunião
imediata,  sobrestadas  as  demais  proposições,  até  a  sua
votação final, ressalvadas as matérias de que trata o art. 51
desta Lei Orgânica.
§7º - A não promulgação da lei no prazo de quarenta e oito
horas  pelo  Prefeito,  nos  casos  dos  §§  2º  e  5º,  autoriza  o
Presidente  da  Câmara  fazê-lo  em  igual  prazo,  ou,
obrigatoriamente,  o  Vice-Presidente  da  Câmara,  em  igual
prazo, sob pena de responsabilidade.

Por fim, oportuno destacar que o Art. 13 da Lei Orgânica de Itapoá, estabelece
que  Compete  ao  Município,  ou  seja,  aos  Poderes  Executivo  e  Legislativo,  conjuntamente,
legislar sobre assuntos de interesse local, entre outras atribuições, conforme segue:

Art. 13. Compete ao Município:
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
[…] 
VII - dispor sobre a organização, administração e execução
dos serviços municipais; 
VIII  -  dispor sobre a administração, utilização e alienação
dos bens públicos;
[…] 
XVII - estabelecer normas de edificações, de loteamento, de
arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as
limitações  urbanísticas  convenientes  à  ordenação  do  seu
território, observadas as diretrizes da legislação federal;

As iniciativa exclusivas do Prefeito estão definidas no Art. 49, da Lei Orgânica de
Itapoá, conforme segue:

Art. 49. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que
disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e autárquica, ou
aumento de sua remuneração;
II  -  servidores  públicos  do  Poder  Executivo,  da
administração  indireta  e  autarquias,  seu  regime  jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III  -  criação,  estruturação  e  atribuições  das  secretarias,
departamentos  ou  diretorias  equivalentes  e  órgãos  da
Administração Pública;
IV - matéria  orçamentária,  e  a  que autorize a  abertura de
créditos ou conceda auxílios e subvenções.
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Parágrafo  único.  Não  será  admitido  aumento  da  despesa
prevista  nos  projetos  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito
Municipal,  ressalvado  o  disposto  no  inciso  IV,  primeira
parte.

Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Veto  Parcial  nº  01/2019  não apresenta
ilegalidades na sua forma e sua iniciativa. Há legitimidade para a mensagem de veto, e compete
ao Plenário da Casa, na forma do Art. 52, da Lei Orgânica de Itapoá, analisar e deliberar para
garantir os princípios da independência e harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo
Municipal. O objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado conforme os ditames
regimentais  da Câmara Municipal  de Itapoá.  Desta feita,  opino pela regular tramitação, nos
termos do Regimento Interno da Casa.

É o entendimento deste assessor, s.m.j.
Itapoá/SC, 13 de agosto de 2019.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Assessor Jurídico do Legislativo

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art.  45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).  Para consultar a
autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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