
PARECER Nº 105/2019

OBJETO:  VETO  PARCIAL Nº  01/2019,  AO
PROJETO DE LEI Nº 26, DE 12 DE ABRIL DE 2019,
QUE  “INSTITUI  A PRAÇA PÚBLICA MEMORIAL
DOS PIONEIROS DE ITAPOÁ”.

Ao serem incumbidos de analisar o Veto Parcial nº 01/2019 ao Projeto de Lei
nº  26,  de  12  de  abril  de  2019,  que  “Institui  a  praça  pública  Memorial  dos
Pioneiros  de  Itapoá,  o  qual  deu  entrada  na  Casa  e  foi  distribuído  para  análise  da
Comissão Permanente de  Legislação,  Justiça  e  redação Final  no dia  12 de  agosto do
corrente ano. Os membros da Comissão Permanente reuniram-se no dia 27 de agosto de
2019, sob a presidência da Vereadora Janayna, e, após a leitura do referido Veto e do
parecer  jurídico nº 329 do Poder Legislativo, sendo favorável à sua tramitação, passou-se
as discussões e votações para emissão do parecer da Comissão Permanente de legislação,
Justiça e Redação Final.

Nas discussões realizadas na reunião da comissão, pode-se observar que na
mensagem do Veto em pauta,  tem-se por objetivo vetar parcialmente o projeto de lei
nº 26/2019, incidente sobre a emenda legislativa nº32/2019, ao respectivo projeto.
Por conseguinte, justifica o Chefe do Poder Executivo que:

“...  Examinando  a  emenda legislativa  aditiva  proposta,  quanto  ao
princípio da separação dos poderes, observa-se a violação do artigo
2º  da  Constituição  Federal,  posto  que  ofende  o  princípio  da
independência e harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo
ao impor que “qualquer alteração a ser realizada no local descrito
no caput do artigo 1º deverá passar pelo crivo do Poder Legislativo
Municipal ... 

Conforme o artigo 13, incisos VIII, XVI, XVII e XXXII da LOM, é
de competência privativa do Município: 
...
VIII - dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens
públicos; 
...
XVI - planejar e controlar o uso, o parcelamento e a ocupação do
solo em seu território; 
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;
...
XXXIII  -  regular  as  condições  de  utilização  dos  bens  de  uso
comum … 

Do mesmo modo, observa-se que também compete privativamente
ao Prefeito aprovar projetos de edificação e planos de loteamento,
arruamento,  desmembramento  e  zoneamento  urbano  para  fins
urbanos (artigo 68, XXV, LOM)…

… o projeto em comento merece ser vetado parcialmente. Para que
o  sistema  jurídico  funcione,  pressupõe-se  sua  ordem  e  unidade,
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devendo as  partes  agir  de maneira  simétrica;  assim,  considerando
que o Poder Legislativo, especificamente na emenda do Projeto de
Lei,  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,
restou claro que tal conduta interfere indevidamente nas funções do
Poder Executivo e, por isso, é inconstitucional… 

… conclui-se que, dada a violação quanto ao conteúdo da emenda,
reputa-se como de parcial constitucionalidade/legalidade o presente
projeto.”

Ademais, fundamenta-se a sua legalidade e constitucionalidade, destacando-se as
manifestações exaradas pelo assessor jurídico do Poder Legislativo, conforme citados em
seu parecer:

“…  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 …

… 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.
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.

… 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.”
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Desta  forma,  após  analisadas  as  normas  técnicas  da  proposição  e  sanadas  as
dúvidas, a Presidente prossegue com a deliberação do referido Veto Parcial ao Projeto de
Lei nº 26/2019, e os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
manifestam-se com parecer favorável ao Veto Parcial nº 01/2019, ao Projeto de Lei nº
26/2019, com voto contrário do Vereador Jeferson Rubens Garcia.

É O PARECER

Plenário do Poder Legislativo de Itapoá, 27 de agosto de 2019.
 

         COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
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