
PARECER Nº 109/2019

OBJETO:  VETO  PARCIAL Nº  02/2019,  AO
PROJETO DE LEI Nº 35, QUE ““DISPÕE SOBRE A
INICIATIVA  “ESCOLA  SEGURA”,  QUE  TORNA
NECESSÁRIO  O  USO  DE  MEDIDAS  E
EQUIPAMENTOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA NOS
ESTABELECIMENTOS  DE  ENSINO  NO  ÂMBITO
DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ”.

Ao serem incumbidos de analisar o Veto Parcial nº 02/2019 ao Projeto de Lei
nº 35, de 10 de maio de 2019, que “Dispõe sobre a iniciativa "Escola Segura",
que torna necessário o uso de medidas e equipamentos mínimos de segurança
nos  estabelecimentos  de  ensino no  âmbito  do  município  de  Itapoá ,  o qual deu
entrada na Casa e foi distribuído para análise das Comissões Permanentes de Legislação,
Justiça e redação Final no dia 13 de maio do corrente ano. Os membros das Comissões
Permanentes  reuniram-se  conjuntamente  no  dia  03  de  setembro  de  2019, sob  a
presidência da Vereadora Janayna, e, após a leitura do referido Veto e do parecer  jurídico
nº 330 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 35/2019, incidente sobre aos  incisos III e IV do Parágrafo único, do artigo 1º
do respectivo projeto.  Por conseguinte,  justifica o Chefe do Poder Executivo que
examinando os dispositivos em questão, quanto ao:

“... princípio da separação dos poderes, o projeto de lei em análise
viola o artigo 49, da Lei Orgânica do Município de Itapoá/SC, de
15  de  julho  de  1990,  posto  que  nota-se  um  vício  formal  de
iniciativa  e  criação  de  custo  indireto  para  o  Poder  Executivo
Municipal.  Ao  impor  a  necessidade  de  “ter  vigilantes  em  seus
acessos” e “fazer uso de detectores de metais em todos os acessos”,
entendidos  como  medidas  e  equipamentos  mínimos  de  segurança
nos estabelecimentos de ensino no âmbito do município de Itapoá, a
iniciativa torna-se ilegal por parte do Poder Legislativo, posto que
gera despesas não previstas ao Poder Executivo.

Nesta  linha,  a  par  do  já  exposto  acima,  salvo  melhor  juízo,  o
projeto  em  comento  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  nos  referidos  incisos,
extrapolou  a  independência  e  harmonia  dos  Poderes,  torna-se,
portanto, inconstitucional.

...  conclui-se que, dada a violação quanto ao conteúdo dos incisos
III e IV do Parágrafo único, do artigo 1º, 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:
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“De  fato,  s.m.j.,  é  legítima  a  manifestação  do  Poder  Executivo
Municipal,  pelas  razões  apresentadas,  e  por  um eventual  excesso  do
Poder  Legislativo,  para  a  tese  de  criação  de  despesas  pelo  Poder
Legislativo, o que, em tese, configura um eventual desvirtuamento do
instituto da iniciativa parlamentar. 

Por outro lado, em análise do caput do Art. 1º do presente Projeto de Lei
nº 35/2019, s.m.j., não há a imposição pelo Poder Legislativo de se criar
determinada despesa, e sim de incentivar a iniciativa de eventual projeto
denominado  “Escola  Segura”.  Assim,  em  tese,  o  Poder  Legislativo
manifesta,  através  de  presente  Proposição,  sua  manifestação  para
incentivar o município de Itapoá na iniciativa de criar um determinado
programa governamental que poderia ser denominada “Escola Segura”,
conforme explicitado no Art. 1º, em que segue:

‘Art. 1º O município de Itapoá incentivará a Iniciativa "Escola Segura",
que  torna  necessário  o  uso  de  medidas  e  equipamentos  mínimos  de
segurança nos estabelecimentos de ensino no âmbito do município de
Itapoá.’

Em análise textual, nota-se que as disposições atacadas pelo Veto Parcial
compõe o respectivo Art. 1º, o esses Incisos não devem ser analisados
desatrelados  do  caput  do  próprio  Art.  1º,  em  virtude  da  relação
hierárquica nas subdivisões das Leis. 

Mas  de  fato,  s.m.j.,  há  certa  dúvida  sobre  a  redação  da  Proposição
apresentada pelo Vereador autor da matéria, e há legitimidade do Poder
Executivo para a apresentação da presente Mensagem de Veto Parcial nº
02/2019 ao Projeto de Lei nº 35/2019. 

A análise do princípio da independência e 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 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. 
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Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Veto  Parcial  nº  02/2019  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  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 35/2019, e os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, os
membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, os membros da Comissão de
Orçamento e Finanças e os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência,
manifestam-se com parecer CONTRÁRIO ao  Veto Parcial nº 02/2019, ao Projeto de
Lei nº 35/2019, com voto favorável do Vereador André Vinícius de Araújo.

É O PARECER

Plenário do Poder Legislativo de Itapoá, 03 de setembro de 2019.
 
         COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

    Voto Favorável
 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia         André Vinicius Araujo
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                                 Voto Favorável
         Osni Ocker                         José Maria Caldeira                 André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                                                                                                                      
  José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                   Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

                          COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                                     Voto Favorável
Jeferson Rubens Garcia                     Osni Ocker                       André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
[assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]           [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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