
PARECER Nº 120/2019

OBJETO:  VETO  PARCIAL Nº  03/2019,  AO
PROJETO DE LEI Nº 65, DE 14 DE JUNHO DE 2019,
QUE “INSTITUI A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO
DO  AUTISTA  NO  ÂMBITO  DO  MUNICÍPIO  DE
ITAPOÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Ao serem incumbidos de analisar o Veto Parcial nº 03/2019 incidente sobre
o inciso II do artigo 2º  do  Projeto de Lei  nº 65,  de 14 de junho de 2019,  que
“Institui  a  Carteira  de  Identificação  do  Autista  no  âmbito  do  Município  de
Itapoá, e dá outras providências, veto este que deu entrada na Casa e foi distribuído
para  análise  das  Comissões  Permanentes  no  dia  19  de  agosto  do  corrente  ano.  Os
membros das Comissões Permanentes reuniram-se conjuntamente no dia 10 de setembro
de 2019, sob a presidência da Vereadora Janayna, e, após a leitura do referido Veto e do
parecer  jurídico nº 334 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 65/2019, incidindo sobre o inciso II do artigo 2º do respectivo projeto, sendo o
teor deste inciso, a “gratuidade no transporte público municipal”. Por conseguinte,
justifica o Chefe do Poder Executivo que:

“…O  senhor  vereador  Thomaz  Willian  Palma  Sohn  apresentou  à
Mesa da Câmara Municipal de Itapoá o Projeto de Lei nº 65, de 14
de junho 2019, que institui a Carteira de Identificação do Autista no
âmbito  do  Município  de  Itapoá,  e  dá  outras  providências,  e
cumprindo  ao  que  determina  o  artigo  52  da  Lei  Orgânica  do
Município, o mesmo foi enviado para sanção através do Ofício n°
102/2019/DL, datado em 06 de agosto deste ano.

Contudo, após analisá-lo, entendi ser necessário apor Veto Parcial
incidente sobre a proposição, especificamente ao inciso II do artigo
2º do referido projeto.

A Proposição de Lei em comento tem o propósito de conferir uma
carteira  de  identificação  àqueles  que  são  diagnosticados  com
Transtorno do Espectro Autista,  concedendo benefícios além do já
estabelecido na Lei Federal n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012,
como, por exemplo, a gratuidade no transporte público municipal.
Todavia,  embora seja assunto de interesse local  e  competência do
Município  legislar  sobre  estes,  o  inciso  supramencionado  viola  o
artigo 49,  IV,  da  Lei  Orgânica  do Município de  Itapoá,  de 15  de
julho  de  1990  –  LOM,  posto  que  se  nota  um  vício  formal  de
iniciativa e aumento da despesa do Poder Executivo Municipal.

Ao  impor  a  gratuidade  no  transporte  coletivo  para  pessoas  com
deficiência  de  transtorno  de  espectro  autista,  a  iniciativa  torna-se
ilegal por parte do Poder Legislativo porque transgride o equilíbrio
econômico-financeiro firmado no contrato entre a concessionária e
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o Município. Conforme o Ofício 06/2019, da empresa OceânicaSul,
datado em 12 de agosto deste ano, o contrato prevê a prestação de
serviços específicos  e  serve de embasamento para o planejamento
de custos para execução dos serviços e para a perfeita execução do
acordo,  sendo  que  o  aumento  do  impacto  financeiro  deverá  ser
suportado pelo Poder Executivo através de aditivo.

Destacamos  que  de  acordo  com  Brasil  (2003  apud  Manual  da
Presidência da República, 2018, p. 157), a sanção do projeto de lei
não  convalida  o  vicio  de  inconstitucionalidade  resultante  da
usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe
do  Poder  Executivo,  mediante  sanção  do  projeto  de  lei,  ainda
quando  dele  seja  a  prerrogativa  usurpada,  não  tem  o  condão  de
sanar o vício radical da inconstitucionalidade.

Nesta linha, dado o vício de iniciativa quanto ao conteúdo do inciso
II  do  artigo  2º,  uma  vez  que  impacta  o  orçamento  do  Poder
Executivo, o que por certo é inconstitucional,  salvo melhor juízo,
reputa-se como de parcial constitucionalidade/legalidade o Projeto
de Lei nº 65/2019, com o fulcro na legislação já mencionada e na
forma do §1°, do artigo 52 da LOM.

Em tempo,  entendo  como louvável  a  preocupação  e  iniciativa  de
atender  com gratuidade  algumas  classes  que  merecem tratamento
diferenciado, portanto,  me coloco a disposição para,  em conjunto,
debatermos uma política que  possa atender tal  demanda,  sem que
isso cause impacto na tarifa do transporte público.”

Ademais,  fundamenta-se  a  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  vício  formal  de  iniciativa  e
aumento  da  despesa  ao  Poder  Executivo  Municipal  pelo  Poder
Legislativo, o que, em tese, configura um eventual desvirtuamento do
instituto da iniciativa parlamentar.
De  fato,  após  análise  e  manifestação  do  Poder  Executivo,  quando  o
Poder  Legislativo  impõe  a  gratuidade  no  transporte  coletivo  para
pessoas com deficiência de transtorno de espectro autista,  a iniciativa
torna-se  ilegal  por  parte  do  Poder  Legislativo,  porque  transgride  o
equilíbrio  econômico-financeiro  firmado  no  contrato  entre  a
concessionária  e  o  Município.  É o Poder Executivo mais competente
para analisar as questões contratuais, e conforme o Ofício 06/2019, da
empresa  OceânicaSul,  datado  em 12 de  agosto  deste  ano,  o  contrato
prevê a prestação de serviços específicos e serve de embasamento para o
planejamento de  custos  para  execução  dos serviços  e  para  a  perfeita
execução do acordo, sendo que o aumento do impacto financeiro deverá
ser suportado pelo Poder Executivo através de aditivo.
Inclusive,  conforme  o  Parecer  Jurídico  nº  310/2019  desta  assessoria
jurídica, referente ao Projeto de Lei nº 65/2019, em síntese, foi exposto,
conforme segue:
‘Em relação ao benefício de gratuidade no transporte público municipal
(Inciso II, do Art. 2º, da Proposição), destaca-se a análise pela Prefeitura
Municipal, sobre eventual impacto no contrato de concessão do serviço
de  transporte  público  municipal,  e  de  uma  melhor  análise  pela
Procuradoria do Município, para resguardar o princípio da legalidade,
notadamente  da  manutenção  das  condições  efetivas  da  proposta  em
contratos da Administração Pública,  contemplado no art.  37, XXI, da
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Constituição da República de 1988. Mas que com a regulamentação por
Decreto  e  a  expedição  sob  responsabilidade  de  órgão  do  Poder
Executivo, este terá condições de analisar a legislação pertinente.’
Assim,  após  análise  esta  assessoria  jurídica,  s.m.j.,  opina-se  pela
legalidade do Veto Parcial proposto pelo Prefeito, e recomenda-se pela
aprovação da mensagem de veto, para corrigir a Proposição de iniciativa
do  Poder  Legislativo,  e  garantir  o  aproveitamento  das  demais
disposições legais.
A análise do princípio da independência e harmonia entre os Poderes é
um tema sutil, 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.’
Assim,  após  análise,  destaca-se  que  o  Veto  Parcial  nº  03/2019  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 inciso II do
art. 2º do Projeto de Lei nº 65/2019, 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 favorável ao Veto Parcial nº 03/2019,
ao inciso II do art. 2º do Projeto de Lei nº 65/2019, com votos contrários dos Vereadores
Jeferson Rubens Garcia e José Maria Caldeira.

É O PARECER
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Plenário do Poder Legislativo de Itapoá, 10 de setembro de 2019.
 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

   Voto Contrário
 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 Contrário        
         Osni Ocker                          José Maria Caldeira                 André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA

          Voto Contrário                                                                                                            
   José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                   Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]   

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

            Contrário                                              
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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