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Oficio n° 566/2019 -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

A Vossa Excelencia o Senhor

Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa

Gabinete do Presidente da Camara Municipal de Jacarei

Assunto: Veto ao Projeto de Lei (Lei n° 6.322/2019)

Excelentissimo Senhor Presidente:

Jacarei,18 de dezembro de 2019.

.`..`:.:  `   .    ::     .   `-_

Comunico  a  Vossa  Excelencia  que,   nos  termos  do  §   1°  do  artigo  43  da  Lei

Organica do Municipio (Lei n.a 2.761,  de 31.03.90), existem  raz6es impeditivas para outorga da

saneao  integral  do  Projeto  de  Lei  n.a 6.322/2019,  que  "/nsfi.ftji. subsi'dt.o  farifarr.o  ao fransporfe

pdblico  coletivo  municipal  de  passageiros  e  da  outras  providencias' , mofIVo polo qual, deofdii
veta-lo parcialmente, por vicio de inconstitucionalidade material e formal.

Restituimos,   dessa   forma,   a   materia   vetada   ao   reexame   dessa   E.   Casa

Legislativa,  cujos  nobres  Vereadores  conscientes  da  responsabilidade  de  que  sao  imbuidos,

saberao melhor refletir.

Respeitosamente,

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praea dos Tr8s Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarel-SP
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PROCESS0 N.a 28,  DE

03.12.2019 DA CAMARA IVIUNICIPAL DE JACAREi

(LEI  N.a 6.322/2019)

Apesar  da   nobre  justificativa   apresentada   pelo   legislador  municipal,   existem

raz6es que  impedem  a  outorga da  saneao  integral  ao  Projeto de  Lei  (Lei  n.a 6.322/2019),  em

razao de inconstitucionalidade por vicio material e formal decorrente da Emenda aprovada pela

Camara.

0 Projeto de Lei, em sua versao original, instituiu o subsidio tarifario ao Transporte

Pt]blico Coletivo  Municipal de Passageiros,  com o objetivo de custear a diferenga tarifaria para

os usuarios nao contemplados com beneficios de transporte coletivo, ou seja, para aqueles que

pagam  o  valor  integral  da  tarifa,  e  que,   sem  o  subsidio,  seriam  onerados  ainda  mais  por

necessario reajuste da tarifa.

Alem   disso,   a   propositura   estabeleceu   condicionantes   para   concessao   da

gratuidade aos usuarios de 60 a 64 anos e determinou que a Secretaria de Assjstencia Social
iria custear as passagens destes beneficiarios e das pessoas com deficiencia e seus respectivos

acompanhantes.  Estabeleceu  ainda,  que os  beneficios dos estudantes seriam  custeados pela

Secretaria de Educagao.

Ocorre que a  Emenda  Parlamentar aprovada  pela Camara excluiu do art.  3° do

Projeto de Lei dois requisitos para a concessao da gratuidade as pessoas com idade entre 60 e

64 anos,  quaj§  sejam,  ser aposentado ou  pensionista  e ter renda familiar mensal  de  ate dois

salarios minimos.

Tendo em  vista que as passagens destinadas a essa categoria  de  passageiros

serao custeadas,  nos termos do at. 4°,  inciso I, do Projeto de Lei, pelo orcamento da Secretaria

Municipal  de Assistencia  Social,  a ampliaeao do  ntlmero de usuarios,  nos termos da  Emenda,

aumentou demasiadamente os custos a serem suportados pelo Tesouro.

Assim,   a   Emenda   Parlamentar,   na   forma   disposta,   acarreta   Onus   para   a

Administracao  Publica,  revelando  vicio  de  inconstitucionalidade  material,  e,  ainda,  afronta  o

iii=.
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

princfpio  constitucional  da  Separagao  dos  Poderes  (art.  20  da  Constitujgao  Federal),  gerando

inconstitucionalidade formal.

Quanto a incon§titucionalidade material, destaca-se que, ao ampliar o numero de

beneficiarios,  a  Emenda aumenta substancialmente os custos da Administraeao Municipal com

o beneficio proposto, circun§tancia que viola a regra prevista no pafagrafo unico do art. 40 da Lei

Organica  do  Municipio  (Lei  n° 2.761/1990),  pela  qual  nao  se admite,  nos  projetos de  iniciativa

exclusiva do Prefeito, aumento da despesa inicialmente prevista:

"Artigo  40  -  Sao  de  iniciativa  exclusiva  do  Profeito  as  leis  que

disponham sobre:
I            -cria?ao,  transformag5o  ou  exlin?5o  de  cargos,  fung6es  ou

empregos pdblicos na Administrapao Dircta e aut6rquica ou aumento de

sua remuneragao;

11       -servidores pablicos,  sou  regime juridico,  provimento de cargos,

estabilidade, aposentadoria e vencimentos;

Ill         -         criagao,   estrutura?ao   e   atribuig6es   das   Secretarias   ou

departamentos equivalentes e 6rgaos da Adminislragao Poblica.,

lv   -   mat6ria ongamenfaria, e a que autorize a abertura de cr6ditos
ou concede auxilios, premios e subven§6es;
V - concess6es e servigos pdblicos.

Pafagrafo Onico - Nao sera admitido aumento da despesa prevista
nos    projetos    de    iniciativa    exclusiva    do    Profeito    Municipal,

ressalvado o disposto no inciso IV, primeira parte."

Conforme se observa  na  Lei Organica do Municipio,  apenas projetos de materia

oreamentaria podem ser aumentados por iniciativa parlamentar.

Desta forma,  o disposto  no  paragrafo  tlnico do artigo 40 da  Lei  Organica nao foi

observado  com  a  devido  cuidado,  devendo  ser  respeitado  o  nao  aumento  da  despesa  na

propositura de leis de iniciativa exclusiva do Prefeito.

Ademais,  o  dispositivo  da  Lei  Organica violado  encontra-se em  simetria  ao  que

determina  a  Constituigao  Estadual,  em  seu  artigo  47,  inciso  11,  que  preconiza  a  competencia

--...```-...-..
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

privativa do Govemador para exercer, com auxilio dos Secretarios de Estado, a direeao superior

da Administraeao Estadual.

No  mesmo  sentido,  cabe  ao  Prefeito,  com  auxilio  dos  Secretarios  Municipais,

identificar as  necessidades  e  prioridades do  Municipio,  atuando sempre com  responsabilidade

em relaeao a coisa pdblica e,  principalmente, ao oreamento publico.

Em  relaeao inconstitucionalidade formal,  ha que se observar que a aprovagao do

Projeto de Lei  (Lei  n.a 6.322/2019) contendo a referida  Emenda  Parlamentar afronta tambem o

Principio da  Separagao entre os  Poderes,  previsto no art.  2° da Constituigao  Federal,  que visa

garantir a harmonia e independencia entre o Executivo,  Legislativo e Judiciario,  haja vista que a

atuagao legislativa alcaneou assunto de competencia exclusiva do Prefeito.

Neste  sentido,  o  Departamento  Juridico  da  Camara  ja  havia  emitido  parecer

quanto a inconstitucionalidade decorrente de vicio material e formal da alteraeao realizada  pela

Emenda,  opinando pelo arquivamento da mesma,  sob o argumento de que,  nos Projetos de Lei

de  iniciativa  do  Chefe  do  Executivo,  e  proibido  ao  Parlamentar,  conforme  a  referida  regra

constitucional, propor o aumento de despesas.

lmporta salientar que os projetos de lei que criam ou ampliam despesas devefao

ser instruidos com a estjmativa do impacto ongamentario-financeiro no exercicio em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes, com indicagao da fonte de custeio, a comprovagao de

que a criagao ou o aumento da despesa nao afetara as metas de resultados fiscais previstas na
LDO, e as medidas de compensa9ao com o aumento de receita ou diminuieao da despesa de

forma  permanente,   de  acordo  com  o  artigo   16  da  Lei  Complementar  n°  101/2000  (Lei  de

Responsabilidade Fiscal).

Assim,  ao  originar  urn gasto  pdblico  sem  indicagao  de  sua  fonte  de  custeio  ou

dotaeao ongamentaria para tanto, a Emenda Parlamentar esbarra na projbigao constante na Lei

de  Responsabilidade  Fiscal,  que  imp6e  ao  legislador  urn cuidado  para  que  nao  erie despesas

que  a  Poder Pt]blico  nao  possa cumprir,  a fim de que a gestao administrativa  da coisa  ptlblica

ocorra de maneira responsavel, seguindo os Principios da lndisponibilidade do lnteresse PLlblico

e da Moralidade Administrativa.

---',----_``.
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Nesse  sentido   6  o  entendimento   do   egfegio   Supremo   Tribunal   de   Federal,

manifestado em acordao publicado em 2017:

"Agravo regimental no recurso extraordinario com agravo. Agao Direta de

lnconstitucionalidade.  Lei n° 4.166/05 do Municipio de CascavelmR.  Lei

de  iniciativa  parlamentar  que  concede  gratuidade  no  transporte
coletivo   urbano   as   pessoas   maiores   de   60   anos.   Equilibrio

econ6mico-financeiro  dos  contratos.  Reserva  de  Administra§ao.

S®paragao de Poderes. Violagao. Precedentes. Recurso extraordinario

parcialmente  provido.1.  0  Supremo Tribunal  Federal tern declarado a
inconstitucionalidade   de   leis   de   iniciativa   do   poder   legislativo   que

preveem  dcterminado  benef icio  tarifario  no  acesso  a  servigo  pi]blico

concedido, tendo em vista a interferencia indevida na gestao do contrato

administrativo  de  concess5o,  materia  reservada  ao  Poder  Executivo,

estando evidenciada a ofensa ao principio da separagao dos poderes. 2.

Nao obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos

entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do

horario, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no

art.   230,   §  2°,  da  Constituigao  Federal,  o  diploma  em  refer6ncia,

originado de projeto de  iniciativa do poder legislativo,  acaba por
incidir em materia soyeita a reserva de administra§ao, por ser atinente

aos  contratos  administrativos  celebrados  com  as  concession6rias  de

servigo  de  transporte  coletivo  urbano  munic;ipal  (art.  30,  inciso  V,  da

Constitui?ao Federal). 3. Agravo regimental nao provido." (ARE 929. 591 -

AgR, Rel.  Min.  DIAS TOFFOLI.  Segunda Turma, DJe de 27/10/2017)".

A  declaragao  de  inconstitucionalidade  do  artigo  3°  do  Projeto  de  Lei  atinge,  de

forma reflexa, o inci§o I do artigo 4°, vez que esfa vinculado ao artigo antecessor.

0  inciso  I  do  artigo 4°  do  Projeto  de  Lei  decorre  da  regra  contida  no  artigo  3°.

Assim,  uma vez que este  deixe  de  existir,  nao  restafa  mais fundamento  para  a  permanencia

daquele ou sentido em seu regramento.

lmportante esclarecer que a Emenda aumentara de forma sensivel os custos para

Administragao   Publica,  ja  que  a  fonte  de  custeio  das  passagens  desta  categoria  seria  a

Praqu dos Tres Poderes, n° 73 - 2° andar - Centro - Jacarewsp
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Prefeitura de Jacarei
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Secretaria Municipal de Assistencia Social. Infelizmente o Municipio nao tern condie6es de arcar

com esta despesa,  e diante da  necessidade de restabelecer o equilibrio econ6mico-financeiro

do contrato celebrado com a concessionaria, certamente a manuteneao da proposta da Emenda

acarretara o aumento da tarifa de transporte pilblico para todos os usuarios e prejudicafa quem

mais precisa.

Portanto,   constatados  vicios   de   inconstitucionalidade   material   e  formal,   nao

existem  condig6es  que  permitam  a  sangao  integral  ao  Projeto  de  Lei  (Lei  n°  6.322/2019),

jmpondo-se o veto do artigo 3° e inciso I do 4°, cujas raz6es ora submeto a elevada apreciagao

dos Senhores Vereadores.

Gabinete do Prefeito,18 de dezembro de 2019.

'`

ZAIAS Jog-E bE
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARE
PALACI0 DA LIBERDADE

LEI    N°    6.322/2019

Instiiui  subsidio  tarffario  ao  transporto  poblico
municipal de paesageiros e di outras provid6nclas.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREI,  USANDO  DAS

ATRIBUICOES QUE  LHE SAO CONFERIDAS POR LEI,  FAZ

SABER   QUE  A  CAMARA   MUNICIPAL  APROVOU   E   ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.   1°.      Fica   instituido   no   Municipio   de   Jacarel   o   subsidio  tarifario   ao

Transporte Publico Coletivo Municipal de Passageiros, com o objetivo de custear a diferenca

tarifaria  para  os  usuarios  nao  contemplados  com  beneficios  de transporfe  publico  coletivo

municipal.

Pafagrafo dnlco.  Para custear a subsidio tarifario de que trata o captff, fica o

Municipio de Jacarei autorizado a I.essarcir referente ao exercleio de 2020 ate o valor de R$

1,242.462,89  (urn  mjlhao,  duzentos e  quarenta e dois  mil,  quatrocentos e sessenta e dois

reais e oitenta e nove centavos).

Art.  2°.   Durante  a  prazo  indicado  no  pafagrafo  tinico  do  art.  1° desta  Lei,  a

Secretaria  de  Mobilidade  Urbana  avaliafa  periodicamente  se  as  condig6es,  parametros  e

variaveis   consideradas   nos  estildos  de   realinhamento  tarifario,   e  que  fundamentam   a

concessao da isen9ao prevista nesta Lei, justificam a manutengao ou nao do beneflcio.

_0
Art.  3o.   Aos

anos,  residentes

Municipal de Passa

§ 10.   0§ u§

coletivo de pass

esse   prazo   co

com  idades de 60 (sessenta)  a 64 (sessenta e quatro)

concedida  gratuidade  de  tarifa  de  Transporte  Coletivo

imitadaa2(duas)passagensdiariasTi`

cadastrados junto a concessionaria de transporte pdblico

realizar o cadastro na Prefeitura ate 31/03/2020, e durante

ao   usufruindo   do   beneflcio   mediante   apresentagao   do   cartao

superpassesenioE~
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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

preenchem os requisitos  indicados  no capt/I e que

concessionaria   de   transporte   ptlblico   coletivo   de

r junto a Prefeitura Municipal para usufruir do beneficio.\LEI N° 6.322/2019 -Flo. 02

ainda   nao  sao   cada

passageiros deverao €

§  3°.   A partir `de;¢T+`de janeiro de  2021,  os  usuarios  indicados  neste  artigo
devefao  realizar  anualment,6,.Jem   seu   mss   de   aniversario,   a   recadastramento  junto  a

Prefeitura,sobpenadesds`b'ensaodagratuidadeatequesejaregulanzadoocadastrb`

Art. 4°.   A Secretaria Municipal de Assistencia Social fica definida como fonte

de custeio das despesas relativas aos beneflcios de transporte concedidos a:

r
I  -  Usuarios  aposenta.de.s.\£  pensionjstas  com  idade  de  60  (sessenta)  a  64

(sessenta e quatro) anos, regu] e cadastrados junto a Prefeitura Municipal de Jacarei,

nostermosdoart.3°destalei;`

11  -Usuarios  portadores  de  deficiencia,  carentes,  residente§  no  Municipio  de

Jacarei,  que  tenham  dificuldade  de  locomogao]  e  re§pectivo  acompanhante,  nos  termos

definidos pela Lei n° 4.661, de 27 de dezembro de 2002.

Art.  5°.    A  Secretaria  Municipal  de  Educagao  fica  definida  como  fonte  de

custeio das despesas relativas aos beneficios de transporte concedidos a:

I   -   Usuarios   estudantes   carentes   do  ensino   pdblico   e   privado,   infantil   e

fundamental, nos exatos termos da Lei n° 4.832, de 07 de janeiro de 2005;

11  -  Usuarios  estudantes  regularmente  matriculados  em  instituie6es  ptiblicas

ou  privadas  de  ensino fundamental,  medio,  superior ou  profissionalizante,  nos  termos  do

Decreto n° 695, de 1° de junho de 2010.

Art.  6°.    Os  cart6es  emitidos  pela  concessionaria  do  servieo  de  transporte

pdblico  municipal  de  passageiros  em  favor  dos  usuarios  indicados  nos  arts.  4°  e  50  sao
intransferiveis,   de   uso   exclusivo   do   respectivo   beneficiario,   e   o   usa   indevido   podefa

acarretar o bloqueio do cartao e a suspensao do  beneficio,  al6m da  aplicagao das demais

sane6es legais cabiveis.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARE
PALACIO DA LIBERDADE

LEI N° 6.322/2019 -F[s. 03

Art. 7°.   0 reembolso do valor correspondente aos beneficios cus

Secretaria   Municipal    de    Educagao    e    pela    Secretaria    de   Assistencia    Social   ficam

condicionados a apresenta9ao mensal de planilha gerencial de controle de passageiros e a

disponibilizagao  do   espelhamento  da   bilhetagem   eletr6nica   a  Secretaria   de   Mobilidade

Urbana, que demostrem a efetiva utilizagao de cada modalidade do beneffcio.

Art.  8°.     Para  atender  ao  disposto  nesta  Lei,  fica  o  Chefe  do  Executivo

autorizado  a  proceder  aos  ajustes  necessarios  na  Lei  de  Diretrizes  Orcamentarias  do

exercicio  de   2020,   mediante   republicaeao   do   quadro   "Estimativa   e   Compensaeao   da

Renuncia de Receita", que integra o anexo de metas fiscais previsto no art. 4°, § 2°, inciso V,

da Lei Complementar n° 101/2ooo.

Art.  9°.    Esta  Lei  entra  em  vigor  em  1  de janeiro  de  2020,  revogadas  as

disposig6es em contfario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI,  / q   DE DEZEMBRO DE 2019.

cLrfe=rfeE ANTANA

Profeito Municipal
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