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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM  DE VETO AO  PROJETO DE  LEI  REFERENTE AO  PROCESS0  N.° 20,  DE

10.02.2021  DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE JACAREi

(LEI  N  ° 6  394/2021)

Apesar  da  nobre  justificativa  apresentada  pelo  legislador  municipal,  existem

raz6es  que   impedem  a   outorga   da   san?ao   integral  ao   Projeto   (Lei   n.a  6 394/2021),   em

razao   de   inconstitucionalidade   decorrente   de   vlcio   material,   formal   e   contrariedade   ao

interesse  pi]blico.

Inicialmente,  decorrendo  a  leitura  do  pretenso  Projeto  de  Lei,  em  seu  art   10,

encontra-se  evidencias  de   invasao  em  prerrogatjvas  precipuamente   inerentes  ao   Poder

Executivo.    No    momento   em   que   a    Proposta    de    Lei   cita    imposigao   obrigat6ria    aos

estabelecimentos   de   saude,   sejam   eles   publicos   ou   privados,   de   proverem   apoio   de

int6rprete     da     L[ngua     Brasileira     de     Sinais    -     LIBRAS     em     consultas,     internag6es.

procedimentos  e  atendimentos  de  urgencia  e  emergencia,   restando  ocasionada  violacao

ao    Princ[pio    Constitucional    da    Separagao    entre    os    Poderes,    alem    de    interferir    na

administragao das empresas  privadas

Conforme  explicita  o  disposto  no  artigo  61,  Lei  Organica  do  Munic[pio  (Lei  n  0

2  761/1990),   e   competencia   do   Prefeito   prover   os   servigos   e   obras   da   Administragao

Publica,   de   acordo   com   o   inciso  XV,   sendo   que  viola   esta   regra   quando   o   Legislativo

Municipal  imp6e  que  a  Administragao  Publica  capacite  no  prazo  de  1  ano  os  servidores  em

LIBRAS  para  atendimento em seus estabelecimentos de sai]de,  conforme art   2° do  Projeto

de  Lei.

0  Principio da  Separagao  entre os  Poderes,  art   20 da  Constituigao  Federal e

artigo  40,   inciso   Ill   e  paragrafo  tlnico,   da   Lei   Organjca  do   Municipio  (Lei  n.°  2.761/1990),

que visa  garantir a  harmonia  e  independencia  entre  o  Executivo,  Legislativo  e  Judiciario,  foi

infringido  com  a  aprova?ao  do  Projeto  de  Lei  n°  20/2021   (Lei  n  0  6.394/2021),  que  trata  de

assunto   de   competencia   exclusiva   do   Prefeito   a   atribui?ao   de   6rgao   da   Administra?ao

Pulblica,  bern como  o  aumento  de  despesa  prevista  nos  proietos  de  iniciativa  do  Executlvo.

A  Lei  Organica  do  Municipio  determina   a  competencia  exclusiva  do   Poder

Executivo   na   elabora?ao   de    leis   que   versem   sobre   assuntos   de   funcionamento   da

Administraeao,   ficando   esses  a   cargo  do   Poder  Executivo  legislar  (art.  40,   inciso   Ill   da
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L.O.M.),    por   esta    razao   o    Projeto   de    Lei   em   questao   padece   de   vicio   formal    de

inconstitucionalidade.

Nesse  sentido  e  o  entendimento  do  Trlbunal  de  Justiga  do  Estado  de  Sao

Paulo,  que proferiu decisao cuja ementa transcrevo:

"A9AO   DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -Lei   n°   11412,   de  03  e

dezembro  de   2013  do   Municipio  de   Sao   Jose  do   Rio   Preto  que   imp6e  a

participaeao  de  interprete  da  lingua  brasilejra  de  sinais  (LIBRAS)  em  todos  os

eventos    pLiblicos    realizados    no    ambito    municipal    -    lnvasao    a    esfera

Legislativa  do  Poder  Executivo  -  Norma  que  afronta  os  artigos  50,  25,  47,

incisos  11  e  XIV,144  e  176,I,  da  Constituigao  Estadual  de  Sao  Paulo  -Agao

procedente."(Direta  de   lnconstitucionalidade  n°  2002688-13.2014.8.26.0000.

publicado 22/08/2014) .

Destaca-se  que,  ao  obrigar  os  estabelecimentos  de  saude  do  Municipio  a

prover  atendimento  com  apoio  de  interprete  de  Lingua  Brasilelra  de  Sinais  -LIBRAS,  cria

para   a   Administragao   Publica   o   clever   de   oferecer   treinamento   para   seus   servidores

pi]blicos.   Demanda  que  sera  necessario  contratar  profissional  para  ensinar  LIBRAS  para

os  servidores,  sem  previsao  de  quantos  servidores  deverao  ter  este  tipo  de  treinamento,

gerando  custos  sem  estimativa  do  impacto  oreamentario  e  indicagao  de  or?amento  para

este servieo

Desta forma,  o  Projeto  de  Lei  aumenta  os custos  da  Administragao  Municipal

com  o  servigo  proposto,  circunstancia  que  viola  a  regra  prevista  no  paragrafo  i]nico  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   -   S5o   de   iniciativa   exclusiva   do   Prefeito   as   leis   que

disponham sobre:

I          -crlagao,  transforma?ao  ou  extin?ao  de  cargos,  fun?6es  ou  empregos

pdbllcos    na    Admlnlstragf5o     Dlreta    e    autarquica    ou    aumento    de    sua

remuneragao,

11           -servldores   piiblicos,   seu   reglme  juridlco,   provlmento   de   cargos,

estabilidade,  aposentadoria e vencimentos;

Ill          -          criagao,   estruturag5o   e   atribuig6es   das   Secretarias   ou

departamentos equivalentes e 6rg5os da Administrag5o PI]blica,.
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lv       -       ma{5rla  orgamen{arla,  e  a  que  autorize  a  abertura  de  crfedltos  ou

conceda auxillos.  premlos e subven?6es;

V -concess6es e servigos pl]blicos.

Pafagrafo  Unico -  Nao sera admitido aumento da despesa prevista  nos

projetos   de   iniciativa   exclusiva   do   Prefeito   Ivlunicipal,   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  ulnico  do  artigo  40  da  Lei  Organica  nao

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

na  propositura  de  leis de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito.

Ainda  que fosse  aceito  o  Projeto  de  Lei  como de  mteresse  local  e  necessario

observar  o  art.113  do  ADCT  conforme  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal   no

julgamento da ADl  6102,  Tribunal  Pleno,  DJe  10.02.2021,  cuja  ementa transcrevo.

"EMENTA     A9AO      DIRETA     DE      INCONSTITUCIONALIDADE.      DIREITO

FINANCEIRO.  LEI  N°  1237,  DE  22  DE  JANEIRO  DE  2018,  DO  ESTADO  DE

RORAIMA.   PLANO  DE  CARGOS,   CARREIRAS  E  REMUNERAC;6ES   DOS

SERVIDORES    PUBLICOS    EFETIVOS    DA   AREA   ADMINISTRATIVA    DA

UNIVERSIDADE    ESTADUAL    DE    RORAIMA   -    UERR.    ALEGA9AO    DE

OFENSA  AOS  ARTIGOS   169,  §   1C',   DA  CONSTITUICAO  FEDERAL,   E   113

DO    ATO    DAS    DISPOS190ES    CONSTITuCIONAIS    TRANSIT6RIAS    -

ADCT     A    AUSENCIA    DE    PREVIA    DOTAGAO    ORCAMENTARIA    NAO

IMPLICA  INCONSTITUCIONALIDADE    IMPEDIMENTO  DE  APLICAC;AO  DA

LEI   CONCESSIVA  DE  VANTAGEM  OU  AUMENTO  DE  REMUNERAC;AO  A

SERVIDORES   PUBLICOS   NO   RESPECTIVO   EXERcicIO   FINANCEIRO.

NAO     CONHECIMENT0     DA    AC;AO     DIRETA     QUANTO     A     SUPOSTA

VIOLA9AO    DO   ARTIGO    169,    §    10,    DA   CONSTITUICAO    FEDERAL     0

ARTIGO  113  DO  ADCT  DIRIGE-SE  A  TODOS  OS  ENTES  FEDERATIVOS.

AUSENCIA       DE       ESTIMATIVA       DE       IMPACTO       ORCAMENTARIO       E

FINANCEIRO  DA  LEI   lMPUGNADA.   INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL.

CONHECIMENTO     PARCIAL     DA    A9AO     E,     NA     PARTE     CONHECIDA`

JULGADO   PROCEDENTE   0   PEDIDO.   MODULA9AO   DOS   EFEITOS   DA

DECISAO.   1     A  jurisprudencia   desta   Casa   firmou-se   no   sentido  de   que   a
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ausencia   de   dotaeao   or?amentaria   previa   apenas   Impede   a   aplicagao   da

legisla?ao    que    implique    aumento    de    despesa    no    respectivo    exercicio

financeiro,  sem  que  disso  decorra  a  declaragao de  sua  inconstitucionalidade

Precedentes   Aeao  direta  nao  conhecida  quanto  a  suposta  violagao  do  artigo

169,   §   10,   da   Constituigao   Federal    2.   0  artigo   113  do  ADCT  tern  carater

nacional  e  irradia  obrigag6es  a  todos  os  entes  federativos   Precedentes.  3.  A

Lei  n°  1.237/2018  do  Estado  de  Roraima  cria  e  altera  despesas  obrigat6rias

de  forma  a  gerar  impacto  oreamentario    A  ausencia  de  previa  instrugao  da

proposta  legislativa  com  a  estimativa  do  impacto  financeiro  e  orgamentario.

nos   termos   do   art.113   do  ADCT,   aplicavel  a   todos  os   entes  federatlvos,

implica  inconstitucionalidade  formal.  4   0  ato  normativo`  nao  obstante  viciado

na  sua  origem,   acarretou   o  pagamento  a   servidores    0  carater  aliment[cio

das    verbas    auferidas    demonstra    a    inviabilidade    de    ressarcimento    dos

valores.  Modulaeao dos  efeitos da decisao  para  proteger a  confianga  legitima

que    resultou    na    aplicaeao    da    lei    e    preservar    a    boa-fe    objetiva.    5

Conhecimento    parcial    da    agao    direta    e,    na    parte    conhecida.    julgado

procedente   o  pedido  para  declarar  a   inconstitucionalidade  formal  da   Lei   n°

1.237,  de  22  de janeiro  de  2018,  do  Estado  de  Roraima,  com  efeitos  ex  nunc

a  contar da data da  publicagao da ata do julgamento."

A   Proposta   Legislativa   imp6e   obrigaeao   ao   Poder   Executivo   Municipal   de

disponlbillzar    interprete    de    Lingua    Brasileira    de    Sinais    em    consultas,    internag6es    e

atendimentos  de  urgencia  e  emergencia.  consequentemente  gerando  Onus  para  o  Poder

Executivo sem qualquer indicagao de dotagao or?amentaria  ou  impacto orgamentario,

lmportante    sallentar   que   os    projetos   de    leis   que   criem,    expandem   ou

aperfeigoem   a?6es   do   governo   deverao   ser   instruidos   com   a   estimativa   do   impacto

orgamentario-financeiro    no    exercicio    em    que    devam    entrar    em    vigor    e    nos    dois

subsequentes,  com  indicagao  da  fonte  de  custeio,  a  comprovaeao  de  que  a  criagao  ou  o

aumento  da  despesa  nao  afetara  as  metas  de  resultados  fiscais  previstas  na  LDO,  e  as

medidas  de  compensa?ao  com  o  aumento  de  receita  ou  diminuigao  da  despesa  de  forma

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

F{esponsabilidade  Fiscal).
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A boa  intengao  do  presente  Projeto de  Lei  esbarra  na  proibicao  constante  na

Lei   de   Responsabilidade   Fiscal   ao   criar   uma   despesa   sem   mdicaeao   de   sua   fonte   de

custeio ou dotacao orgamentaria  para tanto

Saliente-se  que,  esta  regra  e  tao  fundamental  para  a  Administragao  Publica

de  observancia  por  todos  entes  federativos,  que  possui  regramento  no  artigo  113  do  Ato

das    Disposig6es    Constltucionais   Transit6rias,    incluido    pela    Emenda    Constitucional    n°

95/2016,  que destaca:

'`Art    113   A  proposieao  legislativa  que  erie  ou  altere  despesa  obrigat6ria  ou

reni]ncia  de  receita  devera  ser  acompanhada  da  estimativa  do  seu  impacto

oreamentario  e financeiro.'

Urn  cuidado  do  legislador federal  para  que  nao  se  crie  despesas  sem  que  o

Poder  Pulblico  possa  cumpnr,   uma  forma  de  gestao  administrativa  da  coisa  publica  com

responsabilidade,   seguindo   os   Principio   da   lndisponibilidade   do   lnteresse   Pi]blico   e   da

Moralidade Administrativa

Outrossim,  ha  que  se  atentar  ainda  ao  disposto  no  inciso  lv  do  art    10  e  art.

3°  da   pretendida   Lei,   o  qual  estipula   obrigag6es  aos   hospltais   privados   para   prestarem

atendimento com  apoio  de  interprete  da  Llngua  Brasileira  de  Smais -LIBRAS

lmportante   salientar   que,    a    propositura    legislativa    interfere    na   atividade

econ6mica  realizada,  garantida  pelo  Principio  Constitucional  da  Livre  lniciativa  Privada

0  Principio  da  Livre  lniciativa  consta  tanto  no  art    1°,  lv,  quanto  no  caput  do

art.170 da  Constituieao  Federal.

A   liberdade   de   lniciativa   econ6mica   no   ambito   de   uma   Constituigao   que

defende  a  justlca  soclal  e  o  bem~estar  da  coletividade  significa  o  livre  acesso  ao  sujeito

econ6mico  de  empreender  o  que  almejar  sem  interferencia  do  Estado,  com  exceeao  dos

casos previstos em  lei.

A  Carta  Maior  determina  em  seu  artigo  197  a  possibilidade  da  prestagao  do

servigo  publico  de  saLide  a  iniciativa  privada.

Desta  forma,  a  proposta  legislativa  interfere  na  administragao  e  organjzaeao

da     iniciativa     privada`     impondo     condutas     na     prestagao     do     servl?o,     criando     uma

desigualdade entre  pessoas juridicas do  mesmo ramo e da  mesma  regiao metropolitana
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0   Egregio   Superior   Tribunal   Federal   possui   entendimento   em   defesa   do

Principio    da    Livre    lniciativa    e    da    Concorrencia,    em    seu    Enunciado   49    da    Sumula

Vinculante:

"Ofende    o    prmcipio    da    livre    concorrencia    lei    municipal    que    impede    a

instala?ao  de  estabelecinientos  comerciais  do  mesmo  ramo  em  determinada

area  "

Ressalte-se  que.   a   Comissao   de   Constituigao  e  Justiea  e   a   Comissao  de

Seguranga,   Direitos   Humanos   e   Cidadania   da   Camara   dos   Vereadores   questionaram

alguns  pontos do  Projeto de  Lei  (Lei  n° 6 394/2021 )  e  que  nao foram  respondidos de forma

objetiva  pelo  autor do  Projeto

Assim`  o  Projeto  de  Lei  surge  com  a  nobre  intengao  de  auxiliar  a  popula?ao

com  atendimento  em  estabelecimentos  de  satlde  do  Municipio  com  apoio  de  interprete  da

Lingua   Brasileira   de   Sinais   -   LIBRAS`   entretanto`   devido   aos   motivos   expostos   nao   se

vislumbra  possibilidade  de  sua  sane;ao

Portanto,    constatado    vicio    decorrente    de    inconstitucionalidade    material.

formal  e  ausencia  de  interesse  pulblico,  nao  existem  condig6es  que  permitam  a  sangao  do

Projeto  de  Lei  (Lei  n°  6.394/2021)`   impondo-se  o  veto  total,  cujas  raz6es  ora  submeto  a

elevada  apreciagao dos  Senhores Vereadores.

Gabinete  do  Prefeito,19 de julho  de  2021
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Prefeito  do  Municl'pio de  Jacarei
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

LEI  N° G.394/2021 VETADA

Torna  obrigatoria  a  disponibilizagao  de  int6rpretes
de   Lingua   Brasileira   de   Sinais   -   LIBRAS   nos
estabelecimentos    de    sat]de    do    Municipio    que
espeoifilca.

0  PREFEIT0  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,   usando
das atribuig6es que lhe sao conferidas por lei, faz saber

que   a   Camara   Municipal   aprovou   e  ele   sanciona   e
promulga a seguinte lei:

Art.    1°       Ficam   os   estabelecimentos   de   satide   do

Municfpio,   especificados  a  seguir,   obrigados  a  prover  atendimento  com   apoio  de

interprete   da   Lingua   Brasileira   de  Sinais  -  LIBRAS  -  em   consultas,   internag6es,

procedimentos e atendimentos de urgencia e emergencia:

I -unidades basicas de satlde;

11 -unidades de pronto atendimento;

Ill -hospitais pdblicos;

lv -hospitais privados.

Pafagrafo  dnico.    Nos  casos especificos de  consultas,

internag6es, procedimentos e atendimentos de urgencia e emergencia, o paciente tern

direito de declinar do serviap tratado no capt7f deste artigo]  em resguardo ao sigilo.

Art.  2°   A Administraeao  Municipal,  no  prazo  de  1   (urn)

ano  a  contar  da  vigencia  desta  Lei,  devera  capacitar  servidores  em  LIBRAS  para

atendimento em seus estabelecimentos de saude.

Art.  3°    Os  hospitais  privados  terao  o  prazo  de  1  (urn)

ano,  a  contar da  vigencia desta  Lei,  para  atendimento ao ora disposto,  sob  pena  de

multa  de  10VRMs  (dez Valores de  Referencia do  Municipio)  na  primeira  constatagao
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LEI  N° 6.394/2021  -fls. 2

de  irregularidade  pelo  Setor  de  Fiscalizagao  do  Municipio,  a  ser  aplicada

em casos de reincidencia.

Art.   4°      Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua

publicagao.

Prefeitura Municipal de Jacarei,            de

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefejto do Municiplo de Jacarel

Autoria do oroieto e de emenda: Vereador Paulinho dos Condutores.

de 2021.
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