
PREFEITURA MUNIcTpAL DE CUITEGI - PB
GABINETE DO PREFEITO

Veto 004/2021, Emenda ao Projeto de Lei 017/2021

Exmo. Sr.

Jaílson Pereira Evangelista

Presidente da Câmara Municipal
Cuitegi-PB

Senhor Presidente

Em conformidade com o disposto no art. 36, parágrafo 2^, da Lei Orgânica
do Município, apresento VETO TOTAL a emenda modificativa (CONCLUSÃO DO PSF DO

OLIVIA MADRUGA), pelas razões e justificativas a seguir expostas:

RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO

Acusamos o recebimento do Projeto de Lei n^ 017/2021, com inclusão da emenda

modificativa - "CONCLUSÃO DO PSF DO OLIVIA MADRUGA", aprovado por este Egrégio Poder
Legislativo.

DA PERDA DO OBJETO DO PROJETO DE LE! EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA ANTERIOR

DE RUBRICA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE/UBS E COMPRA
DE EQUIPAMENTOS

O Projeto de Lei n^ 017/2021 teve perda do seu objeto para fins de votação na
Câmara Municipal, uma vez que A DESTÍNAÇÃO DOS RECURSOS DADA PELA EMENDA

MODIFICATIVA JÁ ESTAVA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2020
(10 301 0004 1035 e 10 301 0004 1036), conforme documento em anexo.

Sendo assim, não há razão para a sanção do Projeto de Lei n^ 017/2021, aprovado
na Sessão Ordinária, na casa Legislativa, no dia em 15 outubro de 2021, de forma que deve ser
aplico VETO TOTAL
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Depreende-se a perda de objeto da emenda legislativa, por duplicidade na

destinação de recursos aos quais foram dirigidos, bem como destinação diversa do interesse do

poder executivo.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS DA EMENDA

Não se passa despercebido que a emenda não está devida e suficientemente

motivada, porquanto não indica as razões de fato e de direito ensejadoras da pretensão

realocativa. Vislumbra-se que a justificativa apresentada é genérica e não casuística - o que colide

com os preceitos dos atos legislativos. Tem-se, pois, vício de forma, que é insanável.

DA IMPOSSIBILIDADE DO DIRECIONAMENTO ESPECIFICO DE RUBRICA

Primeiramente, cumpre destacar que a elaboração de artigo que destina a

direcionar especificamente recursos municipais para a realização de atividade específica contraria

o que prevê o artigo 166, da Constituição do Estado da Paraíba, vejamos:

Art. 165.(...)

§ 25 A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da

administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício

financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual,

disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

(...)

§ 45 A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da

receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para

abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda

que por antecipação da receita, nos termos da lei.

A prévia vinculação de recursos para a "CONCLUSÃO DO PSF DO OUVIA

MADRUGA", discríminando-a por meio da LOA, caracteriza desrespeito ao preceito

constitucional, que já dispõe expressamente que o conteúdo da referida norma se restringirá à
previsão de receita e fixação de despesas, em âmbito genérico.

Igualmente, a individualização de ações e/ou atividades específicas pode ser
analisada como contrária ao interesse público, o que também desrespeita o princípio da
isonomia, na medida em que o orçamento não deve contemplar de modo isolado ou privilegiado

apenas uma rua, um bairro ou até mesmo uma comunidade fcomo no caso da emenda

modificativa).
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Nao se deve confundir o interesse público com o interesse de um público. Até

mesmo por questões de isonomia no trato do cidadão, priorizar ou privilegiar uma ação isolada

vai de encontro à função da Administração Pública. O princípio de interesse público tem por

finalidade própria da administração pública, enquanto provê à segurança do Estado, à

manutenção da ordem pública e à satisfação das necessidades da sociedade;

"As atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para

benefício da coletividade. Mesmo quando age em vista de algum

interesse estatal imediato, o fim último de sua atuação dever ser

voltado para o interesse público. E se, como visto, não estiver

presente esse objetivo, a atuação estará inquinada de desvio de

finalidade. Desse modo, não é o indivíduo em si o destinatário da

atividade administrativa, mas sim o grupo social num todo. Saindo

da era do individualismo exacerbado, o Estado passou a

caracterizar-se como o Welfare State (Estado/bem-estar), dedicado

a atender ao interesse público." (CARVALHO, José dos Santos Filho,

Manual de direito administrativo, 16 ed., p, 25).

Ao direcionar os gastos a serem sofridos pelo poder executivo, um poder invade a

esfera de competência do outro, representando inconstitucionalidade na medida em que ofende

o art. 25, da Constituição Federal, bem como os artigos 65, da Constituição do Estado da Paraíba

e o artigo 9S, da Lei Orgânica Municipal.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES

Em que pese a louvável preocupação do Poder Legislativo, apresentamos VETO

TOTAL as emenda modificativa - "CONCLUSÃO DO PSF DO OUVIA MADRUGA", em razão desse

sofrer de vício de competência da matéria, sendo, portanto, inconstitucional e contrário a Lei

Orgânica do Município pelas razões a seguir expostas:

A função legislativa da Câmara de Vereadores é, notadamente, típica e ampla,

porém residual, atingindo as matérias que não foram reservadas, expressa e privativamente, à

iniciativa e competência do Chefe do Poder Executivo.

Qualquer emenda normativa editada em desrespeito ao processo legislativo, mais

especificamente, inobservando aquele que detém o poder de iniciativa legislativa para

determinado assunto, bem como competência privativa, apresentará flagrante vício de

inconstitucionalidade e desrespeito a LOM.
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Verifica-se que a alteração do projeto de lei resultou em interveniêncla nas

prioridades do poder executivo municipal, consequentemente, na Supremacia do Interesse

PúblicO; violando, portanto, o princípio constitucional da separação dos poderes, constante no

art. 22, da Lei Maior, aplicado de forma assimétrica ao Município de Cuitegi. Vejamos:

Art. 22 São Poderes da União, independentes e harmônicos entre

si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Na Constituição Estadual, está descrito no caput do art. 62;

Art. 62 São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre

si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

No caso do Município, o mandamento foi reproduzido no art. 92, da Lei Orgânica

Municipal:

Art. 92 - São Poderes do Município, independentes e harmônicos

entre si, o Legislativo e o Executivo.

Com relação à apresentação de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa

reservada do Chefe do Poder Executivo, pondere-se que a emenda "não pode ultrapassar os

limites qualitativos (natureza ou espécie) e quantitativos da proposta, nem desfigurar o projeto

original. O Poder de emendar, que se reconhece ao Legislativo, não é carta branca para fazê-

lo. Tem os seus limites, pena de o Poder Legislativo interferir no Poder Executivo em matéria

de competência exclusiva deste Poder*' (TJSP, GE, ADI 23.013-0/8, Rei. Des. Álvaro Lazzarini, 15-

02-1995).

Houve, sem dúvidas discussão de matéria alheia ao Projeto, pois a Emenda deu

destinação diversa aos recursos financeiros, de forma que o Projeto de Lei perdeu seu objeto

na íntegra.

Quaisquer atos de imisção do Poder Legislativo sobre tal matéria contaminará o

ato normativo de nulidade, por vício de inconstitucionalidade formal e por estar contrário ao

interesse público. Verifica-se que o Poder Legislativo Municipal está, no caso concreto,

determinando ao Poder Executivo a destinação de recursos ao qual não compete.

No Projeto de Lei em questão, a referida inconstitucionalidade, como já

explicitado, repousa no VÍCIO DE COMPETÊNCIA, por interferir em matéria que envolve

destinação diversa a recursos financeiros, tornando inviável que seja sancionado pelo Poder

Executivo, pois deixa de observar a legislação vigente, bem como fere princípios importantes da

administração pública.
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CONCLUSÃO

DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento na perda do objeto, da

inconstitucionalidade da formal e da contraríedade em face da LOM, o Poder Executivo VETA a

Emenda Modificativa inserida no Projeto de Lei n® 017/2021.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar-

lhe votos de estima e consideração.

Atenciosamente

CuitegiPB, 28 de outubro de 2021

GERALDO ALVES SERAFIM

PREFEITO MUNICIPAL
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