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VETO Nº 002/2021 

Veto Total ao Projeto de Lei n.º 001/2021. 

Cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do disposto na Lei Orgânica do Município, decido 
vetar integralmente o Autógrafo nº 10, do Projeto de Lei n.º 001/2021, originário dessa Casa de 

Leis, que “Reconhece como essenciais para a população de Mesópolis as atividades 
especificadas e dá outras providências”. (texto conforme o original). 

MENSAGEM DE VETO 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MESOPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO. 

REFERÊNCIA: PROJETO DE LEI 001/2021 

Resposta ao ofício n. 049/2021 da Câmara Municipal de Mesópolis 

Veto Total ao Projeto de Lei n.º 001/2021. 

Cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do disposto na Lei Orgânica 
do Município, decido vetar integralmente o Autógrafo nº 10, do Projeto de Lei n.º 001/2021, 
originário dessa Casa de Leis, que “Reconhece como essenciais para a população de Mesópolis 

as atividades especificadas e dá outras providências”. (texto conforme o original). 

RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO 

Em que pese a louvável iniciativa do Sr. Vereador autor do Projeto em 
pauta, em pretender a criação de rol taxativo reconhecendo como essenciais as atividades: 

comércio varejista; bares e restaurantes; salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e manicures; 

shoppings e praças de alimentação; escritórios e empresas no segmento de advocacia, contábil, 
imobiliário; corretagem de seguro e empresas de tecnologia: Poder Legislativo; e atividades 
religiosas, igrejas, templos e outros, a autorização de Lei Complementar Municipal para exigir- 
se cursos superior ou técnico aos cargos de comando, exclusivamente comissionados, resolvo 
pelo veto total ao referido Projeto de Lei, em razão de sofrer vício de origem, violar o 
Princípio da Separação dos Poderes, ofender o Princípio Federativo, sendo, portanto, 
inconstitucional, assim como desnecessário frente a Lei Orgânica deste Município e ao 
interesse público, pelas razões a seguir expostas. 

Em apertada síntese, o Projeto de Lei apresentado tem como objetivo 

reconhecer atividades essenciais para a população no âmbito do Município de Mesópolis. 
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Ao analisar o Projeto de Lei em comento, fica nítida, de imediato, a sua 

inconstitucionalidade e não adequação à Constituição Federal, Constituição do Estado de São 
Paulo e Lei Orgânica Municipal, por vício formal de origem. 

Outrossim, aos Municípios não é autorizado afastar-se das diretrizes 
estabelecidas pela União e pelo Estado para proteção à saúde decorrente da pandemia, cabendo- 

lhe apenas suplementá-las, para o fim de intensificar o nível de proteção por elas estabelecido, 
mediante a edição de atos normativos que venham a torná-las eventualmente mais restritivas. 

De igual modo, o abrandamento de medidas de distanciamento social, 
em descompasso com as orientações da comunidade científica seguidas pelo Plano São Paulo, 

coloca em risco os direitos fundamentais de proteção à vida e à saúde, além de não atender aos 
princípios da prevenção. da precaução e da motivação. 

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 do Chefe do Poder Executivo. Por conseguinte, ao Poder Executivo 

cabe o exercício da função de gestão administrativa, que envolve atos de planejamento, 
direção, organização e execução. 

O projeto de lei ordinária apresentado pela Câmara Municipal, 
objetivando o reconhecimento de serviços como essenciais para a população de Mesópolis, 
invade a esfera de competência do Poder Executivo, contrapondo-se, veementemente, aos 

mandamentos Constitucionais sobre a iniciativa de leis que disponham sobre entre outros a 
Organização Administrativa do Poder Executivo. 

Referidos mandamentos estão dispostos no artigo 61, parágrafo 1 º., 
inciso II, alínea "b" da Constituição Federal: e artigo 47, inciso II, da Constituição Estadual, os 

quais, em similitude, atribuem competência exclusiva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa 

de Leis que disponham sobre a administração do Executivo Municipal, /n verbi: 

“Art. 61. À iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos 

cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
$ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

IH - disponham sobre: 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios.” 

“Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras 

atribuições previstas nesta constituição: 

II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da 

administração estadual.” 

Destarte, verifica-se que o projeto de Lei Ordinária nº. 01/2021, invade 

a competência do Poder Executivo, afrontando ao Princípio da Separação dos Poderes, bem 
como violando o Princípio Constitucional da Eficiência. 
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Destaco ainda, que tal projeto de lei ordinária, avançou sobre matéria 

que é de competência da União, dos Estados e do Distrito Federal (artigo 24, inciso XII, da 
Constituição Federal), e que no Estado de São Paulo já está disciplinada pelo Decreto nº 64.994, 

de 28 de maio de 2020, daí a plausibilidade do vício de inconstitucionalidade, ainda que se 
argumente com a disposição da ADF 672, pois norma do Município, editada com base no 
interesse local não pode. em tese, contrariar legislação estadual sobre o mesmo tema. 

No presente caso, o Decreto Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020, 
instituiu o denominado Plano São Paulo, estabelecendo quatro fases de classificação 
(identificadas pelas cores vermelha, laranja. amarela e verde), com diferentes graus de restrição 
para retomada gradual de serviços e atividades. E, de acordo com esse plano governamental, o 
município de Mesópolis está atualmente incluído na fase vermelha, que não permite a abertura 
de estabelecimentos não essenciais. 

Vale mencionar a Lei Federal nº 13.979/2020 (com a redação dada pela 
Lei nº 14.035/2020). o que dispõe seu art. 3º e $1º, abaixo transcritos: 

“Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito 
de suas competências, entre outras, as seguintes medidas; 

Preso) 
S 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com 

base em evidências científicas e em análises sobre as informações 
estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço do 
mmlmo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.” 

Assim, os Municípios, no exercício de sua competência legislativa 
suplementar voltada ao combate do COVID-19, não são autorizados, sem o embasamento em 

evidências científicas e em análises técnicas sobre as informações estratégicas em saúde, a 
afastarem-se das diretrizes estabelecidas pelo Estado de São Paulo, sob pena de violação ao 
pacto federativo, à divisão constitucional de competência legislativa e aos princípios de 
precaução e prevenção e. ainda, de colocar em risco os direitos fundamentais à saúde e à vida. 

Neste sentido, cabe ressaltar que os Municípios, no exercício de sua 
competência legislativa suplementar em matéria de saúde, somente estão autorizados a 
intensificar o nível de proteção estabelecidos pela União e pelo Estado mediante a edição de 
atos normativos que venham a tornar mais restritivas as medidas concebidas pelos referidos 
entes federativos. não podendo adotar medidas contrárias ou que amenizem as diretrizes 

federais ou estaduais. 

O Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar sobre a divisão 

constitucional de competência legislativa entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal 
na edição de atos normativos voltados ao enfretamento da COVID-19 (Coronavírus). assegurou 
o exercício da competência concorrente aos Governos Estaduais e Distrital e suplementar aos 
Governos Municipais (ADI 6341 e ADPF 672-DF), reconhecendo que a necessidade de 
medidas de distanciamento social constitui opinião unânime da comunidade científica nacional 

e internacional, sublinhando que aquela Corte "tem jurisprudência consolidada no sentido de 
que, em matéria de tutela ao meio ambiente e à saúde pública, devem-se observar os princípios 
da precaução e da prevenção. Portanto, havendo qualquer dúvida científica acerca da adoção 

+



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ; 65.712.069/0001-93 

Rua José Galice, nº 1785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000 - Mesópolis-SP 

    

    

da medida sanitária de distanciamento social, a questão deve ser solucionada em favor do bem 

saúde da população” (ADPF 668 e 669). 

De igual modo, no âmbito do Covid-l9 e em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, em sintonia com o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que os 
Municípios devem se adequar à regulamentação mais restritiva editada pelo Estado de São 
Paulo (ADI 2096423-90.2020.8.26.0000;  2080526- 22.2020.8.26.0000;  2144005- 

86.2020.8.26.0000; 088041 11.2020.8.26.0000, dentre outras). 

Salientamos que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar pedido 
liminar em ações direta de inconstitucionalidade em face da Medida Provisória nº 966/20, que 

dispôs sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados 
com a pandemia da COVID-19, delineou balizas interpretativas à atuação estatal, sintetizadas 
pelas seguintes teses: "1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao 
direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por 
inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios 
constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem compete decidir deve 

exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (1) das normas 
e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações 
e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (11) da observância dos princípios 
constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por 
eventuais violações a direitos" (ADI 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428 e 6431). 

Por fim, importante mencionar a atuação do Ministério Público na 
fiscalização do cumprimento das medidas do Plano São Paulo, onde expediu Recomendação 
Administrativa aos municípios, no sentido de que se abstenham de publicar Decretos 
Municipais em desacordo com os Decretos Estaduais, respeitando as determinações mais 
restritivas de acordo com a fase atual do Plano São Paulo. A Recomendação Administrativa foi 
publicada no portal eletrônico desta Municipalidade no endereço: 
https://mesopolis.sp.gov.br/recomendacao-da-promotoria-de-justica-de-jales/. 

Por todo o exposto, à vista das razões ora explicitadas, demonstrando 

os Óbices que impedem a sanção do projeto de lei nº. 01/2021, em virtude de sua ofensa 
veemente aos ditames insculpidos nas Constituições Federal e Estadual, Lei Orgânica do 
Município, art. 3º, caput e $1º da Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Estadual n. 64.994, de 
28 de maio de 2020, Decreto Municipal nº 20, de 06 de março de 2.021 e demais normas e 
decisões supracitadas. apresentamos Veto total ao mesmo. 

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e 

consideração. 
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