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Mesópolis, 30 de setembro de 2022. 

OFÍCIO Nº 233/2022 

Exma. Sr.º 

MARIA INÊS RIBEIRO 

D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

  

Senhora Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-la e ao mesmo tempo 

dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o Veto nº 002/2022, relativo ao 

Autógrafo nº 036/2022 da Câmara Municipal de Mesópolis, relativo ao Projeto de Lei 

nº 007, de 01 de setembro de 2022, que “Altera a Lei nº 005, de 16 de fevereiro de 

2017 em seus Artigos 1º, 2º e 5º. Que institui o pagamento de diárias no âmbito do 

Poder Executivo Municipal e dá outras providências.” (texto conforme o original), 

para apreciação dos Edis nos termos da Lei Orgânica de Mesópolis. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, 

reiteramos a Vossa Excelência, nossos sinceros protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Atenciosamente, 

Assinado de for 
JOSE CARLOS DA dig tal por JOSE CARLOS 
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VETO Nº 002/2022 

Ref.: Autógrafo nº 036/2022 - Câmara Municipal de Mesópolis — Projeto de Lei nº 
007, de 01 de setembro de 2022. 

Cumpre-nos comunicar-lhes que, na forma do disposto na Lei Orgânica do Município, 
decido vetar integralmente o Autógrafo nº 036/2022 da Câmara Municipal de 
Mesópolis, relativo ao Projeto de Lei nº 007, de 01 de setembro de 2022, que “Altera 
a Lei nº 005, de 16 de fevereiro de 2017 em seus Artigos 1º, 2º e 5º. Que institui o 
pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras 
providências.” (texto conforme o original). 

MENSAGEM DE VETO 

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

RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO 

Em que pese a iniciativa desta Casa de Leis, autora do Projeto 
em pauta, em pretender a alteração da Lei nº 005/2017, resolvo pelo veto total ao 
referido Projeto de Lei, pelas razões expostas no parecer jurídico anexo. 

Inserido nesse catálogo de dispositivos institucionais está o poder 

de veto, previsto como atribuição privativa do Presidente da República (e por analogia 
aos seus congêneres nos planos subnacionais, governadores e prefeitos), reservada 
expressamente pelo art. 84, inciso V da CF. 

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

Mesópolis, 30 de setembro de 2022. 

JOSE CARLOS DA Assinado de forma digital E 
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PARECER JURÍDICO 

Assunto: Projeto de Lei que dispõe sobre a alteração da Lei nº 005, de 16 de fevereiro de 

2017 e institui o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá 

outras providências. 

Origem: Autógrafo nº 036/2022 - Câmara Municipal de Mesópolis — Projeto de Lei n 

007/2022 de 01 de setembro de 2022. 

Sr. Prefeito 

Consulta-nos acerca da legalidade do Projeto de Lei do 

Legislativo nº 007/2022, de 01 de setembro de 2.022, aprovado pelo Autógrafo nº 036/2022 

que altera os dispositivos da Lei nº 005, de 16 de fevereiro de 2017 e institui o pagamento 

de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal. 

A análise do mérito encontra-se prejudicada. 

Com efeito, o projeto de lei em comento (007/2022) dispõe 

sobre a alteração da Lei nº 005/2017, criando o dever de o Executivo efetuar pagamento 

de diárias. 

Ocorre, porém, que a Lei Municipal nº 005 de 2017 foi 

expressamente revogada pela Lei Municipal nº 26 de 23 de agosto de 2017, que assim 

prevê em seu art. 9º: 

Artigo 9º: - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
  

em contrário em especial a Lei nº 005 de 16 de fevereiro de 2017. (Grifado) 
  

No âmbito legal e jurídico, as leis e mormas estão 

constantemente se adequando aos costumes, necessidades e reflexos da sociedade que 

regulam. Sendo assim, as normas de direito, que se produzem no tempo, estão sujeitas a 

desaparecerem no tempo.
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Revogar é tornar sem efeito uma norma, retirando sua 

obrigatoriedade. Significa tornar sem efeito e só pode ser feita por lei de igual hierarquia. 

A revogação total denomina-se ab-rogação e a revogação parcial da lei denomina-se de 

derrogação. A derrogação e a ab-rogação são expressas quando uma lei nova diz quais 

são os textos revogados, como é o caso. 

Sabe-se que a revogação é a retirada dos efeitos da norma do 

ordenamento jurídico. Conforme estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro: 

Art. 2º, 81º, da LINDB: “A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, 

quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava 

a lei anterior”. 

E exatamente o que ocorre no presente caso, no qual a lei nº 

26/2017 revogou expressamente a lei 005/2017, como é possível observar pelo art. 9º. 

Assim sendo, o Legislativo Municipal editou uma norma que 

altera e regulamente lei que já foi por ele mesmo revogada, o que não se admite no direito, 

sendo umas premissas básicas do processo legislativo, já que não se pode modificar algo 

que não existe. 

A alteração de uma norma pressupõe a existência dessa 

norma, com a devida vigência, o que não acontece neste caso, já que a lei alterada deixou 

de existir há mais de cinco anos. 

Assim, diante de erro grosseiro, sequer é necessário o ingresso 

no mérito do projeto de lei, que também possui vício de iniciativa, já que a criação de 

diárias para funcionários do Executivo deve partir do Chefe do Executivo Municipal, e 

não do Legislativo, sob pena de ingerência de um Poder em outro, o que não se aceita no 

Estado de Direito. 

Desse modo, Sr. Prefeito, o projeto de lei do legislativo, 

apresentado ao executivo para sanção por meio do autógrafo nº 036/2022 é, ao meu 
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entendimento, ilegal, já que busca alterar norma que já não mais existe, o que faz com 

que o projeto de lei perca o objeto de sua existência, pois se a pretensa lei alterada inexiste, 

a alteração também não deve subsistir no mundo jurídico. 

Por consequência, deve ser vetado na integra o projeto de lei, 

nos termos do $ 1º do art. 53 da Lei Orgânica Municipal, pois padece de legalidade em 

seu nascedouro. 

Este é o meu entendimento, 

À vossa consideração. 

polis, 26 de setembro de 2.022. 

gusto rigues 
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