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Projeto de Lei do Legislativo 11/2018 

Autografo 27/2018 

 

VETO 01/2018 

 

Cumpre-me na forma da Lei, mais precisamente ao que dispõe o artigo 83, 

inciso VII da Lei Orgânica do Município, vetar no todo, o Autógrafo 27/2018, aduzido 

do projeto de Lei 11/2018, de iniciativa do Legislativo, de autoria do ilustre Vereador 

Julio Antônio Soares Coelho. 

 

RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO 

 

O Legislativo apresentou o Projeto de Lei 11/2018, onde Institui no Âmbito do 

Município a Semana de Incentivo á Doção de Sangue e dá Outras Providências, 

com sobressaltos de benefícios de cunho trabalhista aos funcionários municipais, 

entre outras avenças que não se amoldam ao modelo do executivo, senão vejamos. 

 

Em que pese a intensão na instituição da Semana de Incentivo á Doção de 

Sangue e dá Outras Providências, o artigo 2º, § único do Projeto de Lei em 

destaque, onera, sobremaneira, os cofres públicos, além do que não detém o 

Município infraestrutura para suportar e/ou promover referida Semana nos moldes 

do Projeto. Vejamos que o artigo referido dispõe que a Secretaria Municipal de 

Saúde poderá, para a consecução dos fins da Semana de Incentivo á Doção de 

Sangue e dá Outras Providências, proporcionar os meios cabíveis para que a 

coleta de sangue. 
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Por certo que a expressão “poderá” é de poder-dever, não detendo o 

Município qualquer estrutura para coleta, armazenamento e transporte de Sangue 

recolhido na Semana de Incentivo, e se não bastasse, de igual forma não detém 

estrutura necessária à campanha, como, promoção de palestras, eventos, ações e 

demais expedientes. 

 

Ressalto a esta respeitável Casa Legislativa que a Campanha de Incentivo á 

Doção de Sangue tem previsão em Lei soberana. Os Estado e a União promove 

anualmente todas as ações necessárias à realização do programa de incentivo, 

dispensando ação isolada do Município. 

 

No mais, o artigo 2º do Projeto em análise sofre o vício de iniciativa e viola 

o Princípio da Separação dos Poderes, até porque, dentre as competências da 

Câmara Municipal (art. 40, da LOM) inclusive aquelas privativas (art. 41), não 

está prevista a possibilidade de o Poder Legislativo instituir ou majorar o 

direito de ausência do trabalho de servidor do Poder Executivo sem que haja o 

desconto da remuneração. 

 

A Prefeitura estabeleceu que o regime jurídico dos servidores é o da CLT, 

logo, os servidores públicos municipais devem submeter-se aos dispositivos contidos 

naquele diploma trabalhista. 

 

É de competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho (Art. 22, 

inc. I, da CF), tal proposição não pode ser de iniciativa do Legislativo Municipal, isto 

é, não compete ao Legislativo desse Município atuar em matéria trabalhista 

aumentando as férias de 30 (trinta) para 31 (trinta e um) dias dos servidores 

públicos. 
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 Ao que se refere, a matéria já está prevista no inciso IV do artigo 473 da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), bem como na Lei Federal nº 1.075, que 

inclui os servidores públicos e militares. A CLT garante "um dia de folga a cada doze 

meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente 

comprovada". 

 

Saliente-se que os dispositivos contidos na CLT devem ser respeitados e 

aplicados aos servidores da Prefeitura de Juquitiba, sendo que, respeitada a 

autonomia política e administrativa, bem como a harmonia entre os poderes, até 

poderia o Poder Executivo, por iniciativa do Prefeito, instituir outros benefícios, ou, 

ainda, majorar as vantagens e direitos preconizados na norma trabalhista de tal 

forma que se tornem mais vantajosos aos servidores locais, todavia, a única forma 

legal seria por meio de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 

 

Ademais, e sobretudo, é importante ressaltar que a concessão do benefício 

pretendido pelo vereador se trata de criação de despesa para o Poder Executivo, 

haja vista que terá de arcar com os custos de 01 (um) dia de trabalho do servidor 

durante a sua ausência no trabalho, e sem apresentar a fonte de recurso suficiente 

para atender às projeções de despesa e os acréscimos decorrentes da pretensão 

apresentada pelo Vereador. 

 

Ao analisar o Projeto de Lei em comento, observo, de imediato, a sua 

inconstitucionalidade e a não adequação à Lei Orgânica Municipal, por vício formal 

de iniciativa. 

 

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 
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planejamento, direção, organização e execução devidamente previstas e 

autorizadas pela Lei. 

 

Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao processo legislativo, 

mais especificamente, sem observância daquele que detém o poder de iniciativa 

legislativa para determinado assunto, apresentará flagrante vício de 

inconstitucionalidade. 

 

Dentre as razões, entendemos e pactuamos da louvável intenção da Nobre 

Casa Legislativa apresentada no Projeto de Lei, mas, há que salientar que devido às 

justificativas acima, apresento o VETO INTEGRAL, destacando que cabe aqui 

atender ao princípio da legalidade, mostrando-se contrário à promulgação do 

Projeto, observando a previsão do parágrafo único do art. 54, da LOM. 

 

Prefeitura Municipal de Juquitiba, 13 de Julho de 2018 

 

 

 

 

        AYRES SCORSATTO 

Prefeito Municipal 
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