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Vila Velha, ES, 02 de agosto de 2018. 

 

 

MENSAGEM DE VETO Nº 032/2018 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar as razões da aposição do 

VETO INTEGRAL ao Autógrafo de Lei nº 3.838/2018. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal  
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Vila Velha, ES, 02 de agosto de 2018. 

 

RAZÕES DO VETO 

 

Assunto: Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 3.838/2018. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

Comunicamos a essa Egrégia Câmara Municipal nossa decisão de apor VETO 

INTEGRAL ao Autógrafo de Lei acima enunciado que dispõe sobre a contratação de 

empregados pelas pessoas jurídicas contratadas pela Prefeitura Municipal de Vila 

Velha. 

 

Registramos que a matéria teve a iniciativa de membro do Poder Legislativo e foi 

levada à análise da Secretaria de Administração – SEMAD e da Procuradoria Geral 

do Município - PGM, de cuja apreciação se extrai que o projeto apresenta 

inviabilidade jurídica. 

 

Preliminarmente, cumpre informar que o Autógrafo de Lei, quanto à forma, não 

cuidou de observar os requisitos legais, uma vez que as minutas de projetos de lei ou 

outros comandos normativos, devem obedecer à Lei Complementar Federal nº 95, de 

26 de fevereiro de 1998 para elaboração e redação de leis. 

 

A norma pretendida pela Câmara Municipal, remete a matéria ao rol daquelas de 

iniciativa privativa da União, assegurada pelo art. 22, incisos I e XXVII, da CF, no 

que diz respeito às normas gerais de licitação e contratação, bem como afrontando ao 

direito do trabalho, padecendo portanto de ilegalidade quanto a iniciativa. 

 

Ademais, o art. 19, III, da CF, veda a criação de distinções entre brasileiros ou 

preferência entre si, e o art. 170 da Carta Constitucional, estabelece os critérios para o 

exercício da atividade econômica que serão baseados na livre iniciativa e livre 

concorrência do empreendedor. 

 

Estas, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a concluir 

pelo Veto Integral do Autógrafo de Lei sob comento, com fundamento no poder 

conferido pelo § 1º, do art. 40, da Lei Orgânica Municipal, e que ora submetemos à 

elevada apreciação dos Senhores Membros dessa Colenda Casa Legislativa. 

 

Atenciosamente, 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal  


