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Vila Velha, ES, 09 de julho de 2018. 

 

 

MENSAGEM DE VETO Nº 030/2018 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

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

VETO INTEGRAL ao Autógrafo de Lei nº 3.836/2018. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal  
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Vila Velha, ES, 09 de julho de 2018. 

 

 

 

RAZÕES DO VETO 

 

 

 

Assunto: Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 3.836/2018. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

Comunicamos a essa egrégia Câmara Municipal nossa decisão de apor VETO 

INTEGRAL ao Autógrafo de Lei acima enunciado, que obriga o Município de Vila Velha 

a instituir a Carteira Municipal e Identificação do Autista (CIA), com finalidade de 

conferir identificação à pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

 

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

levada à análise da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, da Secretaria Municipal 

de Assistência Social – SEMAS, 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 atende 

aos requisitos contidos no art. 7º da Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro 

de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. 

 

Analisando o Autógrafo de Lei nº 3.836/2018, verifica-se que a Câmara Municipal 

exorbitou os limites de sua competência constitucional, interferindo no âmbito de atuação 

do Poder Executivo, a quem cabe determinar as atribuições dos servidores e órgãos que o 

compõe, em clara ofensa ao postulado da reserva da administração, assegurada pelo art. 

34, I, da Lei Orgânica do Município, padecendo portanto de ilegalidade quanto a 

iniciativa. 

 

No caso em foco, a regulamentação trazida pela Câmara Municipal pelo autógrafo em 

comento, viola o consagrado Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, que 

deve ser observado por todos os Entes da Federação em todas as esferas de Poder. Assim, 

também restou caracterizada a ofensa ao Princípio da Harmonia entre os Poderes, 

estabelecido no Art. 2º, da Constituição Federal de 1988, haja vista a interferência no 

âmbito das atribuições de outra esfera de Poder. 

 

Além disso, trazemos ainda a manifestação técnica da SEMSA a qual transcrevemos a 

seguir: “Tal lei, ao sugerir que o laudo deva ser feito apenas por médico especialista 

como forma de garantir os direitos da criança, desconsidera os princípios do Sistema 

Único de Saúde de cuidado integral e universal. Ou seja, não é o fato de portar a 

identificação do diagnóstico que irá garantir o cuidado, mas sim, a inserção da criança e 

de sua família na rede, garantindo à criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

todos seus direitos, incluindo assistenciais, a partir do laudo multidisciplinar”. 

 

Desta feita, uma vez que o Autógrafo de Lei em análise pretende impor ao Poder 

Executivo Municipal a adoção de condutas para atender programa criado pelo 
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Legislativo, interferindo diretamente na Administração Pública, padece de incontornável 

vício de iniciativa, tornando nulo todo o processo legislativo. Ademais, sendo o 

Autógrafo convertido em lei, poderá trazer como consequência impacto financeiro no 

orçamento municipal, eis que esta Administração terá obrigações que poderão demandar 

na contratação de mais servidores para tal mister, violando o art. 156, da Constituição 

Estadual. 

 

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  


