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Vila Velha, ES, 06 de agosto de 2018. 

 

 

MENSAGEM DE VETO Nº 039/2018 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

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

VETO INTEGRAL ao Autógrafo de Lei nº 3.844/2018. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal  
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Vila Velha, ES, 06 de agosto de 2018. 

RAZÕES DO VETO 

 

Assunto: Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 3.844/2018. 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

Comunicamos a essa Egrégia Câmara Municipal nossa decisão de apor VETO 

INTEGRAL ao Autógrafo de Lei acima enunciado que dá nova redação ao § 2º do art. 

278-A da Lei nº 3.375/1997 (Código Tributário Municipal). 

 

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

à análise da Secretaria de Saúde – SEMSA, da Secretaria de Serviços Urbanos - SEMSU 

e da Procuradoria Geral do Município - PGM, de cuja apreciação se extrai que o projeto 

apresenta inviabilidade técnica e 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 do Prefeito Municipal, haja vista tratar-se de organização 

administrativa do Poder Executivo, assegurada pelo art. 34, parágrafo único, inciso II, 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, 

inclusive quanto aos atos privativos do Chefe do Executivo. 

 

Ademais, transcrevemos a manifestação técnica da SEMSA que descreve: “somos pelo 

veto em razão desta limitar as ações de vigilância sanitária a uma ocorrência anual, 

visto que tais ações não se restringem à visita com a finalidade de emissão de 

licenciamento sanitário, vez que, dentre estas ações de vigilância encontram-se 

demandas relacionadas à apuração de denúncias, investigações de surto, atendimento a 

demandas judiciais e, ainda, necessidade de monitoramento em casos que requerem o 

acompanhamento do cumprimento de metas definidas pelo serviço.”  

 

Assim, cabe ressaltar que as ações de Vigilância Sanitária são imprescindíveis na 

prevenção de riscos a vida e saúde das pessoas conforme Constituição Federal de 1988 e 

a Lei Federal nº 8.080/1990. E neste viés, restringir a ida da fiscalização pode gerar risco 

as pessoas. 

 

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  


