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Vila Velha, ES, 15 de julho de 2019. 

 

MENSAGEM DE VETO Nº 026/2019 

 

 

Senhor Presidente; 

Senhores Vereadores; 

 

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

INTEGRAL ao Autógrafo de Lei nº 4.013/2019. 

 

Atenciosamente, 

 

 

JORGE LUIZ CARRETA 

Prefeito Municipal em exercício 
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RAZÕES DO VETO 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores; 

 

Comunicamos à Egrégia Câmara Municipal nossa decisão de apor VETO 

INTEGRAL ao Autógrafo de Lei nº 4.013/2019, que “Estende às pessoas portadoras 

das doenças que menciona o direito de uso das vagas de estacionamento destinadas 

aos portadores de deficiência, e dá outras providências”. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar, a Secretaria 

Municipal de Saúde e a Procuradoria Geral do Município, manifestaram-se pelo veto 

total ao presente Autógrafo de Lei quanto aos aspectos jurídico-constitucionais. 

 

Primeiramente cumpre dizer que a matéria está devidamente regulamentada. 

Qualquer munícipe que for portador de necessidades especiais e que tenha dificuldade 

de locomoção, poderá solicitar ao órgão municipal competente a credencial de 

estacionamento especial, apresentando no ato o laudo médico atestando a doença. 

 

Embora o inciso I do artigo 1º do Autógrafo em análise elenque um rol considerável 

de doenças, temos que nem todas dificultam a capacidade de locomoção, como se 

manifestou a Secretaria Municipal de Saúde. Apenas para exemplificar, os portadores 

de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), dependendo do grau de 

acometimento do paciente, não causa nenhum tipo de incapacidade mencionando, 

inclusive, que é possível ter uma vida saudável com atividades regulares, mesmo 

sendo soropositivo. 

 

Poderíamos citar outros exemplos, mas apenas este é suficiente para dizer que o 

presente Autógrafo afronta o princípio da isonomia, posto que é preciso tratar os 

iguais na medida e de suas desigualdades. Neste sentido, temos algumas das doenças 

mencionadas no Autógrafo de Lei 4.013/2019, por não serem incapacitantes, criam 

dessemelhanças ao invés de promover a isonomia em sentido material, mostrando-se 

inconstitucional.  

 

As vagas prioritárias não se destinam a portadores de deficiência nos moldes 

previstos no Autógrafo e sim a todas as pessoas que tenham mobilidade reduzida e 

dificuldade de locomoção – seja condutor ou conduzido, assim como aquelas já 

tenham completado 60 anos de idade – têm direito à credencial de estacionamento 

especial, intransferível e com validade em todo o território nacional. 

 

A matéria tratada no Autógrafo de Lei encontra-se plenamente regulamentada por 

outras Leis de caráter geral e em vigência. No presente caso, trata-se de uma 

contradição real entre normas dentro de um sistema jurídico, reduzindo a segurança 

jurídica por ocasião da aplicação das normas. 

 

"A situação de normas incompatíveis entre si é uma das dificuldades frente as quais 

se encontram os juristas de todos os tempos, tendo esta situação uma denominação 

própria: antinomia”, como reconhece Norberto Bobbio. Assim, em considerando o 

ordenamento jurídico uma unidade sistêmica, o Direito não tolera antinomias. 

 

 



 

 
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

3 

Ressalte-se que desde 2017, o titular do direito – idoso ou portador de necessidades 

especiais com dificuldade de locomoção – pode baixar o formulário no site da 

Prefeitura. Depois, é só juntar cópias do documento de identidade, comprovante de 

residência atualizado no nome do requerente e laudo médico com o respectivo CID da 

deficiência ou incapacidade e fazer a entrega no setor de atendimento e a credencial é 

expedida na mesma hora, solicitação que antes demorava dias, até meses para ser 

atendida. 

 
A Procuradoria do Município, por sua vez, cumprindo seu dever institucional de 

orientar o Governo no exercício do controle prévio de constitucionalidade das leis, 

recomendou o veto jurídico, argumentando que o conteúdo normativo do Autógrafo 

de Lei em análise, entra na esfera de iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo, nos termos do artigo 34, II da Lei Orgânica do Município. 

 

Deste modo, em que pese a excepcional intenção parlamentar, o presente Autógrafo 

não atende aos preceitos constitucionais e legais, incorrendo, pois, em vício formal de 

iniciativa. 

 

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

pelo Veto Jurídico Integral do Autógrafo de Lei, com fundamento conferido pelo § 1º, 

do art. 40, da Lei Orgânica Municipal, e que ora submetemos à elevada apreciação 

dos Senhores Membros dessa Colenda Casa Legislativa. 

 

Vila Velha, ES, 15 de julho de 2019. 

 

 

 

JORGE LUIZ CARRETA 

Prefeito Municipal em exercício 

 

 


