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Excelentíssimo Senhor,
Ver. Olto A. Gerhardt Neto,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Veto Total ao Projeto de Lei Complementar Legislativo n° 005/13

Senhor Presidente:

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência e com base
na Lei Orgânica Municipal, encaminhamos à apreciação desta Casa Legislativa veto
total ao Projeto de Lei Complementar nO 005/13, pela total e completa
inconstitucionalidade da matéria.

A legalidade da legislação deve ser a primeira tarefa a ser observada pelo
Legislador Municipal. Não pode esta contrariar normas superiores nem invadir outra
esfera de Poder. A lei deve ser, antes de mais nada, legal e constitucional, visando com
isso alcançar sua eficácia e validade no âmbito a que se destina viger.

Assim, o cuidado com a competência do Legislativo em relação a própria
matéria em exame deve ser providência oportuna e prioritária, com o objetivo de
verificar a inserção da Câmara Municipal em assuntos que lhe são efetivamente
atinentes. Do contrário, temos incompetência em razão da matéria, como a de ordem
tributária, e invasão de esferas de Poder Politico-Administrativo, o que também se
afigura ao caso em liça.

Infringindo a Constituição da República, a Câmara estará criando
legislação inconstitucional, fazendo, portanto, leis ilegais. Neste caso a lei municipal é
inócua e inoperante. Toda medida legislativa que desrespeitar preceitos legais
superiores é nula em sua essência.

No caso em tela, a matéria objeto do Projeto de Lei Complementar 005/13
é de iniciativa exclusiva do Executivo Municipal, não podendo haver a interferência do
Legislativo, pois, se trata de medida estritamente administrativa e de arrecadação.

Vejamos como disciplina a questão a Constituição Federal:

Art. 61. A iniciativa ...

~ 1°_ São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
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II . Disponham sobre:

a) ...

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

Assim, somente o Poder Executivo, que possui a competência para a
administração das rendas municipais pode, após análise apurada da situação financeira
do Municipio e instituindo medidas compensatórias, se for o caso, alterar a forma de
pagamento do IT81.

o legislador municipal não tem competência para criar leis sobre a matéria
em questão, ainda mais flexibilizando as entradas de receita/recolhimento de tributos,
invadindo a esfera do Poder Executivo, que é quem tem o poder de administração das
rendas públicas.

Claro, portanto, que a iniciativa da lei proposta só poderia partir do Poder
Executivo, que possui a administração orçamentária, jamais do legislativo.

Assim, muito embora aprovado por unanimidade pelo plenário deste
respeitável Legislativo, a proposta fere o principio da independência dos poderes,
estando viciada em sua origem, o que acarreta a inconstitucionalidade da mesma.

Temos a firme convicção de que esses limites de ordem legal e
constitucional serão devidamente respeitados pelos Senhores Vereadores e o veto ao
projeto de lei nO005/13 será recepcionado por esta Casa Legislativa. Do contrário, o
Municipio fará valer seus direitos estabelecidos pela Constituição da República,
acionando o Judiciário para tal fim. No entanto, o melhor será evitar a ação de outro
Poder para resolver questões de peculiaridades locais.

Cordialmente,

JURlOOV
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