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OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO COSTA NÓBREGA JUNIOR,
Prefeito Constitucional do Município de Prata, Estado da Paraíba,
usando das atribuições legais que são conferidas por Lei.
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Lei Municipal nº 090/2012, de 14 de
dezembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º - Fica autorizada a doação de 85
(oitenta e cinco) lotes de terrenos pertencentes ao município de
Prata, localizados nos Conjuntos: Maria Bezerra Almeida e
Pompílho Tavares de Farias, ambos localizados na zona urbana
deste município".

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município
de Prata, Estado da Paraíba, em 04 de Fevereiro de 2015.

Antônio Costa Nóbrega Junior
Prefeito Constitucional
VETO A EMENDA ADITIVA DO PROJETO DE LEI Nº 024/2015
Cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do
disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do
Município, VETEI integralmente a Emenda Parlamentar Aditiva ao
Projeto de Lei nº 024/2015, originário deste Executivo Municipal, que

RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO
Muito embora se verifique a nobre intenção dos
Vereadores em quererem colaborar com as ações de Serviço de
Habitacional no Município, o Projeto de Lei em comento padece de
vício de Emenda Aditiva, sendo portanto, inconstitucional, além do que
carece de interesse público, na forma em que foi apresentada.
Nos termos da alínea “b”, do inciso II, do §1o,
do art. 61 da Constituição Federal, com aplicação aos Municípios que
em razão da simetria que rege o Estado-Federado, a iniciativa
legislativa para designar atribuição a órgão da Administração Municipal
é do Chefe do Poder Executivo. Não devendo o Poder Legislativo
invadir esta seara.
Vejamos o que reza a Carta Magna:
“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente
da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
...
II - disponham sobre:
...
b) organização administrativa e judiciária,
matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da
administração dos Territórios;”
Neste mesmo sentido, temos a presente matéria
julgada pelo Supremo Tribunal Federal:
“Por tratar-se de evidente matéria de
organização administrativa, a iniciativa do processo legislativo está
reservada ao Chefe do Poder Executivo local. Os Estados-membros e o
Distrito Federal devem obediência às regras de iniciativa legislativa
reservada, fixadas constitucionalmente, sob pena de violação do modelo
de harmônica tripartição de poderes, consagrado pelo constituinte
originário.” (ADI 1.182, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24-1105, DJ de 10-3-06)
Neste diapasão, faz-se necessário delimitar-se o
alcance do poder de emenda do Legislativo aos projetos de iniciativa
privativa do Executivo.
Num sistema constitucional democrático como o
nosso, em que os três Poderes constituídos são dotados de autonomia e
têm estabelecidas atribuições distintas e específicas que lhes garantem a
necessária independência e relacionamento harmonioso, seria
totalmente afrontoso ao Legislativo se a própria Constituição Federal
impusesse, de um lado, a aprovação de projetos de lei, e impedisse, de
outro lado, que emendas viessem a adequá-los na conformidade do
consenso dos parlamentares, visto que isto significaria subtrair do
Legislativo importante parcela de sua mais expressiva e relevante
função, ou seja, a legislativa.
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Contudo, quando o projeto a ser emendado pelo
Legislativo é de competência constitucional atribuída, com
exclusividade, a sua iniciativa, ao Chefe do Executivo, toda cautela fazse necessária para que, a título de emendar (acrescentando, suprimindo
ou modificando), não transforme o Legislativo no titular daquela
iniciativa que a Carta Magna e a Lei Orgânica do Município reservou
ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de emendar não acabe o
legislador por substituir o projeto inicial.
A apresentação de emendas, encarada pelo Profº
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, "como uma iniciativa acessória ou
secundária, segundo o direito positivo brasileiro é a proposta de
direito novo já proposto, sendo reservado aos membros do Poder
Legislativo o poder de emendar" (Do Processo Legislativo. São
Paulo: Saraiva. 3. ed., 1995).
Por ser o Legislativo o veiculador da vontade
popular, a ele é conferido como função típica e exclusiva, o poder de
emendas aos projetos cuja iniciativa seja ou não de sua competência. È
o Texto Constitucional da República que assegura o poder de emenda,
ao mesmo tempo que o limita em determinadas hipóteses, nos termos
do art. 63, que dispõe que não será admitido aumento da despesa
prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo.
O direito de emendar constitui parte
fundamental do poder de legislar; sem ele o Legislativo se reduziria a
um simples ratificador da vontade do titular da iniciativa ou em simples
votante.
Porém, algumas questões vêm à tona quando se
trata do poder de emendar os projetos de lei cuja, iniciativa é reservada
ao Poder Executivo.
Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas
no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de
conveniência e oportunidade administrativa.
A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e
os interesses a ela vinculados. É de se ter em mente, que o interesse da
Administração Pública é que constitui a ratio essendi primordial da
reserva de iniciativa ao Executivo.
O Prefeito Municipal é, além do Chefe do Poder
Executivo, também o Chefe da Administração Pública local, por cujos
interesses tem que zelar, e só ele está em condição de saber quais são
esses interesses e como agir para resguardá-los.
Ora, se a exclusividade é conferida também
quanto à regulamentação dos interesses referentes à matéria reservada,
claro está que o poder de emenda do Legislativo encontra aí um limite
de atuação.
Não se pode admitir emendas que modifiquem
os interesses contidos no projeto de lei, pois isso seria infringir a regra
da reserva.
Reserva-se ao Executivo a regulamentação dos
interesses vinculados às matérias previstas no § 1º do art. 61 da
constituição Federal, e não compete ao Legislativo mudar a fixação
desses interesses.
Tal disposto, é de observância obrigatória pelos
Estados Membros (art. 25 C.F.) e pelos Municípios (art. 29 C.F.).
A Lei Orgânica do Município de Prata, em seu
art. 60, ratificou o disposto na Constituição Federal, em relação a
reserva de leis.
Os projetos de iniciativa exclusiva do
Executivo, não comportam emendas alterando os limites dos interesses
que o titular do poder de iniciativa propõe proteger com a apresentação
do projeto.
Pela posição do titular da iniciativa (Chefe da
Administração local), cabe a ele definir o interesse administrativo;
compete a ele, como superintendente da coisa pública, resolver quanto
às necessidades desta. Ao Legislativo, cumpre tão-só aprovar ou rejeitar
a proposição, sendo admitidas apenas as emendas que não
descaracterizem ou não desnaturem o projeto inicialmente apresentado.
Assim, em consonância com o que foi dito sobre
o poder de emenda de que é detentor o Poder Legislativo, podemos
afirmar que o poder de emenda é o poder de modificar os interesses, nos
limites da matéria do projeto de lei, a que se refere. Em conseqüência,
não será admissível emenda que vise à rejeição pura e simples do texto
formulado por quem detém a exclusividade da iniciativa. De igual
forma, não poderá ser considerada emenda que pretenda introduzir
conceito completamente estranho ao texto do projeto a que se refere.
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Em assim agindo, o Legislativo usurpa a
competência privativamente atribuída ao Executivo e, com tal atitude,
afronta o princípio da Tripartição dos Poderes, do qual é corolário a
regra da iniciativa legislativa (art. 2º c/c o art. 61, § 1º, da Constituição
Federal).
A inserção de emendas substanciais que, por sua
natureza, descaracterizam e desnaturam a vontade do titular da
iniciativa, constitui afronta ao ordenamento jurídico-constitucional. A
extrapolação dos limites do poder de emenda atinge o Texto
Constitucional em seus alicerces, em suas vigas mestras representadas
pelos princípios constitucionais norteadores de todo o sistema.
A emenda apresentada pelo Legislativo, ao
projeto de lei de autoria do Poder Executivo, desfigurou e desnaturou a
vontade do Alcaide, inviabilizando por diversos motivos a sua
aplicabilidade, portanto, estão maculadas de inconstitucionalidade e
ilegalidade, por ofensa ao princípio da separação e harmonia entre os
Poderes, cominando com o insanável vício de iniciativa.
Assim, diante das considerações apresentadas,
somos levados a propor o Veto Total da presente Emenda Aditivo do
Projeto e sanciona-la na integra do Projeto Original.
Gabinete do Prefeito Constitucional do
Município de Prata, Estado da Paraíba, em 04 de Fevereiro de 2015.

Antônio Costa Nóbrega Junior
Prefeito Constitucional
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