
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA, no uso das suas atribuições 

constitucionais e conferidas pela Lei Orgânica Municipal (art. 50), decide VETAR TOTALMENTE a 

Emenda Modificativa 01/2017 ao Projeto de Lei nº 019/17, que “dispõe sobre a Reestruturação 

Administrativa da Administração Municipal e altera a Lei 442/2013”, emenda esta de iniciativa do 

Excelentíssimo Senhor Vereador GILBERTO HONORATO, aprovada em Sessão Plenária realizada em 28 

de dezembro de 2017, consoante à fundamentação adiante:  

 

 

 

RAZÕES DO VETO 

 

 

 

 Ab initio, oportuno esclarecer a esta Casa Legislativa, que a possibilidade de veto parcial às 

emendas propostas por iniciativa de vereadores está prevista no art. 50 da Lei Orgânica Municipal de João 

Câmara, in verbis:  

 

 

 

Art. 50 - Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte, inconstitucional, ou 

contrário ao interesse publico, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 

(quarenta e oito) horas ao Presidente da Câmara, os motivos do veto.  

§ l °- O veto deverá ser sempre justificado.  

§ 2°- As razões aduzidas no veto serão apreciadas pelo Plenário da Câmara no 

prazo de até 30 (trinta) dias, contados de seu recebimento, em uma única discussão.  

§ 3°- O veto somente poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos membros da 

Câmara.  
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§ 4°- Esgotado sem deliberação o prazo previsto no § 2°deste artigo, o veto será 

colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, 

até a sua votação final, ressalvadas as matérias de iniciativa exclusiva do executivo 

municipal.  

§ 5°- Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao Prefeito, em 48 (quarenta e 

oito) horas para a promulgação.  

§ 6° - Se o Prefeito não promulgar a lei em 48 (quarenta e oito) horas a contar de 

seu recebimento, nos casos de sanção tácita ou rejeição de veto, o Presidente da 

Câmara a promulgará e, se este não o fizer, caberá ao Vice-Presidente, em igual 

prazo, fazê-lo.  

§ 7° - A lei promulgada nos termos do parágrafo anterior produzirá efeitos a partir 

de sua publicação.  

§ 8°- O prazo previsto no § 2°deste artigo, não correrá nos períodos de recesso da 

Câmara.  

§ 9°- A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela 

Câmara.  

 

 

 Com base neste dispositivo legal, em caso de veto parcial, como é caso do Projeto de Lei nº 

017/2017, no qual apenas a Emenda nº 01/2017 foi rechaçada por esse Chefe do Executivo, contar-se-á o 

prazo de 15 (quinze) dias para o VETO, contados da data do recebimento e comunicar-se-á dentro de 48 

(quarenta e oito) horas ao Presidente da Câmara, os motivos do veto, o que foi feito rigorosamente no dia 

02/01/2017.  

 

 Sendo assim, informo oportunamente que, com base em entendimento adotado desde 1976, pela 

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em consonância com o voto do Ministro Luiz Fux, em sede 

de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 706103 MG (2012), o Chefe do Executivo fez publicar 

a Lei nº 577/2017, sancionando e promulgando a parte incontroversa do respectivo Projeto de Lei.  

 

Conclui-se, portanto, que a parte incontroversa do Projeto de Lei nº 019/2017, teve seu processo 

legislativo finalizado, estando apta a produzir os seus efeitos. Apenas a Emenda nº 01/2017 é que foi 

objeto de veto por este Chefe do Executivo. 

 

 Vejamos o entendimento da Suprema Corte neste sentido:  

 

 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE 

DE CONSTITUCIONALIDADE. PROJETO DE LEI. VETO PARCIAL DO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PUBLICAÇÃO DA PARTE 

INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO VETO PELA CÂMARA 

MUNICIPAL. NOVA PUBLICAÇÃO. CONCLUSÃO DO POROCESSO 

LEGISLATIVO. INTEGRAÇÃO DOS TEXTOS. ÚNICA LEI. 

MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA 

JURISPRUDÊNCIA.  

(...) 

Ademais, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o 

tema, momento em que entendeu pela possibilidade de o texto não vetado ser 

sancionado e promulgado imediatamente. Concluiu, ainda, que recusado o 

veto, deverá ser promulgada e publicada essa parte, antes vetada, para fins de 

conclusão do processo legislativo. Por fim, asseverou que, após repelido o veto, 



o texto publicado é parte integrante da lei proveniente de idêntico projeto. 

Nesse sentido, o seguinte precedente:  

MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INÍCIO DA 

VIGÊNCIA DE PARTE DE LEI CUJO VETO FOI REJEITADO. SEGUNDO 

DECISÕES RECENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STF (RE 81.481, DE 8.8.75; 

RE 83.015, DE 14.11.75; E RE 84.317, DE 06.4.76), CONTINUA EM VIGOR A 

SÚMULA 512. QUANDO HÁ VETO PARCIAL, E A PARTE VETADA VEM A 

SER, POR CAUSA DA REJEIÇÃO DELE, PROMULGADA E PUBLICADA, ELA 

SE INTEGRA NA LEI QUE DECORREU DO PROJETO. EM VIRTUDE DESSA 

INTEGRAÇÃO, A ENTRADA EM VIGOR DA PARTE VETADA SEGUE O 

MESMO CRITÉRIO ESTABELECIDO PARA A VIGÊNCIA DA LEI A QUE ELA 

FOI INTEGRADA, CONSIDERADO, PORÉM, O DIA DE PUBLICAÇÃO DA 

PARTE VETADA QUE PASSOU A INTEGRAR A LEI, E, NÃO, O DESTA. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.” (RE nº 

85.950/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 26/11/1976). 

    Por oportuno, colhe-se do voto do Ministro Relator Moreira Alves, na 

ocasião do julgamento:  

    De acordo com o sistema constitucional brasileiro, quando há veto parcial, a 

parte da lei que não foi vetada, mas sancionada e promulgada, deve ser 

publicada para, conforme o caso, entrar em vigor na data da publicação ou em 

outra data fixada em seu texto, ou ainda se ele é omisso a respeito, depois de 

decorrido o período de vacatio (…) No tocante, porém à parte vetada, o projeto 

não se transformou em lei, e se o veto for rejeitado, é necessário, para que se 

conclua o processo legislativo quanto a essa parte, que seja ela promulgada e 

publicada, para que se transforme em lei e possa ser eficaz. (…) a parte 

vetada, que em razão dessa rejeição, ao ser promulgada e publicada, se integra 

na mesma lei que decorreu da parte não vetada do mesmo projeto, passando a 

participar dele com o um todo único, sem efeito, porém, retroativo.” 

   

 Repise-se: Não há qualquer prejuízo ou ilegalidade na sanção e promulgação da Lei nº 577/2017, 

com relação à parte incontroversa do Projeto de Lei nº 019/2017, estando apta a produzir seus efeitos, haja 

vista que foi esgotado o seu processo legislativo, considerando que o VETO atingiu apenas a Emenda nº 

001/2017, a qual, diga-se de passagem, é inconstitucional e afronta o art. 46 da Lei Orgânica Municipal.  

Sendo assim, nos termos do Art. 46 compete, privativamente, ao Prefeito, a iniciativa dos projetos 

de lei que disponham sobre: 

 

I - criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos 

no Poder Executivo, autarquias ou fundações municipais; 

II - fixação ou aumento da remuneração dos servidores do Poder Executivo;  

  

Por estar de acordo com a jurisprudência e normas jurídicas do país, ACATO, no seu inteiro teor, 

o parecer nº 191/2017 da Procuradoria Geral do Município, por entender que a Emenda Modificativa 

01/2017 não se coaduna com a Constituição Federal, o qual seguirá em anexo. 

 

Além disso, a Emenda Modificativa 01/2017, proposta pelo Vereador Gilberto Honorato padece de 

vicio formal de iniciativa, uma vez que, não cabe ao Poder Legislativo, a iniciativa de aumento da 

remuneração dos servidores do Poder Executivo. Além disso, a referida proposta de reajuste não sobreveio 

de um estudo de impacto financeiro no orçamento municipal, inviabilizando assim a sua proposição por 

parte de um membro da Casa Legislativa. 

 



Diante do exposto, resolvo VETAR, em seu inteiro teor, a Emenda nº 01/2017 ao Projeto de Lei nº 

019/2017, mantendo-se válidas as demais proposições incontroversas do Projeto e demais emendas, as 

quais foram, inclusive, sancionadas e promulgadas por esse Chefe do Executivo, através da Lei nº 

577/2017, em razão do esgotamento do Processo Legislativo.  

 

Palácio Torreão, Prefeitura de João Câmara/RN, Estado do Rio Grande do Norte, em 16 de janeiro de 

2018. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Maurício Caetano Damacena 
Prefeito Municipal 
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