
Municipio de IIha Comprida 
Estancia Bolnedrlo 

Gabinete 

OFicIO. N° 098/20-GP 

Ilha Comprtda, 19 de junho de 2020. 

Senhor Presidente, 

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, vimos pelo 
presente comunicar a Vossa Excelencia, 0 veto total aposto ao Projeto de Lei 
nQ 052/20. 

Sem mais para 0 momento, estamos a disposicao para os 
esclarecimentos que eventualmente forem necessaries, aproveitando a 
oportunidade para manifestar estima e consideracao. 

Atenciosamente, 

rbosa de Oliveira Junior 
Prefei do Municipal 

Ao Exmo. Senhor 
FABIANO DA SILVA PEREIRA 
DD. Presidente da Camara Municipal de 
ILHA COMPRIDA/SP 

RECEBIDO EM 
_5Q~~~ 
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MENSAGEM DE VETO 

Senhor Presidente da Camara Municipal de IIha Comprida, Comunico a 
Vossa Excelencia que, nos termos do art. 53 da Lei Orqanica do Municipio de 
IIha Comprida, decidi vetar integramente, por invadir a esfera da qestao 

administrativa, que cabe ao Poder Executivo, e envolver materia tributaria, 0 
Projeto de Lei n? 52/20207, que Autoriza a concessao de isencao da taxa de 

alvara aos taxistas devidamente regularizados no Municipio de Ilha 
Comprida, bem como, contrariar leqislacao federal eleitoral (Lei nO. 9.504/97 

- art 73) 

Ouvida, a Procuradoria Juridica do Municipio manifestou-se pelo veto 
ao projeto de lei, pela seguinte razao: 

Razao do veto 

"Portsnto, a vista do principio da independ{mcia e harmonia entre 

os Poderes, a Camara nao esta autorizada a legislar sobre 0 

referido tema, provkiencie que depende da epresentectio 
projeto de lei que e de iniciativa reservada ao Prefeito. 
Nao ha duvki« de que a iniciativa parlamentar, ainda que revestida 

de boas inten~6es, invadiu a esfera da gestao administrativa, e 
como tal, e inconstitucional, por violar 0 disposto no art. 53 da Lei 
Organica do Muicipio de IIha Comprida. 

IE ponto pacifico na doutrina, bem como na jurisprud{mcia, que ao 
Poder Executivo cabe primordialmente a tunceo de a dm in is tra r, 

que se revela em atos de planejamento, orqenizeceo, dire~ao e 
execuceo de atividades inerentes ao Poder Publico. De outra 

banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a tunceo de 
editar leis, ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e 
abstra~ao. 
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o legislador municipal, na hipotese analisada, alterou as 

obriga~6es tributertes e financeiras da Administra~ao Publica 
local. 

Abstraindo quanto aos motivos que podem ter levado a tal sotuceo 
legislativa, ela se apresenta como manifestamente 

inconstitucional, por interferir na realiza~ao, em certa medida, da 
gestiio tributerie do Municipio. 

A reserva de lei de iniciativa do Poder Executivo, pre vista na Lei 

orgfmica do Municipio deve ser observada pe/o Poder Legislativo, 

no respeito que se espera, na reserva legislativa fixada na LOM, 
sob pena de viola~iio da harmonia existente entre os poderes, 

consagrado constitucionalmente. 
Portanto, res tan do demonstrada a inconstitucionalidade do Projeto 
de lei n" 5212020, nos manifestamos pe/o veto total, nos termos do 

art. 58 da Lei Orgfmica do Municipio. 

S.M.J. este e 0 parecer que submeto if aprecia~ao do 

Exce/entissimo. " 

Essa, Senhor Presidente, a razao que me levou a vetar 0 projeto em 
causa, a qual ora submeto a elevada apreciacao dos Senhores Membros da 

Camara Municipal de IIha Comprida. 

Ilha Comprida, 18 de junho de 2020. 

o BARBOSA DE OLIVEIRA JU lOR 

efeito do Municipio 
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Interessado: GABINETE DO PREFEITO 
Assunto: Autoriza a concessao de isencao da taxa de alvara aos 
taxistas devidamente regularizados no municipio de IIha Comprida, 
Autografo nO 48/2020, (Projeto de Lei n? 52/2020) 

PARECER 

Trata 0 referido projeto, aprovado pelos N. Vereadores da Camara 
Municipal de de IIha Comprida, autoriza a concessao de isencao da taxa de 
alvara aos taxistas devidamente regularizados no municipio de Ilha 
Comprida, sob a autoria do Poder Legislativo. 

Da compet€mcia privativa do Executivo 
o projeto foi aprovado pelos Vereadores em seSS80 realizada no dia 

16-06-2020, no entanto, entendemos que de forma equivocada, po is a 
materia do projeto e de competencia exclusiva do Poder Executivo, vez que 
assim disp6e: 

Art. 1°_ Fica autorizada a isencao da Taxa de Alvara de Funcionamento para todos os 
taxistas devidamente regularizados no municipio de Ilha Comprida, no ano 
de 2020. 

Paragrafo unico. Exclui-se dessa isencao, os taxistas que ja tenham feito 0 
pagamento da Taxa que trata este Artigo, antes da sancao desta Lei, que 
respeitando-se 0 principio da isonomia, estarao isentos do pagamento da 
mesma em 2021. 

Art. 2°_ A normativa para concessao dessa isencao, devera ser definida pelo poder 
Executivo e divulgada junto aos taxistas. 

Art. 3°_ Fica tambern permitido, durante este periodo de pandemia, que os taxistas 
possam circular em busca de passageiros. 

Art. 4°_ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as 
disposicoes em contrario. 

Como se observa, 0 referido Projeto de Lei n? 52/2020, versa sobre 
materia tributaria, que e de cornpetencia exclusiva do Poder Executivo, no 
momento em que preve isencao de taxas. 

A Lei Orqanica do Municipio de Ilha Comprida, na Seg80 VI, Da 
Cornpetencia Privativa do Executivo, em seu art. 53, inciso IV, assim dispoe: 

Art. 53 Compete privativamente ao Prefeito, entre outros, a 
iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre: 
( ... ) 
IV- orqanizacao administrativa, materia tributaria e orcamentarla, 
services publicos municipais e pessoal da adminlstracao. 
Tratando-se de cornpetencia concorrente, cabe argOir a 

inconstitucionalidade da lei de iniciativa do Poder Legislativo municipal 
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versando sobre materia tributaria, pois ha previsao legal de que a materia 
seja de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 

o referido projeto pretende isentar os taxistas devidamente 
regularizados no municipio de Ilha Comprida, materia tributaria que devem 
ser disciplinadas pelo Executivo, como preve a Lei Orqanica de Ilha 
Comprida. 

Ademais, a leqislacao eleitoral veda a concessao de beneffcios em 
ana eleitoral. 

A mais alta corte eleitoral brasileira (TSE), em consulta eleitoral, fixou 
o entendimento de que 0 artigo 73, § 10, da Lei 9.504/1997, que trata das 
chamadas condutas vedadas aos administradores publicos, aplica-se a 
irnplementacao de beneficios tributaries. 

Isso quer dizer que, a depender da exegese que se adote, a 
Adrninistracao Publica de todos os niveis da Federacao - municipal, estadual 
e federal - fica impedida de conceder essa especie de tratamento fiscal a 
contribuintes nos anos em que se realizarem eleicoes, 

Seja como for, 0 que importa, para a presente tese, e que as 
referencias as expressoes "divida ativa", "juros", "multas", "taxas", 
"recuperacao fiscal" indicam situacoes de inadimplencia ou obriqacao fiscal e, 
portanto, de perdao, qraca ou, nos termos do C6digo Tributario Nacional, 
rernissao e anistia. 

Muito embora nao haja duvidas de que 0 pronunciamento do TSE 
alcanca beneficios atinentes ao credito tributario devidamente constituido e 
integrante do conceito de divida ativa, por questao de sequranca juridica, nao 
seria razoavel um corte absoluto na proposta interpretativa apresentada 
neste trabalho, no sentido de afirmar que todos os demais beneficios 
tributaries estariam a salvo da restricao do artigo 73, § 10, da Lei 9.504/97. 
Nao. 

A interpretacao que leva em conta a teleologia da Consulta nO 1531- 
69.2010.6.00.0000 e a que conclui pela impossibilidade de concessao. 
em ano eleitoral. de beneficios tributarios que impliquem dispensa. por 
mera liberalidade do poder publico, de pagamento do credito tributario 
(nesta expressao incluidos 0 principal e todos os consectarios. como 
correcao monetaria. juros e multas), esteja ele tecnicamente constituido 
pelo lancamento (art. 142 do erN) ou nao. 

Com efeito, e possivel constatar-se a afronta ao art. 53 da Lei 
Orqanica do Municipio de IIha Comprida, pois lei de iniciativa parlamentar 
nao poderia dispor sobre a forma de isencoes tributarias no municipio, 
principalmente em ana eleitoral 0 que e expressamente vedado pela 
leqislacao eleitora vigente (Lei n. 9.504/97). 

Como essas atribuicoes foram preestabelecidas pela Constituicao, de 
modo a prevenir conflitos, qualquer tentativa de um Poder de exercer as 
atribuicoes de outro Poder tipifica nitida violacao do principio da 
mdependencia e harmonia entre os Poderes. 

Ao aprovar a 0 Projeto de Lei nO 52/2020, que autoriza a concessao de 
isencao da taxa de alvara aos taxistas devidamente regularizados no 
municipio de IIha Comprida, a Camara de Vereadores invadiu a esfera de 
atribuicoes pr6prias do Poder Executivo, donde caracterizada a vlolacao do 
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art. 53 da Lei Orqanica do Municipio de Ilha Comprida, bem como infringiu a 
leqislacao Federal Eleitoral (art. 73). 

Portanto, a vista do principio da independencia e harmonia entre os 
Poderes, a Camara nao esta autorizada a legislar sobre 0 referido tema, 
providencia que depende da apresentacao de projeto de lei que e 
de iniciativa reservada ao Prefeito. 

Nao ha duvida de que a iniciativa parlamentar, ainda que revestida de 
boas intencoes, invadiu a esfera da qestao administrativa, e como tal, e 
inconstitucional, por violar 0 disposto no art. 53 da Lei Orqanica do Muicipio 
de Ilha Comprida. 

E ponto pacifico na doutrina, bem como na jurisprudencia. que ao 
Poder Executivo cabe primordialmente a funcao de administrar, que se revela 
em atos de planejamento, orqanizacao, direcao e execucao de atividades 
inerentes ao Poder Publico. De outra banda, ao Poder Legislativo, de forma 
primacial, cabe a funcao de editar leis, ou seja, atos normativos revestidos de 
generalidade e abstracao, 

o legislador municipal, na hip6tese analisada, alterou as obriqacoes 
tributarias e financeiras da Adrninistracao Publica local. 

Abstraindo quanto aos motivos que podem ter levado a tal solucao 
legislativa, ela se apresenta como manifestamente inconstitucional, por 
interferir na realizacao, em certa medida, da qestao tributaria do Municipio. 

A reserva de lei de iniciativa do Poder Executivo, prevista na Lei 
orqanlca do Municipio deve ser observada pelo Poder Legislativo, no respeito 
que se espera, na reserva legislativa fixada na LOM, sob pena de violacao da 
harmonia existente entre os poderes, consagrado constitucionalmente. 

Portanto, restando demonstrada a inconstitucionalidade do Projeto de 
lei nO 52/20207, nos manifestamos pelo veto total, nos termos do art. 58 da 
Lei Orqanica do Municipio. 

S.M.J. este e 0 parecer que submeto a apreciacao do Excelentissimo 
Senhor Prefeito do Municipio. 

IIha Comprida, 18 de junho de 2020. 

.. \. 

. - A DE MORAES NETO 
ento Juridico 
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