
 

Veto a Projeto de Lei de Vereador 

Expediente 3159/2019. 

Veto total  001/2019. 

Projeto originário: 114/2017. 

O projeto de lei 114/2017, que tratou sobre “A CRIAÇÃO 

DO BANCO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS DOADOS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIASS”,  recebeu veto total conforme mensagem explicativa 

enviada pelo Sr. Prefeito.  

 

O veto é tempestivo. 

 

Inicialmente faço as seguintes considerações acerca da 

contagem do prazo. 

 

Após aprovação por unanimidade em duas votações,  o 

projeto foi enviado via ofício 729/2018 ao Sr. Prefeito em 21/12/2018. 

Posteriormente, tal comunicação foi lançada no sistema “legis” de 

tramitação do processo legislativo eletrônico em 27/12/2018. 

 

Adoto esta última data (27/12/2018) para a contagem do 

prazo, para melhor adaptação ao sistema de processo legislativo 

eletrônico que está em implantação na Câmara,  e, além disso,  

adotando a sistemática processualista civil de excluir o dia do começo. 

Aliás,  mesmo método adotado na contagem dos prazos em processos 

administrativos.  De qualquer forma,  mesmo que considerada a data 

de envio do ofício 729/2018 (21/12/2018), igualmente não vejo prejuízo 

quanto aos prazos.  

 

Assim, o dies a quo ocorreu em 28/12/2018. 

 

O prazo previsto no art. 138, § 1º da lei Orgânica é de 15 

dias úteis. Assim,  excluindo-se os finais de semana,  os feriados dos dias 

25/12 e 01/19, e os pontos facultativos dos dias 24/12/2018 e 31/12/2018  

o dies ad quem ocorreu em 21/01/2019. 

 

Na mensagem “001”,   datada de 16/01/2019 não está 

assinada de punho pelo Sr. Prefeito, mas foi lançada no sistema em 

18/01/2019,  às 08:52 pela servidora pública municipal Carmem Lúcia 

Soares de Freitas,  designada pelo Sr.  Prefeito para o manejo do 

processo legislativo eletrônico.  

 

 



Assim,  entendo que o Sr. Prefeito vetou e comunicou 

tempestivamente a Câmara de Vereadores, sem ultrapassar os prazos 

do art. 138 da LOM.   

 

O veto não põe fim ao processo legislativo,  isso porque,  

segue-se o processamento contido no artigo 138 da Lei Orgânica 

Municipal. 

 

A análise do veto deverá ocorrer no prazo legal de 30 

dias,  em votação única, com ou sem parecer técnico. Observo que a 

Lei Orgânica no parágrafo 4º do art. 138 trata desse prazo,  sem 

prorrogá-lo,  e sem estendê-lo para a primeira sessão ordinária seguinte 

ao término do prazo. 

 

Assim,  considerando que a mensagem aportou no 

sistema em 18/01/2019,  tenho que o dies a quo ocorreu em 21/01/2019,  

sendo o dia 19/02/2019 o último dia do prazo para apreciação do veto. 

Refiro ainda que os prazos da Lei Orgânica são corridos,  salvo as 

hipóteses em que o legislador consignou a contagem apenas dos dias 

úteis. 

 

Considerando que o dia 19/02/2019 recai numa terça 

feira,  dia de sessão plenária,  ou seja,  sessão em que não há 

deliberação de projetos,  entendo que o veto deva ser analisado 

“dentro de 30 dias”,  ou seja,  no caso em análise na última sessão 

ordinária – dentro dos trinta dias -  o que ocorrerá no dia 14/02/2019. 

 

Entretanto,  para não suprimir instância,  tampouco 

abreviar o processo legislativo,  opino pelo encaminhamento do 

expediente à Comissão de Constituição e Justiça. 

 

Observo que a derrubada do veto requer maioria 

absoluta, de acordo com o art. 138, § 4º da LOM. 

Quanto ao mérito o veto aborda com elementos 

técnicos,  inclusive mencionando procedimentos da ANVISA,  de forma 

que entendo demonstrada a contrariedade ao “interesse público” a 

que alude o parágrafo 1º do art. 138 da LOM. 

É o que digo, sub censura. 

São Leopoldo, 11 de fevereiro de 2019. 

Jefferson Oliveira Soares, 

Consultor Jurídico. 


