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ATOS DO PREFEITO
VETO AO PROJETO DE LEI Nº 001/2019

Cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do disposto no art. 43, §1,º e no art. 55,
VIII, ambos da Lei Orgânica do Município, e art. 22, § 8º, IV, da Constituição Estadual da
Paraíba, VETEI integralmente, o Projeto de Lei nº 001/2019, originário desta Casa
Legislativa que “Dispõe sobre a publicação, na internet, da lista de espera dos pacientes
que aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames e intervenções
cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do
Município e dá outras providências”.

RAZÕES E JUSTIFICATIVAS DO VETO CONSTITUCIONAL E POLITÍCO

Em que pese o Nobre intuito dos Vereadores com a propositura do presente Projeto
de Lei, o mesmo não reúne condições de ser convertida em lei, impondo-se seu VETO
INTEGRAL, na conformidade das razões que passo a expor.
O Projeto de Lei em questão, que disciplina sobre a publicação, na internet, da
lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas (discriminadas por
especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos
estabelecimentos da rede pública de saúde do Município, evidencia flagrante invasão
do Poder Legislativo, na esfera de atribuições de competência privativa da União, nos
moldes do art. 22 da Constituição Federal.
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Inicialmente, no que concerne ao prazo para apresentação do presente veto, o
Regimento Interno desta Casa Legislativa, prevê em seu Art. 223 que aprovado o projeto
de lei, na forma regimental, a Mesa Diretora terá prazo de até 15 (quinze) dias úteis para
remeter o autógrafo ao Prefeito Municipal que, aquiescendo, o sanciona em igual prazo.
Ademais, o § 1º do mesmo diploma legal, preleciona que considerando o projeto,
total ou parcialmente, inconstitucional ou contrário ao interesse público, o Prefeito pode
vetá-lo no prazo de até 15 (quinze dias), contados de seu recebimento, comunicando o
veto ao Presidente da Câmara Municipal, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, com os
motivos do ato. Tem-se, portanto, o presente veto como tempestivo.
Quanto a matéria abarcada no Projeto de Lei em baila, verifica-se que a mesma,
declaradamente, usurpa a competência privativa da União, nos moldes da Carta Magna.
Vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXIII - seguridade social;

Com a Constituição de 1988, houve uma estruturação completa da previdência
social, saúde e assistência social, unificando esses conceitos sob a definição de "seguridade
social", assegurada pela Constituição Federal em seu Título VIII, entre os artigos 194 a
204.
A seguridade social é definida na Constituição Federal, no artigo 194, caput, como
um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
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A saúde é segmento autônomo da Seguridade Social com a finalidade mais ampla
de todos os ramos protetivos porque não possui restrição de beneficiários e o seu acesso
também não exige contribuição dos beneficiários.
Assim, como se pode verificar pelo texto Constitucional, é conferida à União,
exclusivamente, a competência de legislar sobre a seguridade social, neste conceito
incluída a saúde, fazendo-se excluir desta a competência os Municípios.
Ademais, a CF/88, ainda, estabelece que compete a União, aos Estados e ao Distrito
Federal, legislar concorrentemente sobre a previdência social, proteção e defesa da saúde.
Vejamos:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde

Denota-se do referido texto legal que é conferida à União, aos Estados e aos Distrito
Federal a competência de legislar concorrentemente sobre a previdência social, proteção
e defesa da saúde, excluindo-se, igualmente, desta competência os Municípios.
Ademais, o art. 23 da Constituição Federal, estabelece que é de competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munícipios o cuidado da saúde
e assistência pública, e a proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
Observemos:
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Art. 23. CF/88. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Nesse sentido, ao Município, segundo a distribuição constitucional das
competências, não é dado a competência de legislar sobre proteção e defesa da
saúde, senão apenas o dever de ‘cuidar’.
Nesse sentido, atos que, na prática, representam invasão da esfera de competência
pelo legislador, devem ser invalidados, na medida em que, representam quebra do
equilíbrio de atribuições e competências.

Nesse diapasão, resta violada a privatividade da União em legislar exclusivamente
sobre a saúde.
Tal vício de iniciativa ocorre, uma vez que, a competência do Nobre Legislativo é
adstrita a legislar sobre as matérias de competência municipal, bem como, as conferidas
pela Lei Orgânica do Munícipio e pelo Regimento Interno do Parlamento Mirim, fugindo
de suas atribuições legislar matéria, por invadir a atribuição de outros entes federativos,
como aquela enfocada no autógrafo ora vetado.
Ademais, a referida privatividade, sedimentada, inquestionavelmente, na
Constituição Federal, pretende revelar que, apenas, no tocante às matérias
cuja competência de iniciativa pertença a Ente Federativo diverso, sua atuação se
contenha como complementar e acessória, dentro dos limites traçados pela lei.

JORNAL OFICIAL
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA - PB
CRIADO PELA LEI Nº. 358/99

Publicação do Dia 12 de março de 2019.

A distribuição das competências legislativas não deveria apresentar dificuldades,
atribuindo-se competência legislativa à União para as matérias que se considere que
devam ser tratadas de modo uniforme em todo o âmbito do Estado Federal, deixando-se
para os Poderes Legislativos locais aqueles assuntos que convém que sejam disciplinados
diferentemente em cada parte do território, segundo as peculiaridades locais.
No caso da Carta Magna pode-se dizer que, em linhas gerais, mesmo sem atribuir
superioridade à União sobre as unidades federadas, foram estabelecidos critérios que dão
ao Legislativo federal a competência para legislar quando se considera conveniente uma
disciplina legislativa uniforme para toda a Federação, o que implica certa centralização.

O art. 22 da CF/88, desta forma, estabelece a competência privativa, ou seja,
competência atribuída exclusivamente a União, para legislar sobre a seguridade social,
conceito que abrange a saúde, de forma a prevenir o risco de conflitos que poderiam
decorrer da hipótese de haver leis diversas dispondo sobre o mesmo assunto.
Padece o questionado ato legislativo de vício insanável, na medida em que significa
verdadeira usurpação de prerrogativa constitucional e indisponível da União: a iniciativa
de projetos de lei cuja competência seja exclusiva da União (Art. 22, CF).
Portanto, resta clara a invasão da esfera de competência da União, levada a efeito
pelo Projeto de Lei nº 001/2019, o que ressalta a inconstitucionalidade do dispositivo, a
impor o seu veto.
Ademais, é mister destacar que o Presente Projeto, na qual se utilizou como
parâmetro, em sua totalidade, um Projeto de Lei apresentado na Cidade de Florianópolis,
Santa Catarina, difere da realidade fática local, tendo em vista que a Capital do Estado de
Santa Catarina possui rede profissional e estrutura institucional amplamente superior ao
padrão dos Municípios do interior da Paraíba, como Serra Redonda, para viabilizar a
implementação do sistema de divulgação de listas de espera. Vale ressaltar, inclusive, que
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os Municípios de maior porte do Estado, como João Pessoa e Campina Grande, não
disponibilizam a referida prática.
Assim, por todo o exposto, à vista das razões ora explicitadas, demonstrando os
óbices que impedem a sanção do Projeto de Lei nº 001/2019, em virtude de sua
inconstitucionalidade, oportunidade em que apresento Veto total ao mesmo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Redonda – PB, 12 de Março de 2019.

Gabinete do Prefeito do Município de Serra Redonda, 12 de março de 2019.

