
 

Ofício nº. 030/2020 

São José do Herval/RS, 09 de Abril de 2020. 

 
 
Ilmo. Senhor  
DENER FIORENTIN 

Presidente da Mesa Diretora 
Câmara de Vereadores de São José do Herval 
 

 

 
Senhor Presidente, 

 
Através do Projeto de Lei nº. 17/2020, de iniciativa deste Chefe do 

Poder Executivo, restou submetido à apreciação e deliberação, matéria atinente 

a saúde pública, mais especificadamente, o reconhecimento da calamidade 

pública municipal, face a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) com 

emergência de importância internacional, inclusive já declarada através do 

Decreto Municipal nº. 11, de 20 de março de 2020. 

 

Analisando o texto do referido projeto de lei, o que se extrai, é que 

seu desiderato principal, é exatamente ver reconhecido e convalidado o estado 

de calamidade pública já decretado através do citado Decreto Municipal (artigos 

1º e 2º), sendo ainda acrescido as medidas de aplicação do disposto no artigo 

65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 3º), prorrogação dos vencimentos 

de dívidas vincendas de natureza tributária ou não tributária, do exercício 2020 

(artigo 4º) e, prorrogação dos prazos  para cumprimento de obrigações 

assumidas por produtores rurais e empreendimentos privados, no âmbito de 

programas públicos locais (artigo 5º). 

 

Submetido para discussão e votação nesta Casa Legislação, 

através do Ofício nº. 09/2020, datado de 30/03/2020, restou então informado 

inicialmente, que em decorrência da expedição da Portaria nº. 01/2020, a qual 

estaria seguindo recomendações de isolamento social, as atividades presenciais 

da Câmara Municipal estariam suspensas, sendo estabelecido um regime 

diferenciado de votação das materiais submetidas a apreciação. 

 



 

No que diz respeito ao ora debatido Projeto de Lei nº. 17/2010, 

seguindo o lançado no ofício nº. 09/2020, o qual diga-se, não se fez acompanhar 

de ata relatando a forma que se deu a discussão e votação da matéria, restou 

referido, “que os vereadores se manifestaram no sentido favorável para a 

aprovação do Projeto de Lei nº. 17/2020, tendo a aprovação por maioria”. E, que 

também teria sido aprovado por maioria, emenda supressiva dos artigos 1º, 2º e 

3º do Projeto de Lei, sendo encaminhado justificativa e o texto da aludida 

emenda.  

 

De acordo com a justificativa da proposta de emenda, cuja iniciativa 

foi da Vereadora Rosana de Fátima Brizola, embora existam dados oficiais do 

Ministério da Saúde e da OMS, indicando uma curva crescente da evolução do 

vírus, assim como, já se encontra constatada a transmissão comunitária do 

COVID-19, no entendimento da referida Vereadora, “a total ausência de qualquer 

indícios suspeitos em âmbito municipal e mesmo regional, não deve convalidar 

um decreto de efeitos profundos, tais como a possibilidade de se desatender as 

metas fiscais, previstas na Lei Complementar 101/2000.”       

 

Pois bem, diante de tal cenário, onde a emenda supressiva objeto 

de aprovação, acabou por desfigurar totalmente a proposta inicial, eis que extraiu 

do texto o próprio objeto do projeto de lei, sem contar outrossim, que se 

convertida em lei ordinária fosse com a matéria suprimida, incorreria o Gestor 

Municipal em conduta vedada pelo § 10 do art. 73 da Lei nº. 9.504/1997, 

lamentavelmente, só lhe resta VETAR INTEGRALMENTE o Projeto de Lei nº. 

17/2020. 

 

Nobres Vereadores. O reconhecimento do estado de calamidade 

pública decretado pelo Poder Executivo através do Decreto Municipal nº. 

11/2020, bem como a convalidação das regras do respectivo decreto, por meio 

de lei ordinária, em âmbito municipal, que foi a razão da apresentação do Projeto 

de Lei nº. 17/2020 ora em debate, tinha como finalidade, chancelar uma situação 

fática vivenciada pela sociedade local, avalizando e convalidando as medidas 

adotadas pela Administração Pública para contenção e enfrentamento da 

pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), que exige esforços de todos os 

entes da Federação Brasileira, bem como da comunidade internacional. 



 

Não por outra razão, que ainda na data de 30/01/2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou que o surto do novo 

Coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional. A Lei Federal nº. 13.979, de 06/02/2020, dispôs sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da referida 

pandemia. A Portaria Interministerial nº. 05/2020, de 17/03/2020, estabeleceu a 

compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde 

pública previstas na Lei Federal nº. 13.979/2020. O Senado Federal, no dia 

20/03/2020, atendendo a Mensagem nº. 93/2018, de 18/03/2020, encaminhada 

pelo Presidente da República, aprovou, por unanimidade, o Decreto Legislativo 

nº. 06/2020, que reconheceu se encontrar o país em estado de calamidade 

pública para os fins do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Decreto 

Estadual nº. 55.128/2020, de 19/03/2020, também devidamente reconhecido 

pela Assembleia Legislativa, no mesmo sentido declarou estado de calamidade 

pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de 

prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19. E, por fim, 

diante da reiteração do estado de calamidade pública no ERGS referida através 

do Decreto Estadual nº. 55.154, de 01/04/2020, o Ministério Público do Estado 

do Rio Grande do Sul, no último dia 02/04/2020, expediu recomendação no 

sentido de que todos os prefeitos façam adequação dos decretos municipais, de 

modo a restringir as operações de estabelecimentos comerciais, visando 

exatamente, evitar a propagação do novo Coronavírus. 

 

Veja-se pois, que indo de encontro a todos os referidos atos legais 

já emitidos em âmbito Federal e Estadual, a emenda supressiva objeto de 

apresentação e aprovação por esta Casa Legislativa, em verdadeira usurpação 

das atribuições do Chefe do Poder Executivo, simplesmente retira do texto 

original os artigos 1º, 2º e 3º, que é o sentido de existir do projeto de Lei, 

permanecendo com as medidas dos artigos 4º e 5º, as quais isoladamente não 

se justificam. 

 

 

 

 



 

Sim pois, se a razão para a prorrogação dos vencimentos de 

dívidas vincendas de natureza tributária ou não tributária, do exercício 2020 

(artigo 4º) e, a prorrogação dos prazos para cumprimento de obrigações 

assumidas por produtores rurais e empreendimentos privados, no âmbito de 

programas públicos locais (artigo 5º), era justamente a situação excepcional 

vivenciada no território local, contemplada nos artigos 1º e 2º do texto original, 

sem o reconhecimento e a convalidação da calamidade pública, qual a 

motivação para a concessão dos referidos benefícios? 

 

Mais. Se há proibição expressa na Lei das Eleições (art. 73, § 10, 

da Lei nº. 9.504/1997), que no ano das eleições, como é o caso de 2020, se 

promova a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da 

Administração Pública, sendo excepcionado dentre as possibilidades de tal 

concessão, a calamidade pública pretendida pelo Poder Executivo, não havendo 

o reconhecimento da sua ocorrência pelo Poder Legislativo, por certo, que 

impedida está a criação dos benefícios contidos nos artigos 4º e 5º do Projeto de 

Lei. 

 

Não suficiente todo o lançado do ponto de vista legal, o que 

definitivamente deflagra, a verdadeira irresponsabilidade e falta de 

conhecimento da situação local que representou a modificação do texto original 

no caso em exame, é o fato de que restou consignado como justificativa para a 

apresentação da emenda supressiva, a ausência de casos suspeitos de 

coronavírus no âmbito municipal e regional. 

 

Em primeiro lugar, há que se registrar, que não suficiente já restar 

declarado tanto pelo Governo Federal, quanto notadamente em âmbito estadual 

através do Decreto nº. 55.128/2020, que todo o território do Estado do Rio 

Grande do Sul se encontra em estado de calamidade pública para fins de 

prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19, diversamente 

do lançado na mensagem justificativa da emenda supressiva, no Município local, 

na data de 02/04/2020 quando da emissão do Ofício nº. 20/2020 que segue 

incluso, firmado pelo Médico responsável pela Unidade Básica de Saúde, 

existiam 09 (nove) pacientes suspeitos do Coronavírus (COVID-19), os quais 

estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. 



 

Para evidenciar ainda mais o cenário de gravidade e 

vulnerabilidade que o COVID-19 está causando a população local, para efeito de 

testagem, somente restou disponibilizado até o momento dois testes para o 

Município, cuja orientação da Coordenadoria Regional de Saúde (16º CRS), é 

de somente utilizá-los em caso de pacientes com sintomas graves, sem contar 

outrossim, que o Hospital local utilizado como referência de primeiro 

atendimento, sequer possui unidade de terapia intensiva (UTI), tudo pois, em 

conformidade com o citado ofício expedido pela SMS.     

 

Ou seja, é de solar clareza que o município local, por se encontrar 

sim em estado de calamidade pública, necessitava da aprovação do projeto de 

lei com seu texto original, possibilitando assim, que a administração pública 

protegesse a vida e a saúde da população local, com a aplicação de recursos 

para enfrentar a grave crise instalada pela disseminação comunitária do vírus 

em todo o Brasil, sem que para tanto, estivesse atrelada a sua meta de resultado 

fiscal, conforme contempla a redação do artigo 65 da LRF. 

 

No entanto, como lamentavelmente, o entendimento do Poder 

Legislativo, foi pelo não reconhecimento da calamidade pública e não 

convalidação das medidas disciplinadas no Decreto Municipal nº. 11/2020, 

enfatiza o Poder Executivo, que mesmo sem o apoio desta Casa Legislativa, 

dentro das suas limitações legais, continuará realizando todas as ações 

necessárias para proteger a saúde da população local, ressaltando ainda pois, 

que devido sua autonomia sob o ponto de vista jurídico para expedir decretos, 

continuará aplicando as regras de prevenção e de enfrentamento da pandemia 

disciplinadas pelo referido Decreto Municipal nº. 11/2020. 

 

Por fim, pedindo a máxima vênia, deixa-se consignado no presente 

veto, que atitudes como a realizada pelo Poder Legislativo local, onde para efeito 

de funcionamento das atividades da Câmara de Vereadores, é reconhecida a 

necessidade de atendimento das determinações do Ministério da Saúde, mas, 

quando se trata de medidas para proteger a vida e a saúde da população local, 

todas as determinações passam a ser simplesmente desprezadas, merecem o 

total repúdio, notadamente, porque o desiderato de todo Vereador deveria ser o 



 

de exercer seu mandato em prol da coletividade, relegando para um segundo 

plano interesses pessoais e político partidários.   

 

Com base em todo o exposto, e, consubstanciado no art. 46, § 1º, 

da Lei Orgânica do Município, manifesta-se o Sr. Prefeito Municipal, PELO VETO 

TOTAL DO PROJETO DE LEI Nº. 17/2020, pois como dito, dado sua 

aprovação com a emenda supressiva, a qual retirou do texto os artigos 1º, 

2º e 3º, tornou sem sentido e injustificável a manutenção dos benefícios 

previstos nos artigos 4º e 5º.  

 

Trata-se na realidade, de veto consubstanciado na 

inconstitucionalidade, eis que a emenda supressiva, conforme já dito, desfigurou 

o objeto da proposição original de iniciativa privativa do Poder Executivo, qual 

seja, reconhecimento e convalidação do Decreto Municipal nº. 11/2020, que 

reconheceu a calamidade pública municipal em razão da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-

19), reputando em caracterização de violação ao princípio da separação dos 

poderes, insculpido no art. 10 da Constituição Estadual. 

 

Também caracteriza contrariedade ao interesse público a 

aprovação do projeto com a emenda, à medida que, ao se conceder benefícios 

de prorrogação de obrigações de devedores do Município, diga-se, sem qualquer 

reconhecimento de situação que a justifique, estaria o Gestor Municipal, inclusive 

incorrendo em ato de improbidade administrativa, sem contar outrossim, que 

configuraria a conduta vedada pelo art. 73, § 10, da Lei nº. 9.504/1997.    
  

Remeta-se o presente veto à Câmara Municipal, para efeito da 

devida discussão e colocação em votação, nos termos do art. 46, § 2º, da Lei 

Orgânica do Município. 
 

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo 

para reiterar-lhe votos de estima e consideração. 
 

Atenciosamente  

 

LAURO RODRIGUES VIEIRA 

Prefeito Municipal 


