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Salvador, 01 de junho de 2010. 

  
Mensagem nº 09/2010. 

 
Senhor Presidente,  

 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos artigos 49, 

parágrafo 1º, e 52, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Salvador, resolvi 

opor VETO TOTAL, por vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, além de 

razões de conveniência e oportunidade, ao Projeto de Lei nº 109, de 2010, de 

iniciativa da Excelentíssima Senhora Vereadora Olívia Santana, que “Dispõe 

sobre a criação da Política Municipal de Fomento à Economia Solidária no 

Município de Salvador”. 

 

O Projeto de Lei pretende instituir a Política Municipal de Fomento à 

Economia Solidária no Município de Salvador – PMFES, composta por um 

conjunto de ações públicas destinadas a auxiliar a criação, consolidação, 

sustentabilidade, desenvolvimento e expansão de Empreendimentos de 

Economia Solidária. 

 

Consoante as disposições do artigo 19 do Projeto de Lei, a 

coordenação da Política Municipal de Fomento à Economia Solidária no 

Município de Salvador competiria à Secretaria Municipal do Trabalho, 

Assistência Social e Direitos do Cidadão. Tal coordenação implicaria no 

acompanhamento de concepção, planejamento, execução e/ou avaliação de 

ações empreendidas pelo Município de Salvador, por meio da Administração 

Pública Direta e/ou Indireta, no âmbito da Política Municipal de Fomento à 

Economia Solidária. 

 

Excelentíssimo Senhor 

Vereador ALAN SANCHES 

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Salvador 

Nesta 

 

 

 

Segundo o Projeto de Lei, são objetivos e instrumentos da Política 

Municipal de Fomento à Economia Solidária no Município de Salvador captar e 

disponibilizar recursos financeiros destinados a apoiar as ações da PMFES 
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(artigo 3º, inciso IV), utilização de bens públicos (artigo 4º, inciso IV, alíneas a e 

b) e  criação e promoção de linhas de crédito, micro-crédito e finanças 

solidárias (artigo 4º, inciso V). 

 

O projeto de Lei dispõe, ainda, que a execução dos instrumentos 

deve receber atenção prioritária do Município de Salvador e seus agentes, com 

vista a garantir destinação de recursos necessários e eficiência dos atos 

administrativos perpetrados no âmbito da Política Municipal de Fomento à 

Economia Solidária no Município de Salvador. 

 

Como sabe Vossa Excelência, a Constituição da República 

estabelece princípios e normas gerais sobre a elaboração das Leis, sua 

iniciativa, discussão, votação, sanção e promulgação ou veto.  

 

A respeito do tema, o saudoso Hely Lopes Meirelles ensina:  

 

“As regras gerais que veiculam os princípios do processo legislativo são 

impositivas para as três esferas de governo. A legislação local não pode 

restringi-las nem ampliá-las. São dispositivos inarredáveis, considerados 

de importância primordial para a regência das relações harmônicas e 

independentes dos Poderes. Dizem respeito à própria configuração do 

Estado, em seu modelo de organização política, retraçado pela nova 

ordem constitucional. Dele, o Município, como integrante da Federação, 

não pode se afastar.” (Direito Municipal Brasileiro, 16ª edição, Malheiros, 

página 675). 

 

A iniciativa é o impulso original da Lei, que se faz por meio de 

Projeto. A iniciativa pode ser geral ou reservada. A iniciativa reservada ou 

privativa assegura o privilégio do Projeto ao seu titular. 

 

A Constituição da República, no parágrafo 1º, inciso II, alíneas b, do 

artigo 61, dispõe que são de iniciativa do Presidente da República as Leis que 

disponham sobre organização administrativa e serviços públicos. No âmbito 

municipal, são de iniciativa do Prefeito as Leis que disponham sobre a 

organização administrativa do Poder Executivo Municipal e sobre os serviços 

públicos municipais. 
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A iniciativa de Lei é disciplinada pelo artigo 61 da Constituição da 

República, que deve ser reproduzido nas Constituições Estaduais e Leis 

Orgânicas dos Municípios. Assim, há matérias sobre as quais apenas o Prefeito 

pode apresentar Projeto de Lei, como, por exemplo, a concessão de benefícios 

para os servidores do Poder Executivo Municipal. Demais disso, segundo a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Vereador não pode propor 

Projeto de Lei que represente aumento de despesas para o Poder Executivo.  

 

Portanto, o Projeto de Lei de iniciativa da Excelentíssima Senhora 

Vereadora Olívia Santana, ao dispor sobre a organização e o funcionamento do 

Poder Executivo do Município e sobre os serviços públicos prestados por este, 

bem como ao criar obrigações e aumentar as despesas do Poder Executivo 

Municipal, padece do vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, por violar o 

princípio da iniciativa reservada ou privativa e o princípio da separação e 

independência dos Poderes, previsto no artigo 2º da Constituição da República. 

 

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, juntamente com a mais 

qualificada doutrina constitucionalista, assevera não ser possível suprir o vício 

de iniciativa em Projeto de Lei com a sanção presidencial, desde o julgamento 

da Representação no 890-GB (Rp no 890/GB, Relator Ministro Oswaldo 

Trigueiro, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, julgamento em 27/03/1974, RTJ 

69/629), em 1974, pois, como adverte o professor Marcelo Caetano, “um 

projeto resultante de iniciativa inconstitucional sofre de um pecado original, que 

a sanção não tem a virtude de apagar, até porque, a par das razões jurídicas, 

militam os fortes motivos políticos que determinassem a exclusividade da 

iniciativa presidencial, cujo afastamento poderia conduzir a situações de 

intolerável pressão sobre o Executivo.” (CAETANO, Marcelo. Direito 

Constitucional – volume 2., Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987, página 34). 

  

O Egrégio Supremo Tribunal Federal já decidiu: 

 

“O desrespeito à cláusula de iniciativa reservada das leis, em qualquer 

das hipóteses taxativamente previstas no texto da Carta Política, traduz 

situação configuradora de inconstitucionalidade formal, insuscetível de 

produzir qualquer conseqüência válida de ordem jurídica. A usurpação da 

prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato 

destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de 
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repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da lei 

que dele resulte”. (Supremo Tribunal Federal, Medida Cautelar em Ação 

Direta de Inconstitucionalidade no 2.364-1/AL, Relator Ministro Celso de Mello, 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno, DJ de 14/12/2001). 

 

Colhe-se do mesmo julgamento proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal: 

  

“O princípio constitucional da reserva de administração impede a 

ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à 

exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. Essa prática 

legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride 

o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento 

heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do 

Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, 

exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas 

institucionais.’ (Supremo Tribunal Federal, Medida Cautelar em Ação Direta 

de Inconstitucionalidade no 2.364-1/AL, Relator Ministro Celso de Mello, Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno, DJ de 14/12/2001). 

 

 São essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o 

Projeto de Lei nº 109, de 2010, de iniciativa da Excelentíssima Senhora 

Vereadora Olívia Santana, que “Dispõe sobre a criação da Política Municipal de 

Fomento à Economia Solidária no Município de Salvador”.  

 

 

JOÃO HENRIQUE 

     PREFEITO 

 

 
 

  

 


