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VETO Nº 001/2019 
 
 
Exmo. Sr.  
Vereador Leandro Ribeiro da Silva 
DD. Presidente da Câmara Municipal  
NESTA  
 
 

Senhor Presidente,  

 

Com fulcro no art. 59, § 1º da Lei Orgânica do Município, 
apresentamos a Vossa Excelência, VETO PARCIAL, ao Autógrafo de Lei 
nº.081/18, de 28 de dezembro de 2018, que “ALTERA A LEI 
COMPLEMENTAR Nº 223, DE 22 DE MARÇO DE 2010”, ficando 
vetados os artigos 6º e 8º e os Anexos III e IV, encaminhando a essa Casa 
de Leis, para tanto, as RAZÕES abaixo: 

O artigo 6º, ao criar o anexo III, infringe a norma constitucional, 
CF, art. 5º, Inciso XXXIV, alínea “a” e Inciso XXXV, com a frase “..., para 
nunca reclamar de direitos,...”, senão vejamos: 

 
XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: 
a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 
 
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito; 

 

Ainda, o artigo 6º, ao criar o anexo IV, combinado com o artigo 8º, 
ao alterar o Inciso V, do Artigo 7º, da Lei Complementar nº 223/2010, 
infringe a norma constitucional, CF, artigo 182, caput, ao permitir a 
regularização de edificação que esteja invadindo chanfro de esquina, área 
pública de uso comum. Ora o interesse individual do invasor em usar a área 
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pública como se sua fosse, não poderá, jamais, fazer sucumbir o direito da 
coletividade de utilizar-se do bem comum. 

 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
 

Desta forma, os artigos 6º e 8, e os anexos III e IV, são passíveis de 
veto, por estarem contrariando o texto constitucional. 

 
Assim, diante das justificativas apresentadas, vetamos os artigos 6º 

e 8º e por consequência os anexos III e IV, do Autógrafo de Lei nº 081/18. 
  
 
Atenciosamente, 
 
                                      
 

                                         Roberto Naves e Siqueira 
                                                 Prefeito Municipal 


