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Vereador Pedro Nacárin Neto 

Presidente da Capara Municipal 

NESTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO — ESTADO DA BAETA 

Paulo Afonso, 31 de mais de 2019. 

0O/GARAAMS n'. 111/19 

Esmo. Sr., 

Gomaste° a Vossa Excelência que, nos tentos do f t" do 

arr. 49 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar o Projeto de Lei de n b. 

I2/2019, aprovado nesta Casa em 1340542019, que "Dispde sobre a entrega 

domic'l'ar gr t 't de medicamentos de uso contínuo as pessoas cair 

deficiencia motora, multidaficiênci p fund c m dificuldade de 

locomoção e idosos no município de Paulo Afonso", por antender, a 

partir dc parecer da Procuradoria-Geral do Municipiço haver vicio de 

innonstituclonalidade material e formal na pró posta, reenviando esta 

decisão pára apreciaçao nesLa Casa. 

Encaminho em anexe as razões do Veta. 

Cl Pr. 

lo Ater.t.'o - RA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO — ESTADO DA SABIA 

Ermo Sr 
MARCONDES FRANCIS° DOS SANTOS 
Vereador Presidente da Câmara Nunicípa 
Paulo Afonso - BA. 

Projeto de Lei n° 13/2019, 

D" p- 	obre a entrega domic.4.1 ar gratuita de 
medicamentos de uso continuo as pessoas com 
deficiência motora, multideficilicia profunda om 
dificuldade de locomoção o idosos no município do 
r ui At 

RAZÕES DO VETO,  

Para arrazoar os motivos deste veto, e considerando ser 

este de natureza jurídica, apresento a fundamentação e argumentação 

legal do parecer da Procuradoria Geral do Município gearei: desta 

proposição legislativa, que segue abaixo transcrita: 

1 "DO RELATÓRIO. 

Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito junta a 

Procuradoria Jurídica, com relação á constitudionalidade do Projeto de 

mi de 113. 13/2019, de iniciativa da Câmara de Vereadores deste 

MUniCiPiO, Mijo objeto é a "entrega domiciliar gratuita de medicamentos 

de uso contínuo as pessoas cem deficiência motora, multidefictência 

profunda com dificuldade de locomoção e idosos no município de Paulo 

Afonso'. 

O Projeto de Lei é c Po 
	

de 02  toii0artigo. 

É o relatório. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO — ESTADO DA BAHIA 

2. DO PARECER. 

Ca simples análise do teor do Projeto de Lei, e possível 

identificar que séu objeto está estritamente ligado a prestação de um 

serviço público de sadia, qual seja a entrega domiciliar de 

medicamentos 	de 	uso 	continuo, 	o 	que 	resulta 	eoï 	una 

inconsiitucionalidade formal por vicio de iniciativa. 

No caso em tela, aplicar-se-à, em respeito ao princípio da 

simetria constitucional, o disposto no art. 61, 5 ls, II, "ba, da CF, 

cue assim regulamenta: 

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Depurados, do senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, 
ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e 
eus cidadãos, na forma e nos casos previstos 
nesta Constituição. 

5.  1' - São de Irmos-ativa privativa do presidente 
da República as leis que.  

II - disponham sobre: 

b) organização 	administrativa 	e 	judiciária, 
matéria tributária e nrçamencária serviços 
públicos e pessoal da administração dós 
Territórios: 

Como dito alhures, a partir da aplicação do principio da 

simetria, as mesmas prerropativas dispensadas ao Presidente da 

Repátlica para deflagrar c processo leggslativo são extensíveis ao 

Chefe do Poder Executivo dos Estados, Distrito Federal e Municipics, 

racje pela qual, em hipótese alguma, poderia a Câmara de Vereadores 

Iniciar o processo legislativo cujo objeto seja a prestação de um 

serviço publico, configurando manifesta inconstitucionalidade formal. 

PR E: EZI:1Was 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO — ESTADO DA BAHIA 

Nesse sentído, segue o seguinte -Julgados 

EMENTA AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
LEI MUNICIPAL DE VITOREA N°  6.491/05 - CONCESSÃO 
AOS IDOSOS E DEFICIENTES FÍSICOS DE LIVRE ACESSO 
AOS ASSENTOS NISPONIVEIS NO TRANSPORTE COLETIVO 
MUNICIPAL - arOLAÇA0 A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO 
CHEFE 	DO 	EXECUTIVO 	MUNICIPAL 
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI QUE VERSA SOBRE 
SERVIÇO PÚBLICO - PROJETO DE LEI APRESENTADO POR 
VEREADOR - VÍCIO DE INICIATIVA - DECLARAÇAO ' DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 6.491/05 - EFEITO 
EX-NUNC. 

1 - O artigo Cl, 1°, inciso II, alinea h, da 
Constituição Federal, reserva ao Cheta do 
Executivo Federai, a iniciativa de lei que 
disponham sobre serviços públicos. Em razão dos 
Princípios de Simetria e do Paralelismo, os 
dispositivos da Constituição Federal relativos Ao 
processo 	legislativo 	são 	de 	observância 
nbrigatária pelos demais entes da Federação. 
Tendo o Projeto de Lei, que resultou ne Lei 
Municipal de Vitória n' C.491/05, versado sobre 
serviço público de transporte coletivo, e, sido 
de iniciativa de membro da Camara de Vereadores, 
resta patente a inconmtitucionalidade, ante vicio 
de iniciativa. Lei declarada inconstitucional Com 
efeitos ex mine. OPTES - ADI 100060041103) 

Por 'Nutre lado, ao tornar obrigatório a entrega domiciliar 

de madiCãmentos até então inexistente, o Projeto geia aumento de 

despesa, haja vista a necessidade de ccntratacào de profissionais para 

alcançar Nua finalidade, e mais uma vez o Poder Legislativa• exorbitou 

de sua competência, posto que não é admissivel criação ou aumento de 

destes°, em Projetes de Lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder 

Executivo, nos teimes do art. 63, I, da CF: 

Art. 63 - Não será admitido aumento da despesa prevista: 

/ - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente 

da República, ressaltado o disposto no art. 1.56, 9N 3°  e 

Paulo atenao • Ir 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO — ESTADO DA BANIA 

3. CONCLUSÃO. 

PELO EXPOSTO, opina esta Procuradoria pelo veto total 'ao 

Projeto de Lei de o°. 13/2019. 

É o parecer.' 

Senhor Presidente, soo) essas as razões que me Levaram a 

vetar o Prójto de Lei o°. 13/2019, aprovado por esta Casa Legislativa 

em ia/05/2019, as quais ore submeto à elevada aCraedioac dos Ser:botes 

Membros da Camara de Vereadores. 

DEU 

PR=FEI±URR AQUI 
AVEritbA 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- 	Estado da Bania — 

Av. Apolôrdo Sales, n°495,  Centro, Paulo Afonso - BA, CEP 48.600- 
200 

Parecer Jurídico n°80/2019 

Referência: Veto Integral it Proposição de Lei n0  13/2019 
que "Dispõe sobre a entrega domiciliar gratuita de 
medicamentos de uso continuo às pessoas com deficiência 
motora. multideficiência profunda, com dificuldade de 
locomocão e idosos no Município de Paulo Afonso, e dá 
outras providências". 

Autoria do Veto: Executivo Municipal 

I - RELATÓRIO 

Trata-se de proposição à Lei no 13/19, de iniciativa do nobre 
Vereador PEDRO MACÁRIO NETO que dispõe sobre "a 
entrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso 
contínuo às pessoas com deficiência motora  
multideficiênciaprofunda. com  dificuldade de locomoção e 
idosos no Município de Paulo Afonso". 

Foi encaminhado a esta Consultoria Jurídica, para emissão de 
parecer, acerca da egalidade do VETO INTEGRAL de autoria do 
Prefeito Municipal ao Projeto de Lei no 13/2019, justificando em 
suas razões, qual seja: a entrega domiciliar de medicamentos de uso 
continuo, resulta inconstiturionalidade formal por vício de 
iniciativa; 

Observando o princípio da "simetria", e que a Câmara de 
Vereadores jamais poderia iniciar o processo legislativo, cujo objeto 

TESTO O RECEBEMO PROT N° 
tía____DE 20S- 

See d Javan 
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seja a prestação de um serviço público, o que configura uma 
manifesta inconstitucionalidade, com base no art. 61, §10,"6", da CF; 

Que a proposição gera aumento de despesa, e que o Município 
teria de contratar profissionais para 	alcançar a finalidade, 
exorbitando a competência do Poder Legislativo, posto que não é 
admissivel a criação ou aumento de despesa em Projetos de Lei de 
iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo, art. 63,1 da CRF 

sucinto relatório. 

II - PASSO A ANÁLISE JURÍDICA 

Sob o aspecto jurídico, a proposição à Lei n° 13/2019, há vício 
de formalidade de iniciativa, por violar a competência que é própria 
da atividade do Chefe do Executivo, por determinar ao Município 
uma obrigação de fazer, infringindo o princípio da separação dos 
poderes. 

Cabe essencialmente à Administração Pública, e não ao 
legislador, deliberar a respeito da conveniência e da oportunidade a 
criação de programas de fornecimentos de medicamentos por parte 
do Executivo Municipal. 

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, que ao Poder 
Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que se 
revela em atos de planejamento, organização, direção e execução de 
atividades inerentes ao Poder Público.  

Ao Poder Legislativo cabe a função de editar leis, ou seja, atos 
normativos revestidos de generalidade e abstração. 

Todo ato do Prefeito que infringir prerrogativa da Câmara, 
como também, toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar 
atribuição do Chefe do Executivo é nulo, por ser ofensivo ao 
principio da separação de funções dos órgãos do governo 
municipal(CF, art. 2 c/c art.30, podendo ser invalidado pelo Poder 
Judiciário. 

Criar programas e disciplinar serviços públicos. precisamente 
oue se verifica na hipótese em exame é matéria exclusivamente 



3 

relacionada a Administração Pública a cargo do Chefe do Poder 
Executivo.  

Ademais, para o efetivo cumprimento da proposição vetada, 
são necessárias diversas providências a cargo do Poder Executivo, 
como a contratação de servidores a responsabilidade oeio cadastro 
desses Pacientes pela separação acondicionamento e envio dos 
medicamentos à residência dos pacientes cadastrados via correios  
contratarão de servidores públicos ou contratação de empresa 
especializada, além da obrigacão de renovação do cadastro dos  
pacientes. Por mais este Motivo a matéria impugnada é de  
atribuição privativa do Poder Executivo, por violar o principio da 
separação dos poderes e criar despesas sem indicarão dos recursos 
disponíveis. 

O ato impugnado de iniciativa parlamentar é verticalmente 
incompatível com nosso ordenamento jurídico, por violar o princípio 
federativo e o da separação de poderes, previstos na Constituição 
Federal, arta°, e no art. 1.0, âIP e ão°  da Constituição do Estado da 
Bahia. 

A matéria impugnada encontra-se no âmbito da atividade 
administrativa do município, cuja organização, funcionamento e 
direção superior cabem ao Prefeito Municipal, com auxilio dos 
secretários. 

A instituição de um programa municipal na área de serviço 
público(entrega domiciliar gratuita de medicamentos de 
uso contínuo às pessoas com deficiência motora, 
multideficiência profunda com dificuldade de locomoção e 
idosos no mumcipio de Paulo Afonso) é de iniciativa 
exclusivamente da Administração Pública, a cargo do Chefe do 
Poder Executivo, que disciplina programa governamental. No caso 
em tela, a proposição obriga o Poder Executivo Municipal, a criar 
um novo encargo sem indicar a da fonte específica de custeio. 

Trata-se de atividade nitidamente administrativa de atos de 
gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades 
coletivas, vinculadas aos direitos fundamentais. Assim, a Proposição 
n° 13/19 e privativa do Poder Executivo, inserida na esfera do poder 
discricionário da reserva da Administração. (Precedentes do STF, 
ADI 2.719-1-ES, Tribunal pleno, Rel. Min. Carlos Valioso, 20-03- 
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goog; e ADI, 3.254-ES, Tribunal Pleno Mm. Ellen Grade, 16-n-
2005, DJ 02-12-2005). 

Esclarece a Constituição Federal em seu art. 20, que: 

Art. 20. São Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário (CE); 

Já a Constituição do Estado Bahia dispõe: 

Art. IP. 	O Estado da Bahia, 
integrante da República Federativa 
do Brasil, rege-se por esta 
Constituição e pelas leis que 
adotar, nos limites da sua 
autonomia e do território sob sua 
jurisdição. 

§10  - Todo o poder emana do povo e 
será exercido por meio de 
representantes 	eleitos 	ou 
diretamente, nos termos da 
Constituição Federal. 

êe° - São Poderes do Estado o 
Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário, independentes e 
harmônicos entre si (Constituição 
do Estado da Bahia). 

No caso em exame, a Proposição de Lei em comento que prevê 
aentrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso 
continuo às pessoas com deficiência motora  
multideficiencia no Municiai° de Paulo Afonso,padece de 
inconstitucionalidade por vicio de forma, por infringência a 
separação dos poderes e consequentemente, as atribuições do Poder 
Executivo. 



PASSAREMOS A ANALISAR AS RAZÕES DO VETO:  

O Sr.Chefe do Executivo Municipal, acatou parecer da 
Procuradoria Geral do Município, quepara fundamentar seu Veto 
socorreu-se do art. 6o, §10, II, b, da CF, que trata das leis de 
iniciativa privativa do Presidente da República e se baseou no 
princípio da simetria constitucional, justificando ainda, o aumento 
de despesa. 

A essência da proposição da Lei no 13/19 é assegurar a pessoa 
com deficiência motora, com dificuldade de locomoção e idosos, o 
recebimento gratuito, em sua residência, de medicamentos de uso 
contínuo, cuja distribuição seja feita pela Secretaria Municipal de 
Saúde, através do programa Saúde da Família. 

A matéria sob exame, visa o bem-estar e facilitar a vida das 
pessoas deficientes. 

Ademais, no caso sob exame, o Município se amparou na 
norma do art. 61, §1°, E, 13", e do art. 63 da CRES, pacificado na 
jurisprudência do STF, que nas hipóteses similares ao da 
propositura de Lei no 13/19, os Municípios estão ancorados nas 
regras insculpidas no art. 10  da CF, e em suas Constituições 
Estaduais". 

Apesar de o art. 197 da Constituição Federal dispor que a vida 
e a saúde são os bens mais elementares e que a saúde é o único bem, 
dito de relevância pública, expresso na Carta Magna, há vício de 
formalidade de iniciativa naProposição 	13/2019, que viola a 
competência da Administração e o princípio da reserva da 
Administração. 

Art. 197. São de relevância pública 
as ações e servicos de saúde  
cabendo ao poder público disp".  
nos termos da lei sobre sua 
reculamentacão, fiscalizarão e 
controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou através de 
terceiros e, também por pessoa 
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fisica ou jurídica de direito 
risp_S 

Por fim, trago entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná 
- órgão Especial - AI - 1336648-o, cujo entendimento é de que 
proposições semelhantes são de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo. 

PROCESSO ADI 13366480 PR 
1336648-o (ACÓRDÃO) ÓRGÃO 
JULGADOR 
ÓRGÃO ESPECIAL, PUBLICAÇÃO 
DJ: 1714 21/01/2016 

JULGAMENTO 7 DE DEZEMBRO 
DE 2015 
RELATOR MARIA JOSÉ DE 
TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA 

EMENTA 

DECISÃO: ACORDAM OS 
SENHORES 	DESEMBARGADORES 
INTEGRANTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
PARANÁ, POR UNANIIVIIDADE DE 
VOTOS, EM JULGAR PROCEDENTE A 
AÇÃO. EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE.CONTROLE 
DE 	 CONSTITUCIONALIDADE 
REALIZADO PELOS TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA ESTADUAIS.PARAMETRO. 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IVIÉRITO.LEI 
MUNICIPAL N° 1.535~14, DE ARAPOTI, 
QUE DISPÕE SOBRE A ENTREGA 
DOMICILIAR 	GRATUITA 	DE 
MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO ÀS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA, 
MULTIDEFICIÊNCIA PROFUNDA COM 
DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO E 
IDOSOS. INICIATIVA PARLAMENTAR 
VÍCIO FORMAL. INICIATIVA DE LEIS 



QUE VERSEM SOBRE ATRIBUIÇÕES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE 
CABE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 
66, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DO PARANÁ OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO 	DE 	PODERES. 
1NCONSTITUCI0NALIDADE 
RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE. (TJPR - Órgão Especial - 
AI - 1336648-o - Curitiba - Rel.: Maria José 
de Toledo Marcondes Teixeira - Unânime - 
- J. ci7.12.2o15) 

Acórdão 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ AÇÃO 
DIRETA DE 1NCONSTITUCIONAIJDADE 
No 1.336.648-0, DO FORO CENTRAL DA 
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CURITIBA ÓRGÃO ESPECIAL AUTOR: 
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPOTI 
INTERESSADA.. CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAPOTI CURADORA: PROCURADORIA-
GERAL DO ESTADO RELATORA: DES.a MARIA 
JOSÉ TEIXEIRA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO PELOS 
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS. 
PARÂMETRO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
MÉRITO. LEI MUNICIPAL N° 1.535/2074, DE 
ARAPOTI, QUE DISPÕE SOBRE A ENTREGA 
DOMICILIAR GRATUITA DE MEDICAMENTOS 
DE USO CONTÍNUO ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA MOTORA, MULTIDEFICIÊNCIA 
PROFUNDA COM DIFICULDADE DE 
LOCOMOÇÃO E IDOSOS. INICIATIVA 
PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL INICIATIVA 
DE LEIS QUE VERSEM SOBRE ATRIBUIÇÕES 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS 



DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE CABE AO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, IV, DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANA. 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE 
PODERES. 	INCONSTITUCIONALIDADE 
RECONHECIDA. 	AÇÃO 	JULGADA 
PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos 
estes autos de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 1.336.648-o, do Foro 
Central da Comarca da Região Metropolitana de 
Curitiba órgão Especial, em que é Autora 
Prefeito do Município de Arapoti, 
Interessada a Câmara Municipal de 
Arapoti e curadora a Procuradona-Geral 
do Estado. 1. RELATÓRIO Trata-se de 
Ação Direta de Inconstitucionalidade com 
pedido cautelar proposta pelo Prefeito 
Municipal de Arapoti em face da Lei 
Municipal n° 1.838/2014, de Arapoti, de 
iniciativa parlamentar, a qual "dispõe 
sobre a entrega domiciliar gratuita de 
medicamentos de uso TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n° 1.336.648-0 
continuo às pessoas com deficiência 
motora, multideficiência profunda com 
dificuldade de locomoção e idosos" (fi. 
72). Narra o autor que o projeto de lei n0  
1.610/2014, de autoria parlamentar, foi 
aprovado pela Câmara Municipal e que 
houve veto integral pelo Chefe do Poder 
Executivo local, o qual, por sua vez, foi 
rejeitado pelo Poder Legislativo 
municipal. Sustenta que a lei municipal 
impugnada usurpou a iniciativa privativa 
de lei pertencente ao Prefeito, ao dispor 
sobre a organização e o funcionamento da 
administração municipal, padecendo de 
inconstitucionalidade formal orgânica, 
por afronta ao disposto nos artigos 61, â 
10  II h, da C n titualeral  104 
XXIX, da Lei Orgânica do Município de 
Arapoti e 87, VI, da Constituição do Estado 



do Parana. Defende, ademais, que referida 
lei implica em violação ao princípio da 
separação de poderes, insculpido noartigo 
70, parágrafo único, da Constituição 
Estadual, bem como acarreta aumento de 
despesa sem a indicação especifica da 
respectiva fonte de custeio. Requer a 
concessão de medida cautelar, para 
determinar-se a imediata suspensão dos 
efeitos da lei municipal, em virtude de se 
fazerem presentes os requisitos do fumus 
boni iuris e pericial.= in mora. Ao final, 
requer a declaração definitiva de 
inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 
1.333/2014, de Amuou. A Câmara 
Municipal de Arapoti manifestou se às fls. 
163/168, em defesa da lei impugnada. A 
Procuradoria Geral do Estado 
pronunciou-se pelo indeferimento da 
cautelar, pela extinção do feito em razão 
da impossibilidade jurídica do pedido de 
declaração de inconstitucionalidade de lei 
municipal em face da Lei Orgânica do 
Município e, no mérito, pela 
improcedência da ação (fls. 322/327). A d. 
Procuradoria-Geral de Justiça atiçou 
parecer (fls. 332/337), posicionando-se 
pelo deferimento da cautelar. TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ Ação 
Direta de Incortstitucionalidade n° 
1.336.648-o Por meio do v. acórdão de fls. 
344/343, o C. órgão Especial concedeu a 
cautelar pleiteada, ao efeito de suspender 
a eficácia da norma impugnada. A 
Procuradoria-Geral do Estado reiterou 
pronunciamento anterior (fl. 410). Às lis 
415/432, a d. Procuradoria-Geral de 
Justiça opinou pelo parcial conhecimento 
da ação direta de inconstitucionalidade, 
ponderando que (••)" 	em relação às 
alegadas ofensas à Constituição Federal, à 
Lei Federal n° o.o43/1695 e ao Decreto 
n°126/1961, não se autoriza o manejo de 
controle objetivo de constitucionalidade 
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estadual (CF, art. 125, õ 2°, CE, art. GA, 
caput, e inc. VII, letra 'f)" (fl. 432). 
Relativamente ao mérito, pronunciou-se 
pela procedência da ação, eis que a norma 
atacada padece de inconstitucionalidade 
formal. Em nova manifestação, a Câmara 
Municipal de Arapoti pugnou pelo 
reconhecimento da constitucionalidade da 
lei atacada els. 435/440)• É 0 relatório. 2. 
VOTO De início, sobreleva advertir que em 
sede de controle concentrado de 
constitucionalidade junto aos Tribunais de 
Justiça, o único parâmetro de controle é a 
Constituição Estadual, tendo por objeto 
leis ou atos normativos estaduais e 
municipais. Neste sentido, estabelece o 
artigo um, VII, f, da Constituirão do 
Estado do Paraná: "Art. iot. Compete 
privativamente ao Tribunal de Justiça, 
através de seus órgãos: VII - processar e 
julgar, originariamente: (...) f) as ações 
diretas de inconstitucionalidade e de 
constitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais e municipais 
contestados em face desta Constituirão e a 
inconstitucionalidade por omissão de 
medida para tornar efetiva norma 
constitucional."TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
ESTADO DO PARANÁ Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 1.336.648-o Por 
esta razão, no caso em tela, a análise de 
eventual incongruência entre a Lei 
Municipal 	impugnada 	e 
a Constituição Federal e a Lei Orgânica do 
Município de Arapoti extravasa a 
competência desse Colegiado. A propósito: 
"AÇÃO 	 DIRETA 	 DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 
997/2014 DO MUNICÍPIO DE PAULO 
FRONTIN.MODIFICAÇÃO À LEI DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PROCESSO 
LEGISLATIVO. VÍCIO FORMAL NÃO 
EVIDENCIADO EM SEDE DE COGNIÇÃO 
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SUMÁRIA. INOCORRENCIA DE 
VIOLAÇÃO DIRETA AOS ARTS. 150, 151 E 
152, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
AFRONTA À LEGISLAÇÃO FEDERAL E 
MUNICIPAL. PLANO DA LEGALIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE 
CONCENTRADO SOBRE TAIS LEIS 
REQUISITOS DO FUMUS BOM IURIS E 
PERICULUM IN MORA NÃO 
CONFIGURADOS. 	 LIMINAR 
INDEFERIDA. 'Os Tribunais de Justiça 
dos Estados, ao realizarem o controle 
abstrato de constitucionalidade, somente 
podem utilizar, como parâmetro, 
a Constituicão do Estado' (ARE 645992 
AgR, Relator: Min. RICARDO 
LEWANDOWSM, Segunda Turma, julgado 
em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-158 DIVULG 10-08-2012 PUBLIC 13-
08-zon). (grifamos) (TJPR - órgão 
Especial - Al - 12951904 - Curitiba - Rel.: 
Rogério Kanayama - Unânime - - J. 
04.05.2015) Assim sendo, a presente ação 
constitucional se restringe à verificação de 
possível confronto entre a Lei Municipal 
n° 1.535/2014, de Arapoti, e a Constituição 
do Estado do Parana. Não é o caso, 
todavia, de extinção do feito, como 
requereu o i. representante da 
Procuradoria-Geral do Estado, eis que o 
autor apontou os dispositivos da 
Constituição Estadual que, a seu ver, 
foram supostamente violados pela Lei 
municipal atacada, atendendo, pois, à 
exigência contida no artigo loi, VII, f, da 
Carta estadual. Pois bem. A Lei Municipal 
n° 1.535/2014, de Arapoti, de iniciativa 
parlamentar, dispõe sobre a entrega 
domiciliar gratuita de TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n° 
1.336.648-o medicamentos de uso 
continuo às pessoas com deficiência 
motora, multideficiência profunda com 
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dificuldade de locomoção e idosos, nos 
seguintes termos: "I - DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES Art. 0  - A presente lei 
visa a distribuição gratuita em domicilio 
de medicamentos de uso continuo às 
pessoas com deficiência motora, 
multideficiência 	profunda 	com 
dificuldade de locomoção e idosos (acima 
de 6o anos). Art. go - Para efeitos dessa 
Lei considera-se pessoa com deficiência 
motora toda aquela que, por motivo de 
lesão, deformidade ou enfermidade, 
congênita ou adquirida, seja portadora de 
deficiência motora, ao nível dos membros 
inferiores ou superiores, de caráter 
permanente, avaliada pela Tabela 
Nacional de Incapacidades, aprovada pelo 
Decreto-Lei n 341/93, de 30 de 
Setembro, desde que tal deficiência 
dificulte: § 1 - A locomoção na via pública 
sem auxilio de outrem ou sem recurso a 
meios de compensação, nomeadamente 
próteses e ortóteses, cadeiras de rodas, 
muletas e bengalas, no caso de deficiência 
motora ao nível dos membros inferiores; 
2 ° - O acesso ou utilização dos transportes 
públicos coletivos convencionais, no caso 
de deficiência motora ao nível dos 
membros superiores. Art. 30  - Para efeitos 
dessa Lei considera-se pessoa com 
multideficiência profunda qualquer 
pessoa com deficiência motora que, para 
além de se encontrar nas condições 
referidas no artigo anterior, enferma 
cumulativamente de deficiência sensorial, 
intelectual ou visual de caráter 
permanente, avaliada pela Tabela 
Nacional de Incapacidades, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.° 341193. Art. 40  - Para 
efeitos dessa Lei considera-se idoso a 
pessoa com idade igual ou superior a 6o 
(sessenta) anos, conforme estabelece a Lei 
Federal n°10.741 de (st de outubro de 
2003. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO 
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DO PARANÁ Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 1.336.648-o Art. 
5 0  - Para efeitos dessa lei considera-se 
medicamento denso continuo todo aquele 
que o município disponibiliza nas 
Unidades Básicas de Saúde para a 
população, tanto adquirido de terceiros 
como os fornecidos pelo estado. A lista de 
medicamentos de uso continuo será 
fornecida pela Secretaria Municipal de 
Saúde, utRizando como base a Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais 
(RFNAME). II - DO CADASTRAMENTO 
Art. 6 0  - O cadastramento do usuário, 
para receber o medicamento de uso 
continuogratuitamente será realizado nas 
Unidades de Saúde. § 0 - Em caso de 
impossibilidade de comparecer organização 
do serviço público municipal, matéria eu a 
iniciativa, como visto, é reservada ao Chefe do 
Poder Executivo local. A simples leitura da 
norma impugnada indica uma série de 
atribuições instituidas para que a entrega dos 
medicamentos seja efetuada. Em diversas 
passagens, a lei municipal determina tarefas de 
nítido conteúdo administrativo-funcional, como, 
por exemplo, o cadastramento dos beneficiários 
(art. 6°); a necessidade de prescrição médica (art. 
ro); as disposições atinentes â entrega do 
medicamento e sua cessação Caris. 12 a 15); e a 
sujeição a penalidades administrativas (art. 16). 
A argumentação lançada pela Câmara de 
Vereadores municipal, no sentido de que a lei 
atacada não criaria presencialmente e desde 
cumpridos os requisitos anteriormente 
mencionados, o cadastramento poderá ser 
realizado mediante autorização, e no caso 
dos incapazes por seu representante legal. 
§ 2° - São documentos necessários para o 
cadastramento: 	 Formulário" 
Solicitação de Auxilio de Entrega 
Domiciliar de Medicamento de Uso 
Continuo ", devidamente preenchido; II - 
Declaração médica preenchida, assinada e 
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carimbada pelo médico que vem 
acompanhando a doença; 111 - Cópia do 
documento de identidade e CPF, quando o 
beneficiário não for o titular; W - Receita 
médica original, em papel timbrado do 
médico ou do estabelecimento onde a 
consulta foi realizada, devendo constar os 
seguintes itens: a) - Nome do paciente; b) - 
Nome, apresentação e dose diária da 
medicação; c) - Assinatura e carimbo com 

n° do CRM do médico; d) - Endereço 
completo com CEP- e) - Cópia do 
comprovante de residência. TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
1.336.648-o Art. 7° - A partir do efetivo 
cadastramento, o cadastrado será 
automaticamente incluso no programa de 
entrega gratuita de medicamento de uso 
continuo. III - DO MEDICAMENTO Art. 8° 
- São medicamentos de uso continuo 
aqueles empregados no tratamento de 
doenças crônicas e/ou degenerativos, 
utilizados continuamente. Art. 90 - A 
Secretaria Municipal da Saúde reserva-se 

direito de fornecer medicamentos 
genéricos em substituição ao produto de 
marca, sempre que possível e de acordo 
com a Lei 9 787,  de to de fevereiro de 
1999, regulamentada através do Decreto 
n° g181,  de 23 de setembro de 1999. Art. to 
- O medicamento que será entregue, 
deverá ser descrito na receita médica, não 
podendo haver substituição sem 
determinação do médico, com exceção dos 
medicamentos descritos no art. 9°. IV - DA 
DOSE DO MEDICAMENTO Art. 11 - O 
medicamento a ser entregue, 
obrigatoriamente deverá ser suficiente 
para, no mínimo, 1 (um) mês de uso 
contínuo. V - DA ENTREGA DO 
MEDICAMENTO Art. 12 - A entrega do 
medicamento deverá ser efetivada: § 10 
Pela Estratégia Saúde da Família, através 
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da Secretaria Municipal de Saúde, sem 
ônus para o Município. § 2° - Por 
terceiros, se o responsável pela entrega 
entender necessário. Art. 13 - A entrega 
será realizada, após cada prescrição 
médica apresentada na Unidade de Saúde 
da Família, determinada dentro do prazo 
estipulado para término do medicamento, 
ou seja, o paciente não poderá ficar sem o 
medicamento. A validade máxima é de 6 
(seis) meses, para a concessão do 
beneficio, a qual poderá TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ Ação 
Direta de Inconstitucionalidade no 
1.336.648-o ser renovada por igual 
período sucessivamente, com a expedição 
de uma nova prescrição médica, a cada 
novo período, se necessário. Art. 14 - A 
entrega do medicamento não poderá ser 
interrompida sem a autorização do 
médico, em hipótese alguma. Caso seja 
interrompida a entrega do medicamento 
sem autorização médica, os responsáveis 
pela interrupção do fornecimento ficarão 
sujeitos as penalidades descritas no artigo 
160, salvo por força maior. VI - DA 
CESSAÇÃO DA ENTREGA Art. 15 - Cessará 
a entrega do medicamento de uso 
contínuo quando: § 1 - Terminar o prazo 
de 6 (seis) meses da data da prescrição 
médica, sem que haja sido renovada a 
entrega com nova prescrição. § a° - 
Quando o médico solicitar através de 
prescrição médica que o paciente não 
necessita mais fazer uso do medicamento. 
§ 30 - Quando for detectada fraude na 
concessão do beneficio, restando seus 
autores sujeitos a responder por seus atos 
judicialmente. VII - DAS PENALIDADES 
Art. 16 - Ficarão sujeitos a sanções 
administrativas em consonância com o 
processo legal, aquele que por negligência, 
imprudência, 	imperícia 	ou 	agir 
dolosamente, contribuir para que o 
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medicamento não seja entregue, até a data 
estipulada prevista no art. 13, ou, cesse a 
entrega do medicamento sem que haja 
alguma das razões estipuladas no art. 15. 
VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 17 - Esta 
Lei entra em vigor na data de sua 
publicação."TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
ESTADO DO PARANÁ Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 1.336.648-o 
Consoante disposto no artigo 66, inciso 
IV, da Constituição do Estado do Parana, a 
iniciativa de leis que versem sobre 
atribuições das Secretarias de Estado e 
órgãos da Administração Pública é 
privativa do Governador do Estado, 
verbis:"Art. 66. Ressalvado o disposto 
nesta Constituição são de iniciativa 
privativa do Governador do Estado as leis 
que disponham sobre: IV 	criação, 
estruturação e atribuições das Secretarias 
de Estado e órgãos da administração 
pública." No âmbito municipal, por conta 
do principio da simetria, a iniciativa de lei 
sobre tal assunto compete ao Prefeito 
Municipal. Na hipótese dos autos, 
constata-se que a Lei Municipal n° 
1.535/2014, de Arapoti, de iniciativa da 
respectiva Câmara Municipal, fomentou 
toda sorte de atribuições aos servidores 
municipais para que o medicamento seja 
entregue na residência do beneficiário do 
programa, interferindo na novel função 
àquelas inicialmente outorgadas a tais 
servidores públicos" (flatribuições para os 
servidores do Poder Executivo porque os 
agentes comunitários de saúde já teriam a 
incumbência de realizar visitas 
domiciliares não se sustenta. Ora, como 
bem ponderou o I. representante da d. 
Procuradoria-Geral de Justiça, "(...) nem 
se diga que a entrega domiciliar de 
medicamentos insere-se na alçada dos 
agentes comunitários de saúde, 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO 
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PARANÁ 	Ação 	Direta 	de 
Inconstitucionalidade n° 1.336.648-o pois, 
conquanto exista afinidade entre tais 
atribuições, somente mediante esforço 
interpretativo é possível acomodar a. 431). 
Logo, a invasão do Poder Legislativo em 
matéria de iniciativa privativa do Prefeito 
Municipal implica em violação ao 
principio constitucional da separação de 
poderes, insculpido no artigo 7° da 
Constituição estadual, e evidencia a 
inconstitucionalidade formal do ato 
normativo impugnado. Nesse sentido, já 
decidiu este C. Órgão Especial, assentando 
a exclusividade do Chefe do Poder 
Executivo Municipal na proposição de lei 
que altere o feixe de atribuições dos 
órgãos públicos: "AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 
MUNICIPAL No 6.331/2014, DE 
CASCAVEL - OBRIGATORIEDADE DE O 
PODER EXECUTIVO FORNECER 
FRALDAS DESCARTÁVEIS ÀS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PROJETO 
DE LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR - 
LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE 
ATRIBUIÇÕES A ÓRGÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE 
DO EXECUTIVO - VIOLAÇÃO AOS 
ARTIGOS 7°, 66, INCISO IV, 87, INCISO 
VI, TODOS DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA 
DEMANDA. 	Padece 	de 
inconstitucionalidade formal, por vício de 
iniciativa, a lei municipal, proposta por 
membro do Poder Legislativo Municipal, 
que defina atribuições a órgãos próprios 
do Poder Executivo, haja vista o disposto 
no art. 66, inciso IV, e no art. 87, inciso VI, 
da Constituição Estadual, além de violar o 
Princípio da Separação entre os Poderes 
(art. 7° da CE)."(grifamos) (TJPR - Órgão 
Especial - AI - 1238660-2 - Curitiba - Rel.: 
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Campos Marques - Unânime - - 
03.08.2015rAÇÃO 	DIRETA 	DE 
INCONSITHICIONALIDADE - LEI No 
6.377/2014 DO MUNICÍPIO DE 
CASCAVEL, DE INICIATIVA DO PODER 
LEGISLATIVO, QUE PROIBE A 
COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DE 
BEBIDAS ALC OLICAS EM LOCAIS 
PÚBLICOS - VICIO FORMAL DE 
RELATIVO AO ARTIGO 30  DA LEI - 
NORMA 	QUE 	ESTABELECE 
ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIA 
MUNICIPAL EM CONFRONTO COM O 
ARTIGO 66, INCISO IV, DA TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ Ação 
Direta de Inconstitucionalidade no 
1.336.648-o CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 
DOS 	DEMAIS 	DISPOSITIVOS 
RECONHECIDA 	 VEDAÇÃO 
DESARRAZOADA FACE ÀS FINALIDADES 
DA LEI E À LIBERDADE INDIVIDUAL - 
DESPROPORCIONALIDADE, 
INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DA 
NORMA FRENTE A OUTRAS 
DISPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE 
REGULAMENTAM A MATÉRIA - 
POLÍTICA NACIONAL DE SOBRE O 
CONSUMO DE ÁLCOOL (DECRETO 
No 6 177/2007> 	 RESTRIÇÕES 
ADMITIDAS 	DIANTE 	DE 
PECULIARIDADES LOCAIS DE MAIOR 
VULNERABILIDADE E VIOLÊNCIA - 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO "(TJPR - 
Órgão Especial - AI - 1261686-7 - Curitiba - 
Rel.: José Sebastião Fagundes Cunha - 
Rel.Desig. p/ o Acórdão* Luiz Osorio 
Moraes Panza - Por maioria - - J. 
01.06,2013) "AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 
MUNICIPAL No 6.111 DO MUNICÍPIO DE 
CASCAVEL QUE INSTITUI OBRIGAÇÃO 
DE SANITIZAÇÃO - LEI QUE 
ESTABELECE ATRIBUIÇÕES À 
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SECRETARIA DE SAÚDE - INICIATIVA 
PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO - VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO 
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - 
INCONSTITUCIONALIDADE POR VICIO 
FORMAL - EFEITOS EX TUNC AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALLDADE 
PROCEDENTE." (TJPR - órgão Especial - 
AI - 993773-5 - Curitiba - Rei.: José 
Augusto Gomes Aniceto - Unânime - - J. 
04.11.2013) Sobreleva também trazer à 
colação os seguintes julgados, oriundos 
respectivamente do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais e do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, que decidiram questão análoga 

tratada na presente ação: - "LEI 
MUNICIPAL - PRELIMINAR - INPCIA 
INEXISTENTE - REJEIÇÃO - MÉRITO - 
LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR - 
INGERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS- AUMENTO DE 
DESPESA SEM PREVISÃO DE CUSTEIO - 
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. Inexiste 
inépcia na inicial que aponta os 
dispositivos da Constituição Estadual 
supostamente violados por lei municipal, 
oportunizando o pleno exercício do 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO 
PARANÁ 	Ação 	Direta 	de 
Inconstitucionalidade no 1.336.648-0 
direito de contestação e viabilizando o 
controle abstrato de constitucionalidade. 
Lei municipal de iniciativa parlamentar - 
que dispõe sobre entrega gratuita e 
domiciliar de medicamentos a idosos e 
pessoas com dificuldades de locomoção - 
representa ingerência indevida do 
Legislativo local na gestão dos serviços 
públicos, afrontando a autonomia 
organizacional do Executivo municipal, 
além de implicar significativo aumento de 
despesa sem a correspondente previsão de 
custeio, 	com 	comprometimento 
orçamentário." (grifamos) (TJMG - ADI 
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1.0000.12.130704-5/000, Relator (a): 
Des.(a) Márcia Milanez , ÓRGÃO 
ESPECIAL, julgamento em 25/09/2013, 
publicação da SUMIlla em 27/09/2013) 
"AÇÃO 	 DIRETA 	 DE 
INCONSTTTUCIONAUDADE - LEI 
MUNICIPAL DE AMERICANA N° 4.881 DE 
15/10/2009, QUE 'AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO A INSTITUIR O PROGRAMA 
REMÉDIO EM CASA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS' 	 INICIATIVA 
PARLAMENTAR - INADMISSIBILIDADE - 
DIPLOMA QUE CUIDA DE MATÉRIA 
EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVA, 
DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE 
DO EXECUTIVO - OFENSA AO PRINCIPIO 
DA SEPARAÇÃO DE PODERES ALÉM DE 
CRIAÇÃO DE DESPESA PUBLICA SEM A 
INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO - 
VIOLAÇA0 AOS ARTIGOS 50 ' 25 E 47, II e 
XIV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - AÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE).  (TJSP ADI n° 0190729-
66.2012.8.26.0000; Relator (a): Cristina 
Zuechi; Comarca: São Paulo; órgão 
julgador: órgão Especial; Data do 
julgamento: 21/08/2013; Data de registro: 
18/09/2013) Assim sendo, é de rigor 
declarar-se inconstitucional a Lei 
Municipal n° 1.535/2014, de Arapoti, por 
ofensa ao disposto nos artigos 7° e 66, IV, 
da Constituição do Estado do Paraná. Em 
vista do exposto, julgo procedente a ação 
direta de inconstitucionalidade, a fim de 
declarar a inconstitucionalidade da Lei 
Municipal no 1.535/2014, de Arapoti. 
Intimem-se o autor da ação e os 
interessados no feito. TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ Ação 
Direta de Inconstitucionalidade no 
1.336.648-0 É COIMO v020. 3. ACORDAM OS 
Senhores Desembargadores integrantes 
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, por unanimidade de 

FIVALu 
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votos, em julgar procedente a ação. O 
julgamento foi presidido pelo 
Desembargador Renato Braga Bettega 
(Presidente eventual), com voto, tendo 
dele participado os Desembargadores 
Regina Afonso Portes, Clayton Camargo, 
Ruy Cunha Sobrinho, Prestes Matar, 
Rogério Coelho, Marques Cury 
(Corregedor), Jorge WagihNlassad, 
Rogério Kanayama, Lauro Laertes de 
Oliveira, Des. Eugênio AchilleGrandinetti 
(Corregedor-Geral), Antonio Loyola 
Vieira, Renato Lopes de Paiva, Guilherme 
Freire de Barros Teixeira, Coimbra de 
Moura, Francisco Eduardo Gonzaga de 
Oliveira, Luis Carlos Xavier, Luiz Osório 
Moraes Poma e Luiz Antônio Barry. 
Curitiba, 07 de dezembro de acus. DES a 
MARIA JOSÉ TEIXEIRA Relatora 

III - DA CONCLUSÃO: 

Por todo o aduzido, entende esta Consultora, apôs analisara 
Proposição à. Lei np 13/19, que a mesma padece de 
inconstitucionalidade formal por vicio na iniciativa, OPINANDO 
pela MANUTENÇÃO ao VETO, por violar o principio da 
separação dos poderes. 

É o parecer, salvo melhor juizo. 

Paulo Afonso, 09 de agosto de 2019. 

É; 	- EvIC 	í  

IVONEIDE PATII MACIEL, CONSULTORA 
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