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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Nova Soure
Assunto: VETO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SOURE –
BA, Nº 474/2022, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE
BANHEIROS, BEBEDOUROS E GUARDA VOLUMES EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS DESTE
MUNICÍPIO DE NOVA SOURE – BA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nova Soure – BA,

1.

O Prefeito Municipal de Nova Soure-BA, tendo em vista o que dispõe, Lei

Orgânica do Município e com base nas fundamentações que seguem abaixo, VETA
INTEGRALMENTE O PROJETO DE LEI Nº 474/2022 DE INICIATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SOURE – BA, pelas razões a seguir
elencadas.

JUSTIFICATIVA DO VETO:

O Projeto de Lei nº 474/2022, apresenta proposta para que se
proceda, no Município de Nova Soure – BA, a OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO
DE BANHEIROS, BEBEDOUROS E GUARDA VOLUMES EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS
DESTE MUNICÍPIO DE NOVA SOURE – BA.

Por certo a justificativa do presente projeto se dá no sentido de que a
implantação do quanto acima referido traria mais conforto aos usuários das
unidades bancárias deste município.

Em que pese o nobiliário intuito dessa Casa Legislativa, em apresentar
medida por meio da qual busca-se atribuir mais conforto aos usuários das
instituições bancárias Municipais, o presente Projeto de Lei, mostra-se omisso
em sua redação, bem como irão causar sérias complicações em sua
implementação para tais agências, inclusive agencias que não são privadas ou
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totalmente privadas, são exatamente estes fatos que justificam o presente VETO,
como a seguir será exposto.

Em primeiro lugar, há que se discorrer sobre a deficiência de
informações do Projeto de Lei, que não pode prosperar sem trazer em seu bojo
questões de fundamental relevância.

A UM) não apresenta o critério a ser adotado para se aferir quais
unidades bancárias serão obrigadas a promover as referidas modificações.
Exemplo: tão somente as agencias bancárias serão alvo da presente modificação
ou casas lotéricas e pontos de atendimentos bancários também serão alvo da
presente obrigação?

A DOIS) o referido Projeto, estabelece prazo de 180 (cento e oitenta)
dias para realização das referidas adequações, necessário analisar se tal prazo é
razoavel para promoção de tal adequação e se da mesma forma o espaço físico
comporta tal modificação e mais ainda, como é sabido os imóveis ocupados por
estas istituições financeiras são em sua maioria alugados e os que possuem
predio próprio talvez não tenham a possibilidade física de promover tais
alterações sendo assim tal projeto deveras impossibilitado ; e

A TRÊS) em se tratando deste tipo de situação necessário antes de
qualquer decisão ou sanção de qualquer lei que estabeleça obrigações para tais
instituições a quase que obrigatoriedade moral de prévia discussão para da
melhor maneira aplicar e impulsionar qualquer melhoria para a população.

Necessáiro esclarecer contudo que esta municipalidade não se opõe
de modlo algum ao avanço deste municipio e menos ainda na promoção de
ações que visem o aumento do conforto de seus municipes usuários de
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instituições bancárias, muito pelo contrário, porém não pode esta Administração
esquecer que tais modificações poderão implicar em situações que poderão
trazer revezes uma vez que não pode estimar se o prazo acima referido seria
suficiente para promoção de tais adequações e menos ainda sobre a
possibilidade física de implementação das referidas adequações pelas
instituições bancárias.
É imperioso destacar que tanto para a implantação do quanto referido
acima seria necessário e mais prudente antes de qualquer decisão consulta e
debates acerca da possibilidade do quanto estabelecido acima com as próprias
instituições financeiras promovendo assim a decisão mais acertada e
democrática possível, onde ai sim poderia ser analizado a possibilidade de
implementação prazo e necessidade das mesmas.

Nesse contexto, é importante também esta Administração e Casa
Legislativa verificar acerca da referida necessiadade bem como a possibilidade de
implementação em prazo das referidas modificações e análise também acerca
das consequencias de tais implementações e reformas que poderão paralizar o
serviço fornecido e ao mesmo tempo inviabilizar a operação e funcionamento de
tais instituições para realiação de possíveis obras o que poderia trazer prejuízos
aos usuários das isntituições que necessitam dos seus serviços para sua
sobrevivencia.

Salienta-se que a aprovação de Projetos de Leis como o retro
mencionado, deve ser analisado com a máxima cautela e zelo tendo em vista
que devem ser ponderados todos os pontos e implicações acerca da aprovação
da referida lei como acima ressaltado.

Dessarte, nota-se pela simples leitura do Projeto de Lei, a clara
alteração física de tais espaços bancários uma vez que terão que implementar
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banheiros em suas instalações, o que por certo demandaria um projeto no
espaço físico, muitas vezes alugados, e possível paralização dos seus serviços o
que acarretaria em prejuízo certo para a população que não disporá de
instituição bancária funcional por determinado período.
É imperioso destacar que os Projetos de Lei, não possuem o condão
de “Decretar” nenhuma Lei, mas tão logo este, apenas pode “apresentá-lo” à
apreciação do Poder Executivo, fato este que revela muito mais necessidade de
debate tanto de ordem prática quanto de ordem jurídica e legal.

Ademais, conclui-se sob a ótica da funcionalidade e interesse público,
que o Projeto de Lei nº 474/2022, pelas graves consequencias que podem
acarretar, bem como pelas justificativas acima apresentadas não pode prosperar
de imediato, fundamentando-se deste modo à procedência do VETO.

Destarte, devolvo o assunto à apreciação dessa Egrégia Câmara,
renovando a Vossa Excelência, na oportunidade, meus protestos de apreço e
consideração. Após, publiquem-se as presentes razões de VETO nos veículos
competentes Oficiais do Município.

Pelo acima exposto, propicio a reapreciação da matéria com o
consequente debate acerca do tema, por parte desse egrégio Poder Legislativo,
executivo e próprias instituições bancárrias, certo de que os Nobres Vereadores,
ao conhecerem os motivos legais e práticos de necessidade e utilidade pública e
coletiva que levaram a rejeição da proposta, reformularão seu posicionamento.

Respeitosamente,

LUIS CÁSSIO DE SOUZA ANDRADE
PREFEITO
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Assunto: VETO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SOURE –
BA, Nº 475/2022, QUE DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE
MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E
CERRANIAS DE NOVA SOURE-BA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Nova Soure – BA,

1.

O Prefeito Municipal de Nova Soure-BA, tendo em vista o que dispõe, Lei

Orgânica do Município e com base nas fundamentações que seguem abaixo, VETA
INTEGRALMENTE O PROJETO DE LEI Nº 475/2022 DE INICIATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SOURE – BA, pelas razões a seguir
elencadas.

JUSTIFICATIVA DO VETO:

O Projeto de Lei nº 475/2022, apresenta proposta para que se
proceda, no Município de Nova Soure – BA, a instalação de câmeras de
monitoramento de segurança nas dependências e cercanias de todas as escolas
públicas municipais.

Por certo a justificativa do presente projeto se dá no sentido de que a
implantação do sistema de vídeo-monitoramento nas escolas visaria assegurar a
segurança patrimonial necessária das instituições de Ensino Municipal, bem
como aos profissionais que exercem seu oficio nas escolas, aos alunos que
usufruem da rede municipal de ensino e aos seus familiares.

Em que pese o nobiliário intuito dessa Casa Legislativa, em apresentar
medida por meio da qual busca-se coibir possíveis ações de violência,
vandalismo, e outros atos do gênero nas escolas Municipais, o presente Projeto
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de Lei, mostra-se omisso em sua redação, bem como importa na invasão de
competência do Chefe do Poder Executivo Municipal, fatos estes que, justificam
o VETO, como a seguir será exposto.

Em primeiro lugar, há que se discorrer sobre a deficiência de
informações do Projeto de Lei, que não pode prosperar sem trazer em seu bojo
questões de fundamental relevância.

A UM) não apresenta o critério a ser adotado para se aferir qual
escola gozará de prioridade quanto à instalação das câmeras de monitoramento;

A DOIS) o referido Projeto, não estabelece se há um limite máximo
para o número de câmeras a serem instaladas em cada escola; e

A TRÊS) não é apresentado no Projeto qualquer estimativa dos gastos
necessários com a implantação do sistema em questão, o qual fatalmente ficará
a cargo da Administração Pública Municipal.

É imperioso destacar que tanto para a implantação do sistema de
câmeras quanto para a manutenção destas, será necessário que a Administração
Pública proceda a contratação de mão de obra especializada, bem como
promova ainda a capacitação dos funcionários, de modo que estes operem o
sistema de monitoramento nas escolas sem ocasionar maiores prejuízos ao
Erário Público, por falta de pericia e ou má utilização dos equipamentos.

Nesse contexto, a instalação de câmeras de monitoramento de
segurança nas escolas Públicas Municipais não está atrelada apenas à aquisição
das mesmas, sendo imprescindível a contratação de empresa especializada para
a prestação deste serviço que envolve a aquisição de circuito fechado de
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televisão para cada escola, assim como as câmeras e fiação que abrange toda a
área a ser segurada pelo sistema, para que o mesmo funcione. Ademais, a
aquisição dos equipamentos necessitará de manutenção, pois com o tempo
ficarão defasados.

Quando da identificação de ocorrências, sejam elas por sistemas de
alarmes ou outro, quem será responsável pela atuação direta à infração? Os
profissionais da escola estarão dispostos a abarcar às suas atividades, tamanha
responsabilidade? Haverá a necessidade de contratação e capacitação de
profissional específico em cada escola responsável por supervisionar e sanar as
ocorrências e todas as prerrogativas originadas após estas. Se o monitoramento
acontecer à distância, o tempo necessário para evitar ocorrências será suficiente
até o deslocamento de profissional capacitado? Não estaria aí o objetivo sendo
abortado em virtude da falta de logística, de equipamento ou até mesmo de local
e profissional preparado para gerenciar este sistema?

Salienta-se que a aprovação de Projetos de Leis como o retro
mencionado, que importem no aumento de despesas ao Erário Público,
revestem-se de vício de inconstitucionalidade formal, tendo em vista conflitar
com os princípios constitucionais da Iniciativa Privativa de Lei e da Separação dos
Poderes. Ademais, depreende-se que o dispositivo legal não pode ser convertido
em Lei, sob pena de constituir ofensa à Constituição Mineira, em seu art. 173 e
também ao art. 19 da Lei Orgânica Municipal.

Dessarte, nota-se pela simples leitura do Projeto de Lei, a clara
invasão do Poder Legislativo na esfera de competência do Poder Executivo
Municipal, cabendo transcrever como exemplo o disposto do artigo 4º do texto.
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Art. 4º As despesas com a execução da
presente Lei

CORRERÃO por conta de

dotações

próprias

consignadas

no

orçamento

vigente,

suplementadas

se

necessário (grifo nosso).

Cabe demonstra-se aqui o entendimento do art. 165 da Constituição
Federal de 1988, sobre o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária.

Art. 165 - Leis de iniciativa do Poder
Executivoestabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.

Destarte, ante o posicionamento do artigo 165 da Carta Magma acima
demonstrado, os Nobres legisladores não possuem proficiência para determinar que
o Poder Executivo proceda a “inclusão” das despesas decorrentes da execução da
presente Lei, em propostas de planejamento orçamentário, que são de iniciativa
PRIVATIVA do Chefe do Poder Executivo.

Neste ínterim, claramente, demonstra-se que a aprovação do Projeto
de Lei ora discutido, gera gastos ao Erário Público, pelo que cabe ser VETADO.

Ressalta-se ainda que o referido Projeto de Lei, atribui a total
responsabilidade de regulamentação dos atos tendentes à instalação das
Câmeras, a contar da data de publicação da Lei em comento, embora ressalte-se
de iniciativa errônea, ao Poder Executivo.
É imperioso destacar que os Projetos de Lei, não possuem o condão
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de “Decretar” nenhuma Lei, mas tão logo este, apenas pode “apresentá-lo” à
apreciação do Poder Executivo, fato este que revela vício de formalidade jurídica.

Ademais, conclui-se sob a ótica da constitucionalidade, que o Projeto
de Lei nº 475/2022, pelos graves vícios, bem como pelas justificativas acima
apresentadas não pode prosperar, fundamentando-se deste modo à procedência
do VETO.

Necessário esclarecer da mesma forma que o município de Nova
Soure – BA dispõe de conselho municipal de segurança e que o mesmo promove
atividades e discussões para garantir/assegurar mecanismos de segurança e
utilidade pública municipal, ao passo que sugerimos reunião com o mesmo para
futuras providências inclusive existe editais que são disponibilizados pelo poder
judiciário para que entidades como esta atue com fito em investir recursos na
segurança municipal o que poderia ser discutido inclusive.

Destarte, devolvo o assunto à apreciação dessa Egrégia Câmara,
renovando a Vossa Excelência, na oportunidade, meus protestos de apreço e
consideração. Após, publiquem-se as presentes razões de VETO nos veículos
competentes Oficiais do Município.

Pelo acima exposto, propicio a reapreciação da matéria, por parte
desse egrégio Poder Legislativo, certo de que os Nobres Vereadores, ao
conhecerem os motivos legais que levaram a rejeição da proposta, reformularão
seu posicionamento.

Respeitosamente,

LUIS CÁSSIO DE SOUZA ANDRADE
PREFEITO
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