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SECRET 

"BRASIL: DO CABURAI AO CHUÍ" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM DE VETO N ° 005, DE 08 DE ABRIL DE 2022. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES E EXCELENTÍSSIMAS SENHORAS 

VEREADORAS. 

RAZÕES DE VETO TOTAL 

Comunico a Vossas Excelências que, nos termos dos incisos II, III 

e IV, do art 62, ambos da Lei Orgânica do Município de Boa Vista, decide VETAR 

TOTALMENTE, por razão de inconstitucionalidade e ofensa ao interesse público, o 

Projeto de Lei no 206/22 de iniciativa do Poder Legislativo, cuja ementa anuncia a 

desobrigação do uso de máscaras facial no âmbito do Município de Boa Vista/RR, 

durante o período da pandemia da COVID-19 e dá outras providências, conforme 

as razões que respeitosamente passo a expor: Q ►@t ; ~r: »  ~~ 
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"BRASIL: DO CABURAÍ AO CHUÍ" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

GABINETE DO PREFEITO 

O Projeto em apreço de iniciativa dessa egrégia Casa de Leis não 

poderá prosperar no ordenamento jurídico, tendo em vista os vícios de 

inconstitucionalidade que o maculam. 

A proposição em pauta representa usurpação do Poder 

Legislativo Municipal em seara que não lhe é própria, trazendo a lume vício de 

incompetência que lhe impede o prosseguimento. 

É sabido que a Pandemia da COVID-19 trouxe vários desafios e 

incertezas para toda humanidade, tendo acometido milhões de vidas em todo o 

mundo, como forma de evitar o contágio e a propagação do vírus ás demais pessoas, 

com base nas orientações da Organização Mundial de Saúde - OMS, foram adotadas 

medidas sanitárias, entre as quais se destaca o uso de máscaras. 

Em consequência disso, a questão que surge refere-se 

constitucionalidade de lei de inciativa do Poder Executivo Municipal acerca da 

desobrigação do uso de máscaras como medida sanitária durante a pandemia da 

COVID-19, no âmbito do Município de Boa Vista/RR. 
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"BRASIL: DO CABURAÍ AO CHUÏ" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

GABINETE DO PREFEITO 

Pois bem, no Brasil a Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, em seu artigo 3°, estabeleceu que as autoridades poderão adotar medidas 

sanitárias para o enfrentamento de emergência em saúde pública de importância 

internacional, dentre as quais o uso obrigatório de máscaras como meio de proteção 

individual. 

Nesse contexto, como forma de efetivar o combate à doença, o 

artigo 3°, §7°, faculta o uso de medidas sanitárias pelos gestores locais de saúde. Por 

conseguinte, ante a previsão expressa na Lei n° 13.979 de 2020, afigura-se atendido o 

princípio da legalidade na obrigatoriedade do uso de máscaras por meio de decreto 

municipal ou estadual, eis que o decreto do gestor público local atua dentro da esfera 

estabelecida pelo legislador nacional, tendo na própria lei ordinária o seu fundamento 

de validade. 

Insta destacar, por oportuno, que a suprema Corte pacificou 

entendimento a acerca da competência comum dos entes federados — União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios — no sentido de possuírem competência comum para 

legislar e adotar medidas sanitárias de combate à epidemia internacional (ADI n° 

6.341¡DF). 

Todavia, não obstante entendimento do STF quanto a 

competência concorrente dos entes federativos, tal competência não abrange o Poder 
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'BRASIL: DO CABURAI AO CHUI' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

GABINETE DO PREFEITO 

Legislativo, haja vista que para atingir tal mister, os gestores locais devem se uti lizar da 

publicação de decretos, em conformidade com o artigo 3°, §7°, da Lei Federal n° 13.979 

de 6 de fevereiro de 2020. Vejamos: 

Art. 3°. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competéncias, entre 
outras, as seguintes medidas: (grifo nosso) 

I - Isolamento; 

II - Quarentena; 

III - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

e) tratamentos médicos específicos; 

til-A - uso obrigatório de máscaras de proteção individual: (grifo nosso) 

IV - Estudo ou investigação epidemiológica; 

V - Exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 

VI - Restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, de: 

a) entrada e saída do País; e 

b) locomoção interestadual e intermunicípai; 

Vil - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese err, que será garant do 
o pagamento posterior de indenização justa; e 

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de quaisquer 

materiais, medicamentos, equipamentos e nsumos da área de saúde sujeitos à v giláncia san-tária 
sem registro na Anvisa considerados essenciais para auxiliar no combate á pandemia do 
coronavirus, desde que: 
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"BRASIL: DO CABURAÍ AO CHUÍ" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

GABINETE DO PREFEITO 

a) registrados por pelo menos 1 (uma) das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e 
autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países: 

1. Food and Drug Administration (FDA); 

2. European Medicines Agency •tEMA): 

3. Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA;; 

4. National Medical Products Administration (NMPA): 

§ 1° As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em 

evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão 

ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação 
da saúde pública. (grifo nosso) 

§ 2° Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

I - O direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência 

à familia conforme regulamento; 

II - O direito de receberem tratamento gratuito: 

111- O pleno respeito à dignidade. aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, 

conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário internacional, constante do Anexo ao 
Decreto n° 10.212, de 30 de janeiro de 2020. 

§ 3° Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período 
de auséncia decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4° As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o 

descumprimento delas acarretará responsabilização nos termos previstos em lei. 

§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde: 

1 - Disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos i e II 
do caput deste artigo; e 

§ 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde. da Justiça e Segurança Pública e da 

lnfraestrutura disporá sobre as medidas previstas no inciso Vi do caput deste artigo, observado 
o disposto no inciso I do § 6°-B deste artigo. 

§ 6°-B. As medidas previstas no inciso VI do caput deste artigc deverão ser precedidas de 
recomendação técnica e fundamentada: 

I - Da Agência Nacional de Vigilància Sanitária (Anisa), em relação à entrada e saída do Pars e a 

locomoção interestadual; ou 
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"BRASIL: DO CABURAÍ AO CHUÍ" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

GABINETE DO PREFEITO 

II - Do respectivo órgào estadual de vigiláncia sanitaria, em relação à locomoção intermunicipai. 

§ 6'-C. (VETADO). 

§ 6'-D. (VETADO). 

4 7° As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: (grifo nosso) 

1 - Pelo Ministério da Saúde, exceto a constante do inciso VIII do caput deste artigo: (grifo 
nosso) 

II - Pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas 
hipóteses dos incisos I, II, Ill -A, V e VI do caput deste artigo: (grifo nosso) 

Ill - Pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste 
artigo. (grifo nosso) 

EMENTA: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA 
INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA 
SANITÁRIA INTERNACIONAL LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS 

PARA LEGISLAR E ALTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA 

INTERNACIONAL HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. 

MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 1. A emergência internac.onal, reconhecida 
peia Organização Mundial da Saúde. não implica nem muito menos autoriza a outorga de 
discricionanedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. 
As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual mas também 
o exercício da nacionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma 
eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões 
governamentais e o direito de criticá Ias. Os agentes públicos agem melhor. riesmo durante 
emergências, quando são obrigados ajustificar suas ações. 

2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir 
parámetros materiais específicos, a serem observados, por primeìre, pelas autoridades políticas. 
Como esses agentes públicos devem sempre justiVcar suas ações, é á luz delas que o controle a 
ser exercido pelos demais poderes tem lugar. 

3.O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissào, sobretudo para as ações essenciais 
exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva 
ou privativa, premiem-se as inações do governo federai, impedindo que Estados e Mun cipìos no 
ámbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado 
garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a Uniào. mas também os Estados e os 
Municípios. 

4. A diretriz constitucional da hierarquização. constante do caput do art. 1.8 não significou 
hierarquização entre os entes federados: mas comando único. dentro de cada um deles. 

s. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência 
própria da União para legislar sobre vigiláncia epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS. 
Lei 8,080, de 1990. O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a 
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"BRASIL: DO CABURAÍ AO CHUÍ" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

GABINETE DO PREFEITO 

competência própria dos demais entes da federação na realização de sere ços da saúde, nem 

poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços. 

6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas 
necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às 
diretrizes da Organização Mundial da Saúde. não apenas por serem elas obrigatórias nos termos 
do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042 de li  de 
dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena 

eficácia ao direito à saúde. 

7. Corno a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o 
exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito a saúde, amparada em 

evidências cientificas e nas recomendações da Organização Mundia' da Saúde. 

8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 
9° do art. 3° da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de 
governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição. o Presidente da República poderá 
dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e ativ:dades essenciais. AC C R DA O vistos. 

relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão 
Plenária, sob a Presidência do Ministro Dias Toffoii, na conformidade da ata de julgamento e das 
notas taquigráficas. por maioria de votos, em referendar a medida cautelar defenda pelo Ministro 
Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9` do art. 3 da 
Lei 13.979/2020, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, no 

termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor: mediante 
decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o Ministro 
Relator e o Ministro Dias T offoli (Presidente), e. em parte, quanto à interpretação conforme a letra 
b do inciso VI do art. 3°, os Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. REFERENDO NA MEDIDA 
CAUTELAR NA AÇÀO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.341 DISTRITO FEDERAL. 

Ademais, conforme entendimento do Supremo, em consonância 

com o que dispõe a Lei Federal n° 13.979¡Z0, em seu artigo 3°, parágrafo 1°, somente 

poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as 

informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao 

mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. No caso da 

COVID-19, muito embora, os altos índices de vacinação no Brasil tenham minimizado 

a ação do vírus, a Organização Mundial de Saúde ainda não se manifestou quanto ao 

fim do período pandêmico. 
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"BRASIL: DO CABURAÍ AO CHUÍ" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

GABINETE DO PREFEITO 

É bem verdade que a vacina trouxe um alento a população 

mundial de modo a permitir a flexibilização de medidas sanitárias, dentre as quais o 

uso de máscaras, já regulamentado recentemente por Decreto Municipal, todavia, uma 

lei que desobrigue o uso de máscara e proíbe a utilização de tal medida caso 

necessário, não nos parece responsável, nem tão pouco razoável diante da 

permanência do vírus da COVID19 e suas constantes mutações. 

Dessarte, o projeto de lei em comento, além de ferir o interesse 

público possui vício de competência, isto porque a Lei Orgânica do Município de Boa 

Vista/RR estabelece ser de competência prívativa do Prefeito Municipal a iniciativa de 

projeto de lei que trate das atribuições, estruturações, organização e funcionamento 

de toda a administração pública municipal, o exercício da administração superior, bem 

como a expedição de decretos e regulamentos para sua fiel execução. Confira-se, nesse 

particular, art. 62, incisos II, Ill, IV e VII da LOM: 

Art. 62 - Compete privativamente ao Prefeito: 

Il - Exercer a direção superior da Administração Pública Municipal: 
Ill - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta lei Orgânica. 

IV- Sancionar, promulgar e fazer publicar leis aprovadas pela Câmara e expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução: 

VII - dispor sobre a organização e o funcionamento da Administraçáo Municipal, na forma da lei. 

Nesse caso, resta cristalino que a inciativa de projeto de lei que 

verse sobre a criação, estruturação e atribuições no âmbito das Secretarias ou 

Departamentos equivalentes a órgão da Administração Pública, bem como o 
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"BRASIL: DO CABURAÍ AO CHUÍ" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

GABINETE DO PREFEITO 

direcionamento e organização de toda a administração pública municipal, compete 

privativamente ao Chefe do Executivo Municipal. 

Dessarte, há de ser respeitada a competência privativa do Chefe 

do Poder Executivo Municipal, a quem compete privativamente a iniciativa de leis que 

tratem sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias ou Departamentos 

equivalentes a órgão da Administração Pública e acerca da organização e funcionamento 

da Administração Municipal. 

Em síntese, a Lei Municipal objeto do presente veto, por tratar de 

matéria tipicamente administrativa ou por usurpar a competência privativa para 

iniciativa de projeto de Lei, nos termos do inciso IV, art. 45 da LOM, não poderia ter 

sido originada no Poder Legislativo, por constituir atribuição exclusiva do Chefe do 

Executivo, com a invasão de competência o ato normativo apresenta vício de 

inconstitucionalidade formal, além de contrariar o interesse público. 

Por fim, acerca do veto, disciplina a LOM em seu inciso V. art. 62 o que 

se segue: 

Art. 62 - Compete privativamente ao Prefeito: 

V - Vetar Projetos de Lei, total ou parcialmente, per interesse púbi CO ou por 

inconstitucionalidade; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n 017• de 2010) 
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"BRASIL: DO CABURAÍ AO CHUÍ" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

GABINETE DO PREFEITO 

Desta forma, não obstante se possam reconhecer os meritórios 

propósitos que nortearam seus ilustres autores, com fundamento nos dispositivos 

legais supramencionados, VETO TOTALMENTE o Projeto de Lei em comento, por 

demonstrar-se inconstitucional e contrariar o interesse público, com fulcro no art. 62, 

inciso V e por afronta aos dispostos em seu artigo 62, incisos II, Ill, IV e VII. 

Boa Vista, 08 de abril de 2022. 

ARTHUR HENRIQUE BRANDÃO MACHADO 

Prefeito de Boa Vista 

Rua General Penha Brasil, n° 1.411 - São Francisco - Palácio 09 de Julho 
Fone: (095) 3621-1700 - Ramal 1775- Gabinete do Prefeito 
CEP 69.305-130 - Boa Vista/RR. Sítio: www.boavista.rr.gov 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

"BRASIL: DO CABURAÍ AO CHUÍ" 
Rua General Penha Srasll, 1011 - São Francisco CEP 69.305-130 - Palácio 9 rle Julho 

Telefone: (95) 3621-1732 — Ste srrantr boavista. rr qov br 
Boa Vista 

Boa Vista, data conforme assinatura digital. 

OFÍCIO Nº 17710-PGM/GAB/2022 
NUP: 9. 127641/2022 

A Sua Excelência o Senhor 
Genilson Costa e Silva 
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista 

Câmara Municipal de Boa Vista 

Palácio João Evangelista Pereira de Melo 

Avenida Capitão Ene Garcês, nº 1.264, São Francisco 

Boa Vista - RR - CEP 69.301-160 

Assunto: Encaminha mensagem de Veto total 005/2022 

Senhor Presidente, 

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste expediente encaminhar 

Mensagem de Veto total n° 005 referente ao Projeto de lei n° 206/2021, para apreciação. 

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração e nos 

colocamos a inteira disposição para eventuais esclarecimentos ou solicitações. 

Respeitosamente, 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

FLÁVIO GRANGEIRO DE SOUZA 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - ADJUNTO 

OAB/RR 327-B 

RECEBIDO ~TIVA SECRE~IA GE~ ~ ~ 

ANEXOS: Veto nº 005/2022 

PRESIDÊNCIA — CMBV 

Recebido em 33 / O k /_2.Z 

Ás
Rubrica 

una Ragite t s ce n 
Assistente Parlamentar Especial 

Prestdèncaa CMBV 

fi.... 
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