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Parecer n.' 37 3 l2022iCCJR

Referente ao Veto Total n.o 112022 - Mensagom n.o 21412021 -
Projeto de Lei n3 4112019, que ooEstabelece critérios adicionais aos

grupos que tem prioridade para receber gratuitamente a vacina

HINI, no Estado de Mato Grosso.".

Autor: Poder Executivo.

Relator (a): Deputado (a)

I - Relatório

O presente veto foi recebido e registrado pela Secretaria de Servigos Legislativos no dia

1610612022, tendo sido lido na Sessão da mesma data. Após foi encaminhado para esta Comissão de

Constituição, Justiça e Redação - CCJR no dia 1710212022, conforme as fls. 02 e 05v.

O § 1o do artigo 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê qtre, "se o
Governador do Estado considerar o projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou

contrário ao interesse público, vetá-lo-á Parcial ou parcialmente".

Ainda, nos termos do § 1o, do artigo 302, do Regimento Interno desta Casa de Leis,

compete a esta Comissão a análise do veto que tiver por fundamento a inconstitucionalidade da

proposição.

Nas razões do Veto Total em apreço, o Govemador do Estado expõe o seguinte

fundamento:

"No exercício das competências contidas nos artigos 42, §1", e (t6, inciso IV, da

ConsÍituiÇão do Estado, comunico a Vossa Excelência que decidi vetar

integralmente o Projeto de Lei n' 4l/2019 que "Estabelece critérios adicionais aos

grrpot que têm prioridade para receber gyatuitamente Q vacina HlNl, no Estado

àe Mato Grosso", aprovado por esse Poder Legislativo na Sessão Plenáriado dia

l7 de noventbro de 2021.

Isso porque, a propostct incorre em vício formal, vez que a Constituição Federal

fixoi a iompetência da União para legislar acerca cla defesa da saúde, conforme

art. 24, iniiso XIII, cabendo aos Estados e ntunicípios legislarent de forma
suplementar, quando inexistente regulação sobre o tenta.

Ocorre que, no caso em comento, cabe ao Ministério da Saúde estabelecer os

grupos prioritários Para vqct, HlNl de forma gratuita. Sendo assim, cabe
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ao referido órgão federal produzir Informe Técnico acerca de Campanha Nacional

de Vacinação Contra a Influenza, estabelecendo rol de grupos vulneraveis a ser

observado em toda afederação.

Acerca do tema, a Lei Federal n' 13.844, de 18 de iunho de 2019, estabelece a

organização básica dos órgãos do Poder Executivo Federal, atribuindo ao

Ministério da Saúde competência para regular a política nacional de saúde,

incluindo àquelas que versem acerca de ações preventivas ent geral.

Sendo assint, o projeto de lei em con'tenÍo padece de inconstitucionalidade.formal
por invadir contpetência da União".

Submete-se a esta Comissão o Veto Total n.' 112022 - aposto ao Projeto de Lei n."

4ll2OIg, de autoria do Deputado Eduardo Botelho, confoffne ementa acima, a fim de ser emitido o

necessário parecer.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo com o artigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso e artigos 302, § lo e 369, inciso I, alínea ooa" do Regimento

Interno desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e regimental de

todas as proposições oferecidãs à deliberação do Plenário desta Casa de Leis, bem como sobre os

vetos que teúam por fundamento a inconstitucionalidade.

De acordo com o artigo 42 daConstituição do Estado de Mato Grosso, o Governador pode

^ 
vetar o projeto de lei por incoÀtitucionalidade ou que seja contrário ao interesse público, in verbis:

Art. 42 O projeto de lei, após concluída a respectiva votação, se reieitado pela

Assembleià Làgislativa, serà arquivado; se aprovado, será enviado ao Governador

do Estado que, aquiescendo, o sancionará no prazo de quinze dias úteis.

§ 1'^se o Governador do Estado considerar o proieto de lei, no todo ou em parte,
-inconstitucional ou contrdrio ao interesse oúblico, vetá-lo-á Parcial ou

pr*l"l*r"t", ", prr* de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e

comunicará, denio de quaienta e oito horas, os motivos do veto ao Presidente da

Assembleia Legislativa. (grifamos e negritamos)'

Conforme explanado nas razões do veto, o Senhor Governador encontrou violações

constitucionais invocando à competência da União para legisl ar aceÍca da defesa da saúde,

conforme art.24, inciso XIII, cabendo aos Estados e municípios legislarem de forma suplementar,

quando inexistente regulação sobre o tema. Alude ainda que, nos termos,du !"]_ 
t:9"::l 

l^
13,84412019, compete ao Ministério da Saúde regular a tica nacional de saúde, incluindo

àquelas que versem acerca de ações preventivas em
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Não obstante os argumentos utilizados pelo Chefe do Poder Executivo para vetar a

proposição aprovada por esta Casa de Leis, o veto total não merece prosperar.

De proêmio, a Constituição Federal assim dispõe acerca do direito à saúde:

Art. 6' São direitos sociais a educação, a saúde. a alimentação, o trabalho, a

moradia, o transporte, o lazer, a seguranÇa, a previdência ,social, a proÍeção à

nraternidade e à infancia, a assistência aos desamparados, na fornta desla

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualiÍário às ações e serviços para sua promoçãtt,

proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integ,rant uma rede regionalizada e

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as

seguinles diretrizes:

II - atendintento integral, com priorülode pora as ativitlodes preventivas, sent

prejuízo dos serviços assistenciais ;

Ao prever a prioridade de vacinação do H1N1 aos doadores de sangue e doadores de

medula óssea a proposlção enquadra-se na temáirica de proteção e defesa da saúde, a qual também

se insere nu 
"o*p"iência 

legisiativa concorrente entre a União e Estados, nos tetmos do arttgo 24,

inciso XII da Constituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

conc orrent e m ente s obre :

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde,'

Diante das previsões desses dispositivos constitucionais e legais, verifica-se que a

propositura ao incluir no grupo prioritário de vacinação do H1N1 os doadores de sangue e doadores

de medula óssea tem o oUl"iiuo de cumprir efetivamente um direito social previsto no artigo 6'da
Constituição Federal, qual seja, o direito à saúde.

Assim, a proposição se coaduna com as previsões constitucionais e legais, sendo que o

legislador estadual não usurpou a competência da União, uma vez que apenas suplementa essas

norrnas, nos termos do artigo 24 da Constituição Federal.

Dernais disso, adotando-se a técnica de fundamentação "aliunde ou per relalionem",

fundamenta-se a demrbada do veto total com supedâneo no Parecer n.'28212021/CCJR'
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Portanto, com base no artigo 42, § 1o da constituição Estadual pode o Governador do

Estado vetar totalmente o projeto, porém, ánte as tazóes do veto' o mesmo deve ser rejeitado'

uprorunAo-se o Projeto de tei í.' qt/ZOt| de autoria do Deputado Eduardo Botelho'
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É o parecer.

III - Voto do (a) Relator (a)

Diante do exposto, voto pela derrubada do veto Total n: 112022 - Mensagem n'o

2l4l2)2l, de autoria do Poder Executivo'

Sala das Comissões, em ,l 'í a" c I de 2022'

IV - Ficha de Votação

3

Reunião da Comissão em

Relator (a):

Voto Relator (a
DO22 - Mensagem-n'o 21412021' de

Diante do exPosto,'
autoria do Poder Executivo.

ificação do (a) DePutado (a)
Posição na Comissão
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FOLHA DE vOrAçÃO - STSTEMA DE DELTBERAçÃO HíBR|DO lt''Je-l

l*ro:"ql
Reunião 13 Reunião Ordinária Híbrida
Data tsl03l2022 Horário 08h00min
Proposição VETO TOTALO]-l2O22 - MSG 2t4l2O2L
Autor (a) Poder Executivo

vorAçÃo

Membros Titulares Sim Não Abstenção Ausente

Deputado Dilmar Dal Bosco - Presidente x n n tr
Deputado Sebastião Rezende - Vice-
Presidente

tr tr tr x

Deputado Dr. Eugênio tr tr n u
Deputada Janaina Riva x tr tr n
Deputado Max Russi x n u tr

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone tr tr n tr
Deputado Faissal n tr tr n
Deputado Dr. Gimenez tr tr n tr
Deputado Delegado Claudinei n tr n n
Deputado Xuxu Da! Molin n n tr n
Soma Total 3 0 0 t
Certifico que: Matéria relatada pelo Deputado Max Russi presencialmente com parecer pela
DERRUBADA do veto. Votaram com o Relator o Deputado Dilmar Dal Bosco e Deputada
Janaina Riva por videoconferência. Ausente o Deputado Sebastião Rezende. Sendo a

propositura aprovada com parecer pela DERRUBADA do veto.
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