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MENSAGEM DE VETO AO AUTÓGRAFO DE LEI Nº 063/2019 
  

VETO AO AUTÓGRAFO DE LEI Nº 063/2019 QUE 

ALTERA A LEI Nº 849/2009 QUE INSTITUI O DIA DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Exmo. Sr. Thiago Nicson da Silva Viana 

DD. Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, 

Nobres Parlamentares. 

Sirvo-me do presente para comunicar a esta Egrégia Casa Legislativa o VETO 

TOTAL ao Autógrafo de Lei em epígrafe pelas razões adiante expostas. 

Preambularmente, é importante lembrar que o Quilombo faz parte da formação 

histórico-politico-social do Município de Presidente Kennedy e, dentro deste 

contexto, a proposta legislativa aprovada pela Egrégia Câmara Municipal é de alta 

relevância para a defesa deste patrimônio municipal. Contudo, quanto à 

constitucionalidade este precisa ser revisto, tendo em conta os argumentos jurídicos 

que passaremos a abordar. 

L O VETO SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL 

Dispõe a Constituição da República que o projeto de lei é sancionado pelo Chefe do 

Poder Executivo, facultando-o o VETO pelas razões de inconstitucionalidade ou 

contrariedade ao interesse público: 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de 

lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 

8 1º. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em 

parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou 

parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do 

recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente 

do Senado Federal os motivos do veto. 
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A Constituição Federal de 1988, ao contrário das anteriores, como se extrai, dos 

artigos 1º e 18, elegeu o Município a condição de ente federativo, equiparando o 

processo legislativo municipal aos dos Estados e da União, em observância ao 

princípio da autonomia política. Seguindo esta ordem, a Lei Orgânica de nosso 

Município também regulamentou o VETO: 

Art. 49. Aprovado o Projeto de Lei, será este enviado ao Prefeito, que, 

aquiescendo, o sancionará. 

S 1º O Prefeito considerando o Projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou 

parcialmente, no prazo de até quinze dias úteis, contados da data do 

recebimento e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente 

da Câmara os motivos do veto. 

[...] 

Nesta ordem, as regras Constitucionais estabelecem que o Poder Executivo, quando 

da análise de um projeto de lei, atue de forma a veta-lo, total ou parcialmente, 

sustentando-se em razões de inconstitucionalidade ou quando contrário ao interesse 

público. No primeiro atuará de forma a proceder ao controle preventivo de 

constitucionalidade; no segundo, de forma política. 

O Autógrafo de Lei nº 063/2019, de 12 de novembro de 2019, foi recebido no dia 12 

de dezembro de 2019, e, contando 15 dias úteis, o prazo final é 06 de janeiro de 

2019, sem levar em consideração o recesso parlamentar. 

Apesar dos seus elevados propósitos, a proposta normativa em análise é 

inconstitucional e, mesmo que altamente relevante, impede a sua conversão em lei. 

IH. A LEI Nº. 849/2009 QUE INSTITUI O DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

O Dia da Consciência Negra no Município de Presidente Kennedy, comemorado 

anualmente no dia 20 de novembro, foi instituído pela na Lei nº 849, de 04 de 

dezembro de 2009. 

Objetivando resgatar a importância social, histórica e cultural do negro, 

especialmente da Comunidade Quilombola do Município, o dia 20 de novembro 

passou a integrar o calendário municipal como ponto facultativo. 
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HI. A PROPOSTA LEGISLATIVA 

A proposição legislativa aprovada pela Egrégia Câmara Municipal propõe a 

alteração na Lei nº 849, de 04 de dezembro de 2009, que instituiu o Dia da 

Consciência Negra no Município de Presidente Kennedy. 

Neste contexto de alta relevância social, mas de inconstitucionalidade, o Autógrafo 
de Lei conta com dois artigos, em que inclui uma nova redação ao art. 1º instituindo 

o dia 20 de novembro como feriado municipal e revoga o art. 4º da Lei nº 849/2009 

que o previa como “ponto facultativo”. 

IV. AS RAZÕES DE VETO 

No âmbito Nacional os feriados são regulamentados pela Lei nº. 9.093, de 12 de 

setembro de 1995, que também dispõe sobre a competência estadual e municipal 

para definição de seus próprios feriados: 

Art. 1º São feriados civis: 

I- os declarados em lei federal; 

II - a data magna do Estado fixada em lei estadual. 

HI - os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do 

Município, fixados em lei municipal, 

Art. 2º São feriados religiosos os dias de guarda, declarados em lei 

municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a 

quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 11 da 

Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, 

A Lei nacional que regulamenta os feriados é a Lei nº, 662, de 06 de abril de 1949, 

que após alteração em 2002, passou a viger com a seguinte redação: 

Art. 1º. São feriados nacionais os dias 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de 

maio, 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de 

dezembro. (Redação dada pela Lei nº 10.607, de 19.12.2002) 

Art. 2º. Só serão permitidas, nos feriados nacionais, atividades privadas e 

administrativas absolutamente indispensáveis. 

Art. 3º. Os chamados “pontos facultativos”, que os Estados, Distrito 

Federal ou os Municípios decretarem, não suspenderão as horas normais 

do ensino, nem prejudicarão os atos da vida forense, dos tabeliães e dos 

cartórios de registro. 
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Além desses feriados, a Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980, fixou o dia da 
Padroeira do Brasil: 

Art. 1º É declarado feriado nacional o dia 12 de outubro, para culto público 

e oficial a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. 

No estado do Espírito Santo, a recente Lei nº 11.010, de 03 de julho de 2019, fixou o 
dia de Nossa Senhora da Penha (oitavo dia posterior ao domingo de Páscoa) como 
feriado estadual: 

Art. 1º Fica declarado Data Magna do Estado do Espírito Santo o dia 
dedicado à Padroeira do Estado, Nossa Senhora da Penha, sendo 

considerado feriado estadual. 

Parágrafo único. A comemoração da Data Magna a que se refere 
O caput será sempre na segunda-feira, oitavo dia posterior ao domingo de 
Páscoa. 

Até a conversão em feriado estadual, o Dia de Nossa Senhora da Penha já era 
reconhecido como feriado municipal de Presidente Kennedy que conta com 
legislação específica, qual seja a Lei nº. 347, de 18 de fevereiro de 1992, em que fixa 
quatro feriados municipais: 

Art, 1º, Fica determinado os seguintes feriados Municipais, que em número 
de quatro: 

Dia do Município - 04 de abril. 

Dia de Nossa Senhora da Penha — Padroeira da Cidade — Festa Móvel. 

Dia de Nossa Senhora das Neves - Padroeiro do Município - 05 de 
agosto. 

Dia Consagrado aos Mortos - 02 de novembro. 

Nota-se que a Lei nacional nº. 9.093/1995 delega ao Município a competência para 
declarar até cinco feriados, sendo um de natureza civil (a data do início e do 

término do ano do centenário de fundação do Município), e quatro religiosos 
conforme tradição local, sendo uma dessas datas a “Sexta-Feira da Paixão” que é 
considerado feriado nacional. 

De plano, observa-se que embora o dia 02 de novembro - Dia Consagrado aos 
Mortos — tenha tornado feriado nacional em 2002 com a alteração realizada na Lei 
Federal nº. 662/1949, no nosso Município continua sendo executado com 
fundamento na Lei Municipal nº. 347/1992. 
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Igualmente, com a entrada em vigor da Lei estadual nº 11.010/2019, também passou 

a coincidir o feriado de Nossa Senhora da Penha. 

Em sintese, respeitado o regramento nacional e estadual, o Município de Presidente 

Kennedy observa os seguintes feriados: 

  

Data Denominação Natureza / Fundamento legal 
  

01 de janeiro 

04 de abril 

Móvel 

Móvel 

21 de abril 

01 de maio 

05 de agosto 

07 de setembro 

12 de outubro 

02 de novembro 

15 de novembro 

25 de dezembro 

Dia da Confraternização Universal 

Dia do Município 

Paixão de Cristo 

Nossa Senhora da Penha 

Tiradentes 

Dia do Trabalhador 

Nossa Senhora das Neves 

Independência do Brasil 

Nossa Senhora Aparecida 

Finados 

Proclamação da República 

Natal 

Feriado Nacional — Lei 662/1949 

Feriado Municipal - Lei 347/1992 

Feriado Municipal — Lei 347/1992 

Feriado Municipal - Lei 347/1992 
Feriado Estadual — Lei 11.010/2019 

Feriado Nacional — Lei 662/1949 

Feriado Nacional — Lei 662/1949 

Feriado Municipal — Lei 347/1992 

Feriado Nacional — Lei 662/1949 

Feriado Nacional — Lei 6802/1980 

Feriado Nacional — Lei 662/1949 

Feriado Municipal — Lei 347/1992 

Feriado Nacional — Lei 662/1949 

Feriado Nacional — Lei 662/1949 
  

Sob esse prisma, em nova análise das datas definidas como feriado municipal em 

Presidente Kennedy, vislumbra-se a possibilidade de substituição de feriados 

religiosos, o que não é o caso da alteração proposta no Autógrafo em comento. 

Importante ressaltar, que não se trata de uma negativa do Poder Executivo, mas 

impedimento legal por razões de inconstitucionalidade, vez que se o Município 

declarar um feriado que ultrapasse as regras da Lei Nacional nº. 9.093/1995 (inciso 

HI e art. 2º) estar-se-á criando o fenômeno jurídico denominado invasão de 

competência (art. 22, inciso I da Constituição Federal), pois estaria invadindo a 

competência da União para criação de feriados civis, eivando de vício de 

ilegalidade e inconstitucionalidade a lei municipal, conforme já decidido por 

Tribunais brasileiros e monocraticamente citado pelo Ministra do STF: 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DE 
FERIADO MUNICIPAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA 

LEGISLAÇÃO —INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE 

NEGA PROVIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais 
contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base 

na al, a do inc. II do art. 102 da Constituição da República contra o 

seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 

11.971/2015, DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, QUE 

ALTERA LEI QUE FIXA FERIADOS MUNICIPAIS, 

DECLARANDO FERIADO MUNICIPAL O DIA 20 DE 

NOVEMBRO, CONSAGRADO AO “DIA DA CONSCIÊNCIA 

NEGRA E DA DIFUSÃO DA RELIGIOSIDADE”. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO DE LEGISLAR 
SOBRE DIREITO DO TRABALHO. FERIADO CIVIL. 

AUSÊNCIA DE CONOTAÇÃO RELIGIOSA, POR NÃO 

CONFIGURAR DIA DE GUARDA. EXTRAPOLAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO MUNICÍPIO. 

INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA, 1. De acordo 

com o art. 8º da Constituição Estadual, os Municípios devem, 

necessariamente, observar os princípios estabelecidos na própria 

Constituição Estadual, além daqueles consagrados na Constituição 
Federal — dentre eles, o princípio federativo, do qual decorre o 

estabelecimento de um sistema de repartição de competências 

entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive em 

matéria legislativa. Nesse aspecto, em relação às competências 

legislativas, o art. 22, inc. I, da Constituição Federal estabelece que 
compete privativamente à União legislar sobre “direito civil, 

comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 

aeronáutico, espacial e do trabalho”, ao passo que o art. 30, inciso 
L da CF/88, preconiza que aos Municípios compete legislar sobre 

assuntos de interesse local. 2. Resta induvidoso que a instituição 

de feriados constitui-se temática ligada ao Direito do Trabalho - 

uma vez que o feriado, independentemente de seu cunho e 

natureza civil ou religiosa, ao fim e ao cabo, implica a interrupção 

do trabalho -, matéria cuja competência legislativa é privativa da 

União, conforme o art. 22, inc. I, da CF/88. A propósito disso, a 

União editou lei federal, a Lei n.º 9.093/95, regendo a matéria, 

prevendo a possibilidade de os Municípios declararem feriados 

religiosos os dias de guarda, de acordo com a tradição local e em 
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número não superior a quatro, já incluída a Sexta-Feira da Paixão 

(art. 2º da Lei n.º 9.093/95). Considerando que o dia 20 de 
novembro, declarado como feriado municipal pela lei impugnada, 

consagrado ao “Dia da Consciência Negra e da Difusão da 

Religiosidade”, não constitui dia de guarda, não podendo ser 

enquadrado como feriado religioso, por exclusão, tem-se que o 

feriado seria de natureza civil, porém, somente lei federal poderia 

assim declará-lo (art. 1º, inc. I, da Lei n.º 9.093/95). Isso posto, resta 

flagrante a inconstitucionalidade da lei impugnada, por afronta ao 

art. 8º da Constituição Estadual e aos art. 22, inc. I, e 30, inc. 1, 

ambos da Constituição Federal, destacando-se que estes dois 
últimos dispositivos configuram norma de reprodução obrigatória. 
3. Não se desconhece a decisão do STF, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 251.470 — Rio de Janeiro. Ocorre, em primeiro 
lugar, que tal decisão foi no âmbito de um recurso extraordinário, 

que resultou em extinção do feito sem julgamento de mérito. Por 

isso, em atenção ao art. 489, 8 1º, inc. VI, do CPC, afirma-se não 

existir qualquer violação a esse precedente da Corte Maior. 

Também não há violação ao art. 927, inc, 1, do CPC, porque, além 
de não haver decisão de mérito naquele precedente, tratou-se lá de 

um Recurso Extraordinário, e não de uma decisão em sede de 

controle concentrado de constitucionalidade, como exige o 

dispositivo em foco. JULGARAM PROCEDENTE, POR 

MAIORIA” (e-doc. 2, fl. 44), Os embargos de declaração opostos 

foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes: “EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO SANADA, A FIM DE 
RECHAÇAR EXPRESSAMENTE TESE SUSCITADA PELO 

EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS 
APONTADOS, DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO 
PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DE NORMA 
CONSTITUCIONAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. 
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, somente é cabível o manejo 

de embargos de declaração se a decisão for obscura (acerca da 

compreensão do seu conteúdo), contraditória (tomando-se a 
decisão em si mesma, e não com o entendimento da parte ou com 

interpretação da lei), omissa (quanto a questão relevante suscitada 

no litígio ou acerca da qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício), 

ou para fins de correção de erro material. 2. A fim de proporcionar 
ao embargante, se assim entender pertinente, a interposição de 

recurso aos Tribunais Superiores, acolhem-se os embargos 

declaratórios, sem efeito infringente, apenas para rechaçar 
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expressamente a suscitada inconstitucionalidade parcial do art. 2º 
da Lei Federal n.º 9.093/1995, face ao art. 19 da Constituição 

Federal, ainda que seja compreensível que a tese em questão 

restou afastada. Por outro lado, não se verificam os demais vícios 

de omissão e contradição apontados pela parte embargante. 3. Não 
se prestam os embargos de declaração a forçar artificialmente 

manifestação do Colegiado sobre dispositivo da Constituição 

Federal invocado pela parte a fim de ensejar prequestionamento. 
Não se exige que o julgador faça expressa referência às normas que 
pretende a parte eventualmente questionar ou que indique como 

violados, ou não, os dispositivos que sustentaram a linha 
argumentativa e conclusiva das teses e da decisão proferida. 

ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS, SEM EFEITO 
INFRINGENTE. UNÂNIME” (e-doc. 2, fl. 165). 2. No recurso 

extraordinário o agravante afirma ter o Tribunal de origem 
contrariado os incs. XXXV, LIV, LV do art. 5º, o inc. I do art. 22,0 

inc. I do art. 30, o inc. IX do art. 93,0 8 2º do art. 125 e o art. 215 da 

Constituição da República. 3. O recurso extraordinário foi 

inadmitido com fundamento na aplicação dos Temas ns. 339, 660 e 

484 de repercussão geral, de estar o acórdão em harmonia com a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de incidir, na 

espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, nos termos 

seguintes: “Com fundamento no artigo 102, inciso II, a, da 

Constituição Federal, aduziu, em preliminar, repercussão geral da 

matéria. No mérito, sustentou ofensa ao disposto nos artigos 5º, 

XXXV, LIV, LV; 19; 22, 1; 30, 1; 93, IX; 125, 8 2º e 215 da mesma 

Carta. Defendeu: 1) Preliminarmente, além de negativa de 

prestação jurisdicional, a existência de contradição entre a 

fundamentação e a conclusão do acórdão, mesmo após a oposição 

de embargos declaratórios; 2) Preliminarmente, a inadequação da 

ADI ao caso presente, tendo em vista que a parte autora buscou a 

inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 11.971/15 tendo como 
embasamento legal ofensa ao art. 8º da Constituição Estadual, 

erroneamente combinado com o art. 22, 1, da Constituição Federal, 

mas verdadeiramente embasada em violação da Lei Federal nº 

9.093/95. E que o acórdão recorrido lastreou-se em tais dispositivos 

combinados para declarar a inconstitucionalidade da referida lei 

municipal; 3) Não existir na Constituição Federal e mesmo na 

Constituição Estadual, uma única menção sobre instituição de 

feriado por lei municipal, e que o acórdão toma como verdadeira 

razão de decidir a lei federal, violando o art. 125, S 2º, da CF, para 

tanto, colacionou decisão do STF no RE 251.470 em que fora 
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assentada a impossibilidade jurídica do pedido em razão de 
eventual conflito da norma municipal com norma federal e 

também consignou que a instituição de feriado faz-se à luz da 
autonomia municipal. Colacionou, ainda, decisões do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo em ações diretas de 

inconstitucionalidade; 4) Não desconhecer o precedente do STF na 

ADI nº 3.069 que decidiu que a instituição de um novo feriado civil 

implicaria violação direta à CF; porém, quando em discussão a 
eleição deste ou daquele dia como data magna do Estado, ou dia 

de guarda segundo a tradição local, o controle é de legalidade e 
não de constitucionalidade; destacou, ainda, tratar-se de feriado 

religioso; 5) Não ter havido instituição de um novo feriado, pois a 

lei municipal em questão apenas complementou a lei federal 

fixando as datas de 2 dos 4 feriados religiosos; 6) Que a lei 

impugnada foi editada nos limites da competência atribuída aos 
Municípios pelo art. 30, 1, Il e IX, da CF, observado ainda o art. 215 

da mesma Carta; 7) Por fim, a relevância do feriado do dia 20 de 

novembro para a população negra, significância que possui status 

constitucional, nos termos do artigo 215 da Constituição. (...) 

Todavia, o recurso não merece prosseguimento. A questão relativa 

à negativa de prestação jurisdicional por ausência de 
fundamentação foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no 
julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339-STF), sob o regime 

da repercussão geral, reafirmando o entendimento jurisprudencial 

de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão 

ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 

decisão. Desse modo, existindo fundamento a amparar a decisão 

recorrida, desnecessário o exame exaustivo de cada tema posto. 

(...) Em relação à apontada afronta ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, o 

Supremo Tribunal Federal já negou a existência da repercussão 

geral ao examinar o ARE 748.371/MT (Tema 660-STF), que trata de 

igual controvérsia, julgado pelo Plenário Virtual em 06/06/2013: 

(...) No tocante à alegada inadequação da ADI ao caso presente, o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 650.898/RS, Tema 484/STF, pelo rito de 

repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que 

Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de 

constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro 
normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de 

reprodução obrigatória pelos Estados. (...) Quanto à competência 
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municipal para dispor sobre assuntos de interesses e 

peculiaridades locais (art. 30, I, da Constituição da República), a 

Lei federal 9.093/95 permitiu aos Municípios instituir feriados 

religiosos. No entanto, em profunda análise dos autos, inclusive 
levando em conta anterior Ação Direta de Inconstitucionalidade 

do mesmo Município, o Órgão Julgador entendeu tratar-se, 

verdadeiramente, de feriado civil. Portanto, para desconstituir as 

assertivas lançadas no acórdão impugnado, seria necessário o 

reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência 
incabível na via do recurso extraordinário, por força da Súmula n. 

279 do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor Para simples 

reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Em se tratando 
de feriado civil, já decidiu o STF ser caso de competência privativa 
da União, nos termos da ADI 3.069, de Relatoria da Min. Ellen 

Gracie: [...] Implícito ao poder privativo da União de legislar sobre 
direito do trabalho está o de decretar feriados civis, mediante lei 

federal ordinária, por envolver tal iniciativa consequências nas 

relações empregatícias e salariais. [...] (ADI 3069, Relator (a): Min. 

ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2005, DJ 16-12- 

2005 PP-00057 EMENT VOL-02218-02 PP-00317 RJP v. 2, n. 8, 2006, 

p. 140 LEXSTF v. 28, n. 325, 2006, p. 93-98)” Como se observa, o 

acórdão guerreado está em consonância com o entendimento do 

STF. Com isso, inviável se mostra a submissão da presente 

inconformidade ao Supremo Tribunal Federal. 3. Diante do 

exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo 

em vista o AI 791.292 OO-RG/PE (Tema 339-STE), o ARE 

748.371/MT (Tema 660-STF) e o RE 650.898/RS (Tema 484/STF), e 

NÃO ADMITO em relação às demais questões” (e-doc. 3, fls. 68- 

77). 4. O agravo interno contra a inadmissibilidade do recurso 

extraordinário não foi conhecido por ausência de impugnação 
específica dos fundamentos da decisão agravada: “AGRAVO 

INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339, 660 E 484 DO STF. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO 

CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA” (e-doc. 3, fl. 123). 

5. Contra essa decisão o agravante interpõe o presente agravo em 

recurso extraordinário, esclarecendo que “o presente agravo tem 

(...) por objeto o referido capítulo que não admitiu o recurso com 

fundamento no art. 1.030, inc. V do CPC/2015 ” (e-doc. 3, fl. 147). 

Alega não incidir, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo 
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Tribunal Federal ao argumento de que “não houve essa profunda 
análise dos autos. O que houve foi a mera referência no voto do 

relator de anterior julgado, com a transcrição da ementa e de 

trechos de votos proferidos nesse julgado com o intuito, conforme 
consta no próprio voto do relator. Isso não configura prova. São 

apenas argumentos de direito que o relator incorporou ao seu 
voto” (e-doc. 3, fls. 147-148). Sustenta que, “para desconstituir as 

assertivas lançadas no acórdão impugnado, não é necessário o 
reexame do conjunto fático probatório dos autos. A eventual 
violação do art. 30, I, da CF, conforme se sustentou, pode ser 

verificada pelo STF sem qualquer reexame de prova” (e-doc. 3, fl. 

149). Requer o provimento do presente agravo. Examinados os 
elementos havidos no processo, DECIDO. 6. O Tribunal de origem 

assentou no acórdão recorrido: “(...) a União editou lei federal, a 

Lei n.º 9.093/95, regendo a matéria, prevendo a possibilidade de os 
Municípios declararem feriados religiosos os dias de guarda, de 
acordo com a tradição local e em número não superior a quatro, já 

incluída a Sexta-Feira da Paixão (art. 2º da Lei n.º 9.093/95). 
Considerando que o dia 20 de novembro, declarado como feriado 
municipal pela lei impugnada, consagrado ao “Dia da Consciência 
Negra e da Difusão da Religiosidade”, não constitui dia de guarda, 
não podendo ser enquadrado como feriado religioso, por exclusão, 

tem-se que o feriado seria de natureza civil, porém, somente lei 

federal poderia assim declará-lo (art. 1º, inc. I, da Lei n.º 9.093/95)”. 

7. A controvérsia referente à natureza civil ou religiosa do feriado 

instituído pela lei municipal demanda a análise da legislação 
infraconstitucional (arts, 1º e 2º da Lei Federal n. 9.093/1995), a 
inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por 
exemplo: “Agravo regimental no recurso extraordinário com 
agravo. Policial militar temporário. Lei Federal nº 10.029/2000 e Lei 

Estadual nº 11.064/2002. Legislação infraconstitucional. Ofensa 

reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para 
o exame de matéria ínsita à legislação infraconstitucional. 
Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental 
não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 8 11, do Código de Processo 

Civil, pois não houve a fixação de honorários advocatícios pela 
Corte de origem”. (ARE n. 1.078.795-AgR, Relator o Ministro Dias 

Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018). “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO 
AUXILIAR VOLUNTÁRIO. EXTENSÃO DE DIREITOS 
TRABALHISTAS. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002. 
IMPOSSIBILIDADE DE  REEXAME DA LEGISLAÇÃO 
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INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO 
APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: 

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 

NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 898.426-AgR, de minha relatoria, 

Segunda Turma, DJe 10.8.2016). 8 Fixada a premissa de se tratar 
de feriado civil, o acórdão recorrido harmoniza-se com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.069, Relatora a 

Ministra Ellen Gracie, assentou que a instituição de feriado civil é 

da competência privativa da União, por se tratar de matéria afeta 

ao Direito do Trabalho: “AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 3.083, DE 

07.10.02. DIA DO COMERCIÁRIO. DATA COMEMORATIVA E 

FERIADO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO 

DE OFENSA AO ART. 22, I. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 

UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. (...) 3. Implícito ao 

poder privativo da União de legislar sobre direito do trabalho está 

o de decretar feriados civis, mediante lei federal ordinária, por 

envolver tal iniciativa consequências nas relações empregatícias e 

salariais. Precedentes: AI 20.423, rel. Min. Barros Barreto, DJ 

24.06.59 e Representação 1.172, rel. Min. Rafael Mayer, DJ 03.08.84. 

4. Ação direta cujo pedido é julgado parcialmente procedente” (DJ 

16.12.2005). Nada há, pois, a prover quanto às alegações do 
agravante. 9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso 

extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código 

de Processo Civil e $ 1º do art. 21 do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 13 de março de 
2019. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF - ARE: 1186854 RS - 

RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de 

Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: DJe-054 20/03/2019) 

Desta forma, considerando que o dia 20 de novembro não constitui dia de guarda, 

não podendo ser enquadrado como feriado religioso, por exclusão, tem-se que o 

feriado seria de natureza civil, que é de competência da União, assim a conversão 

do Autógrafo em lei geraria um ato normativo nulo. 
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V. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, em face dos óbices de natureza constitucional para aprovação da 

presente proposição legal, apresento VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº, 
063/2019 que “ALTERA A LEI Nº. 849/2009 QUE INSTITUI O DIA DA 

CONSCIÊNCIA NEGRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

Renovando meus respeito a esse Poder Legislativo, encaminho o presente VETO 

TOTAL Autógrafo de Lei, solicitando aos Nobres Membros desta Egrégia Casa 

Legislativa a sua MANUTENÇÃO. 

Presidente Kennedy/ES, 30 de dezembro de 2019. 

Atenciosamente, 

Dorlei a da Cruz 
Hasan 

Prefeito Municipal em exercício so Ido. “as quis nato 

va Zouz Mº g6a] 0% 

MOU SA, DO Gasto 
o e PE IS OG à BiLoio 

og 

Odo Jlaoao 

RÉ) 
O2: A '2080 

191 ia co qriva, PROTOCOLO CAMARA PK. JW) | Un fd À Nº 000002/2020 Aee 02/01/2020 - 10:40:28 

  

PREFEITURA MUN. PRES. KENNEDY-ES 
MENSAGEM DE VETO 001/2020 AO AUTÓFRA 
Nº063/2019 ni 
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Decisão da Presidência: | 

1. Recebi do setor de protocolo a Mensagem de veto Nº 001/2020, ao 
Autógrafo de Lei nº063/2019 com o seguinte assunto: “ Veto ao 

autógrafo de lei nº 063/2019 que altera a lei nº849/2009 que institui o 
dia da consciência negra e dá outras providência.” 

2. Autue-se o presente Mensagem de Veto. 

a 3. Inclua-se em pauta para apresentação e leitura. | 

Presidente Kennedy / ES, 02 de janeiro de 2019. 

    
| 

Thiago Nicsdm da Silva Viana | 
Presidente da Câmara Munikipal de Presidente Kennedy'ES. | 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Mensagem de Veto nº 001/2020 que “Veto ao Autógrafo de 
Lei nº 063/2019 que altera a Lei nº 849/2009 que institui o Dia da 
Consciência Negra e dá outras providências”, foi submetido à apresentação e 
leitura na 2º Sessão Ordinária do dia 13 de fevereiro de 2020 da Câmara Municipal de 
Presidente Kennedy. 

Por ser verdade, assino. 

Presidente Kennedy — ES, 13 de fevereiro de 2020.   
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CERTIDÃO 

ENCAMINHO a comissão de Finanças e Orçamento a Mensagem de Veto nº 
001/2020, para emissão de parecer. 

Presidente Kennedy — ES, 27 de fevereiro de 2020. 

Por ser verdade, assino. 

  

    

AA o 
. S. Baiense 

lativa 

Recebi em / / . 
Assinatura . 
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ENCAMINHO a comissão de Constituição e Justiça a Mensagem de Veto nº 001/2020, 

para emissão de parecer. 

Presidente Kennedy — ES, 27 de fevereiro de 2020. 

Por ser verdade, assino. 

W AO 

Marilia rn 

Diretora iskativa 

CERTIDÃO 

    

Recebi em / / 

Assinatura . ——eeeeeeeeeem 
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO.     

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação da Câmara 
Municipal de Presidente Kennedy, em reunião realizada na forma regimental, 
profere o seguinte parecer quanto a proposição abaixo epigrafada, na forma que 
segue: 

  

| IDENTIFICAÇÃO: 
Mensagem de Veto nº. 001/2020 ao Autógrafo de Lei nº. 063/2019 que 
“Altera a Lei 849/2009, que Institui o Dia da Consciência Negra e Dá outras 
Providências”. 
Autoria: Prefeito Municipal de Presidente Kennedy 

| 

  

RELATÓRIO: 
Trata-se de mensagem de Veto Total ao Autógrafo de Lei nº. 063/2019 que “Altera 
a Lei 849/2009, que Institui o Dia da Consciência Negra e Dá outras 
Providências”. 

O projeto de lei vetado (PL 064/2019 de autoria do Ver. Thiago Nicson da Silva 
Viana propôs a modificação da Lei Municipal nº. 849/2019, que Institui o Dia da 
Consciência Negra e dá outras providências, tornando feriado municipal o dia 20 
de novembro de cada ano. Assim dispôs a proposição: 

Art. 1º. O art. 1º da Lei Municipal nº. 849/2009 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 1º. Fica instituído o Dia da Consciência Negra como 
feriado municipal, a ser comemorado, anualmente, no dia 
20 (vinte) de novembro. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário, especialmente o art. 4º da Lei Municipal 
nº. 849/2009. 

Em sua justifica, o autor da proposição assim se manifestou: 

No município de Presidente Kennedy, o Dia da Consciência Negra foi 
instituído pela Lei Municipal nº. 849, de 04 de dezembro de 2019, 
contudo, sendo concebido apenas como “ponto facultativo” nas 
repartições municipais, sem jamais receber o status de feriado 
municipal. Desta forma, relegou-se a importância da data e de seu 
significado, sobretudo, se consideradas as profundas raízes das 
comunidades quilombolas na formação da identidade da população 
kennedense. A não instituição de um feriado municipal dificulta as 
devidas comemorações e celebrações em torno da data e das reflexões 
e ações que a mesma deve induzir no seio da sociedade. 
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A presente proposição objetiva corrigir a citada distorção, instituindo o 
Dia da Consciência Negra como feriado em todo o município de 
Presidente Kennedy, fazendo jus assim, à luta do povo negro, e que 
deve ser todos, por uma sociedade justa, igualitária e fratema. 

O PL nº. 064/2019 tramitou nesta Câmara Municipal sendo aprovado em sessão 
plenária realizada em 12/12/2019, sendo na mesma data encaminhado ao Poder 
Executivo através do Autógrafo Legislativo nº. 063/2019. 

Ao seu turno, o referido projeto de lei recebeu o veto do Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, que o fez de maneira total e por razões de inconstitucionalidade. Assim 
dispôs em sua mensagem: 

Desta forma, considerando que o dia 20 de novembro não constitui dia 
de guarda, não podendo ser enquadrado com feriado religioso, por 
exclusão, tem-se que o feriado seria de natureza civil, que é de 
competência da União, assim a conversão do Autógrafo em lei geraria 
um ato normativo nulo. 
Diante do exposto, em face dos óbices de natureza constitucional para 
a aprovação da presente proposição legal, apresento VETO TOTAL ao 
Autógrafo de Lei nº. 063/2019 que “Altera a Lei nº. 849/2009 que 
institui o Dia da Consciência Negra e dá outras providências. 

A Assessoria Jurídica desta Casa manifestou-se conforme parecer técnico 
acostado aos autos. 

É o relatório. 

  

| PARECER DA RELATORIA: VEREADORA MIRIAN FARIA DE JESUS. 

Veto apresentado tempestivamente na forma do art. 49, 81º da Lei Orgânica 
Municipal, considerando-se o disposto no art. 291, 84º do Regimento Interno, 
registrando-se ainda que, a rigor do art. 291 do Regimento Interno, os prazos, 
sejam eles para a manifestação do veto ou para a sua apreciação, são 
interrompidos durante o recesso parlamentar: 

Art. 291. Os prazos estabelecidos neste Regimento, salvo disposição 
em contrário, serão contínuos e peremptórios, excluindo-se o dia do 
começo e incluindo-se o do vencimento, considerando-se o prazo 
prorrogado até o primeiro dia útil subsequente, quando o vencimento 
recair em dia não útil. 

(...) 
$ 40 O recesso da Câmara interrompe todos os prazos. 
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No mérito, o veto é direito outorgado ao chefe do Poder Executivo pelo art. 66, 81º 
da Constituição da República, encontrando correspondência, pelo princípio da 
simetria com o centro, no art. 49, 81º da Lei Orgânica do Município de Presidente 
Kennedy. 

Nos dizeres de José Afonso da Silva!, veto é o modo do Chefe do Poder Executivo 
exprimir sua discordância com o projeto aprovado, por entendê-lo 
inconstitucional ou contrário ao interesse público. Através dele, o Executivo 
participa de maneira direta no processo legislativo, tanto quando o faz por meio 
da iniciativa da proposição. 

O veto pode ocorrer sob alegação de inconstitucionalidade quanto à matéria 
vetada (chamado veto jurídico) ou por razões de interesse público (veto político), 
neste último, o Chefe do Poder Executivo manifesta seu Juízo político de 
conveniência e oportunidade da medida. 

No tocante ao seu alcance, o veto será total quando abranger a totalidade da 
proposição, ou parcial, quando recusar sanção apenas à parte do projeto de lei. 

No caso concreto do veto ao Projeto de Lei nº 064/2019, se está diante de veto 
total exercido pelo Prefeito Municipal sob alegação de razões de 
inconstitucionalidade, manifestando-se no sentido de que as comemorações do 
dia 20 de novembro não podem ser incluídas como feriado religioso, sendo vedado 
ao município instituir feriado civil a margem daqueles já previstos na Lei Federal 
9.093/95, arguindo que tais datas somente poderiam ser assim definidas por 
competência da União. 

Tecidas tais considerações, passemos à análise: 

Consoante exposto na Justificava apresenta junto ao Projeto de Lei nº. 064/2019, 
a instituição do Dia da Consciência Negra como feriado municipal ocorre com o 
fito de preservar a identidade histórica e cultural da população kennedense: 

No município de Presidente Kennedy, o Dia da Consciência Negra foi 
instituído pela Lei Municipal nº. 849, de 04 de dezembro de 2019, 
contudo, sendo concebido apenas como “ponto facultativo” nas 
repartições municipais, sem jamais receber o status de feriado 
municipal. Desta forma, relegou-se a importância da data e de seu 
significado, sobretudo, se consideradas as profundas raízes das 
comunidades quilombolas na formação da identidade da população 
kennedense. A não instituição de um feriado municipal dificulta as 
devidas comemorações e celebrações em torno da data e das reflexões 
e ações que a mesma deve induzir no seio da sociedade. 

  

“SILVA, José Afonso da, CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO, 352 Ed. Melhoramentos- SP. 
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A Constituição da República, em seu art. 30 preceitua que: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
1- legislar sobre assuntos de interesse local; 
IH - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
(...) 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

À luz do supra citado dispositivo constitucional denota-se que a proposição vetada 
não padece de vício de constitucionalidade, notadamente quanto à competência 
do município para a adoção da medida proposta. 

A uma. O Projeto de Lei ora vetado versa sobre a instituição de feriado municipal, 
medida esta, apta a produzir seus efeitos apenas na esfera da territorialidade 
municipal, não restando dúvidas de que se trata de legislação versante sobre 
assunto de interesse local, conforme cabível ao ente municipal por força do 
inciso I do art. 30 da CRFB. 

A duas. Observa-se que, a alegação de inconstitucionalidade autorizadora da 
manifestação do veto não pode ser arguida em face da legislação 
infraconstitucional, havendo que estar amparada em suposta ofensa direta ao 
texto constitucional em si, o que não ocorreu no caso em tela, onde o Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal amparou as razões de seu veto em suposta violação à Lei 
Federal 9.095/93. 

Outrossim, ainda que fosse de outra forma, o referido diploma legal federal (Lei 
nº. 9.093/95) estabeleceu limitação aos feriados municipais de forma específica e 
expressa no que se refere às datas de caráter religioso, não estabelecendo 
qualquer limitação aos feriados cívicos. 

Assim dispõe a Lei: 

Art. 1º São feriados civis: 
I- os declarados em lei federal; 
IH - a data magna do Estado fixada em lei estadual. 
HI - os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do 
Município, fixados em lei municipal. 
Art. 2º São feriados religiosos os dias de guarda, declarados em lei 
municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a 
quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão. 

“RUAÁTILA VIVACQUA, Nº, 89, CENTRO, CEP 29.350-000, PRESIDENTE KENNEDY. ES 
Pon s 8 FONEIFAX (28) 3535.1353 = CNPJ 00.683.819/0001.09 
N |



    
| PROCESSO Nº 002-1 900 gi 

. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FOLHA Nº. 29: 
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

Ao instituir como feriado civil municipal o dia do início e do término do ano do 
centenário de fundação do Município, ao tempo em que não proibiu a instituição 
de outros feriados desta mesma natureza, a exemplo do que o fez com os feriados 
de natureza religiosa, a Lei Federal 9.093 /95 abriu patente à competência 
municipal no sentido de suplementar a legislação federal, na forma prescrita no 
art. 30, Il da Constituição da República. 

A três. Conforme exposto em sua justificativa, a proposição vetada objetiva a 
promoção do património e da identidade histórica e cultural de Presidente 
Kennedy, consubstanciada nas “profundas raízes das comunidades quilombolas 
na formação da identidade da população”. 

Com efeito, segundo dados do último Senso IBGE (2010), Presidente Kennedy 
possui mais de 62% (sessenta e dois por cento) de sua população declarada como 
“preta” ou “parda”. Dados divulgados pela Prefeitura Municipal informam que 
existem atualmente no municipio cerca de 500 famílias, descendentes de 
africanos escravizados, residentes em comunidades quilombolas localizadas em 
Cacimbinha e Boa Esperança. 

Assim, a profunda influência da população negra quilombola na formação da 
identidade demográfica, histórica e cultural de Presidente Kennedy justifica o 
cuidado da administração pública com a sua promoção e preservação, agindo o 
município dentro de sua área de competência, na forma do art. 30, IX da 
Constituição da República. 

  

Desta maneira, em se tratando de medida regulatória de assunto de interesse 
local com vistas à promoção do patrimônio cultural do município, não há que se 
falar em vício de constitucionalidade, estando assentada a competência 
constitucional do município conforme acima exposto. 

Em caso semelhante, ao julgar representação de Inconstitucionalidade de Lei do 
Município do Rio de Janeiro, que instituiu o dia 20 de novembro, data de 
aniversário da morte de “Zumbi dos Palmares”, como feriado municipal, o Egrégio 
STF assim se manifestou: 

Concluiu a Corte que o número mencionado na legislação local — de 
quatro feriados - já estaria completo, considerada a Sexta-feira da 
Paixão, o dia de Corpus Christi, o dia consagrado ao Padroeiro do Rio 
de Janeiro - São Sebastião - e o dia 2 de novembro, dia dos Finados. 

Em primeiro lugar, consigne-se que a previsão contida no artigo 358 da 
Carta Estadual sobre a competência dos municípios na suplementação 
da legislação federal ou estadual há de ser compreendida dentro de 
um contexto maior. Diz respeito à competência concorrente de que 
cogita o artigo 23 da Carta da República. Entre os incisos nele insertos 

Ce E rei er esmma 
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não se tem, em si, o referente à decretação de feriado. A atividade em 
tal campo faz-se à luz da autonomia municipal consagrada no artigo 
30, inciso I nela contido. Compete aos municípios legislar sobre 
assuntos de interesse local. Ora, na espécie dos autos, os 
representantes do povo do município do Estado do Rio de Janeiro 
concluíram no sentido da homenagem a Zumbi e o fizeram a partir da 
atuação cívica revelada pelo personagem que acabou por integrar a 
História no panteão que a Pátria deve culturar. Conforme os registros 
históricos, Zumbi dos Palmares, líder escravo alagoano (1655 a 1695), 
último chefe do Quilombo dos Palmares, é um símbolo da resistência 
negra contra a escravidão. Traído por um companheiro - paixão 
condenável que acompanha a humanidade -, foi vítima de emboscada 
em 20 de novembro de 1695, tendo o corpo mutilado e a cabeça exposta 
em praça pública na cidade de Recife. O que cumpre perquirir é se 
a atuação municipal faz-se à margem da Carta do Estado e aí 
a resposta é desenganadamente negativa. Atuou o Município em 
via na qual surge a autonomia maior norteada por conceitos 
ligados à conveniência e à oportunidade. Os textos dos incisos I 
e II do artigo 358 da Constituição do Estado não brecam a 
competência legislativa dos municípios para instituírem, à luz 
do critério da razoabilidade, feriados. Se o fizessem, aí, sim, 
seriam inconstitucionais ante a autonomia municipal 
assegurada pela Constituição da República. (RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO Nº 251.470-5 PROCED: RIO DE JANEIRO 
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO. 24/05/2000). 

  

Insta registrar que, inobstante haver decisões divergentes de Tribunais diversos 
sobre a constitucionalidade do tema tratado, inclusive com decisões monocráticas 
diverges proferidas por Ministros da Alta Corte, tramita junto ao STF a Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº. 634, de relatoria da 
Eminente Ministra Carmem Lucia, ajuizada pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) com a finalidade de que a Corte declare a 
competência municipal para instituir feriados de natureza cívica com “alta 
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais”. O feito ainda tramita 
sem apreciação plenária até a presente data, desconhecendo-se precedentes do 
Colegiado do Órgão a respeito do tema. 

Sobre a importância da data de 20 de novembro e seu significado não apenas 
junto à população de origem quilombola, como também, para a população 
brasileira como um todo, o jornalista Laurentino Gomes em sua recente obra 
Escravidão Volume 1, assim explanou: 
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O Brasil foi o maior território escravagista do hemisfério ocidental por 
quase três séculos e meio. Recebeu, sozinho, quase 5 milhões de 
africanos cativos, 40% do total de 12,5 milhões embarcados para a 
América. Como resultado, é atualmente o segundo país de maior 
população negra ou de origem africana do mundo. 
frei) 
A escravidão no Brasil foi uma tragédia humanitária de proporções 
gigantescas. Arrancados do continente e da cultura em que nasceram, 
os africanos e seus descendentes construíram o Brasil com seu 
trabalho árduo, sofreram humilhações e violências, foram explorados e 
discriminados. Essa foi a experiência mais determinante da história 
brasileira, com impacto profundo na cultura e no sistema político que 
deu origem ao país depois da Independência de 1822, Nenhum outro 
assunto é tão importante e tão definidor para a construção de nossa 
identidade.2 

Na esfera local, a Prefeitura de Presidente Kennedy divulgou em seu web site, 
matéria sobre a importância cultural das comunidades quilombolas no município, 
inclusive com depoimento de um líder comunitário, o qual ilustra bem o 
sentimento da população em torno da data que se celebra: 

Apesar de todas as conquistas, as comunidades ainda hoje lutam por 
reconhecimento. De acordo com Leonardo dos Santos, um dos líderes 
das comunidades, afirma que não há motivos para comemorar. “A 
Comunidade não realiza eventos no dia 13 de maio, por entender não 
haver motivos para festejar. Gosto de usar uma frase Edson França 
(presidente da União de Negros pela Igualdade - Unegro) para explicar: 
Trata-se de uma abolição inconclusa e inacabada. Somente para 
inglês ver. Para nós o que vale é o 20 de Novembro, dia nacional de 
denúncia do racismo. Exigimos que o Estado brasileiro dê continuidade 
ao processo de abolição que ainda não foi encerrado”, lamenta. 

Desta forma, atendidos os requisitos formais, voto pela regular tramitação do veto 
até ulterior deliberação do soberano Plenário, na forma regimental, manifestando- 
me, em seu mérito, pela rejeição do Veto, eis que não se vislumbra qualquer vício 
de constitucionalidade incidente sobre a proposição apresentada. 

É como voto. 

  

2? GOMES, Laurentino, Escravidão, V.1, Globo Livros, 2019. 
ê https://www.presidentekennedy.es.gov.br/noticia/ler/1601/comunidades-quilombolas-mantem-viva-tradicao-e- 
cultura-negra-em-presidente-kennedy 
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| VOTO MEMBRO: VEREADOR DANIEL COCKI GOMES. | 
Pelas razões de seu voto, acompanho a relatoria. 

   

  

  

| VOTO DO PRESIDENTE: VEREADOR JUCERLEI AYRES DE OLIVEIRA. | 
Pelas razões de seu voto, acompanho a relatoria. 

  

| CONCLUSÃO: PARECER DA COMISSÃO. | 
Por unanimidade de seus membros, esta Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação profere PARECER pela regular tramitação da matéria 
eis que atendidos os requisitos formais, e, em seu mérito, pela REJEIÇÃO 
DO VETO, nos termos do voto da relatoria. 

  

É o parecer. 

Presidente Kennedy, ES, 03 de março de 2020. 

Jucerlei Ayres de Oliveira 

Presidente 
+, 

Mirian Faria Dari E om 
Relatora ice-Presidehte 
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Comunidades Quilombolas mantém viva tradição e cultura negra em 
Presidente Kennedy 

Responsáveis por manter viva a cultura e a tradição das comunidades rurais formadas por 

descendentes de africanos escravizados, as comunidades quilombolas de Presidente Kennedy, 

localizadas em Cacimbinha e Boa Esperança, interior do município, abrigam cerca de 500 famílias. 

Neste dia 13 de maio, em que se comemora a abolição na escravatura no Brasil, os representantes 

desta cultura ressaltam que a luta por igualdade do negro no país ainda está longe de chegar ao fim. 

Foi em 2005 que as comunidades tiveram o território reconhecido e certificado, porém os relatos 

mostram que os quilombolas chegaram no município há muito tempo. Embora não haja registro 

documentado, as histórias de moradores trazem uma oralidade forte. A mais aceita indica que os 

quilombolas que vivem em Presidente Kennedy são remanescentes de negros que na condição de 

escravos lutaram e fugiram do estado do Rio de Janeiro, provavelmente dos engenhos de cana-de- 

açúcar da cidade de Campos de Goytacazes, na época da Fazenda Muribeca, lugar onde foi fundado 

o município e hoje conhecido no Brasil pelo seu histórico Santuário das Neves. 

Através de projetos, as comunidades conseguiram verbas para melhoria da alimentação escolar, 

desenvolveram um Projeto Cooperativa Agrícola Familiar Quilombo de Batalha (Cooquiba), criaram a 

Associação de Moradores Quilombola e também a Lei Municipal que torna o dia 20 de Novembro o 

Dia da Consciência Negra no Município de Presidente Kennedy, além dos benefícios de 

infraestrutura adquiridos, como calçamento nas ruas da comunidade, melhoria nas redes elétricas e 

rede de abastecimento de água, internet gratuita, posto de saúde e melhoria e aumento do 

https://www.presidentekennedy.es.gov.br/noticia/ler/1601/comunidades-quilombolas-mantem-viva-tradicao-e-cultura-negra-em-presidente-kennedy 1/2
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transporte coletivo e escolar na Comunidade. Tudo isso trouxe mais apoio e incrROSRSSAN: : 

manifestações culturais das comunidades. o 
NASA 

FOLHA Nº 
Segundo Leonardo dos Santos, um dos líderes das comunidades, essa luta por reconhecimento 

trouxe avanços para as comunidades de Cacimbinha e Boa Esperança. “Há 20 anos, ter água 

encanada para população quilombola, energia elétrica ou transporte dentro das comunidades 

parecia uma utopia, o que hoje já é uma realidade”, afirmou Leonardo. Além disso, há expectativas 

positivas com novas oportunidades de empregos. "Hoje os quilombolas ocupam lugares de 

destaques dentro do Município como professores, assessores, encarregados entre outros. A 

comunidade caminha em passos seguros. Nos próximos meses iremos retomar projetos parados e 

conquistar coisas novas”, disse Leonardo. 

   

Apesar de todas as conquistas, as comunidades ainda hoje lutam por reconhecimento. De acordo 

com Leonardo dos Santos, um dos líderes das comunidades, afirma que não há motivos para 

comemorar. “A Comunidade não realiza eventos no dia 13 de maio, por entender não haver motivos 

para festejar. Gosto de usar uma frase Edson França (presidente da União de Negros pela Igualdade 

- Unegro) para explicar: “Trata-se de uma abolição inconclusa e inacabada. Somente para inglês ver. 

Para nós o que vale é o 20 de Novembro, dia nacional de denúncia do racismo. Exigimos que o 

Estado brasileiro dê continuidade ao processo de abolição que ainda não foi encerrado”, lamenta. 

Data de Publicação: sábado, 13 de maio de 2017 

& ACOMPANHE A PREFEITURA Receba novidades sobre assuntos da 

Prefeitura 

Nome Completo 

E-mail 

Telefone 

Endereço: 

Rua Atila Vivacqua, nº 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES 

Atendimento Público: 

Segunda a Sexta-feira das 07h às 13h. 

Copyright O 2020 Município de Presidente Kennedy. Todos os 

direitos reservados. 

https://www.presidentekennedy.es.gov.br/noticia/ler/1601/comunidades-quilombolas-mantem-viva-tradicao-e-cultura-negra-em-presidente-kennedy. 2/2



17/02/2020 Tabela 3175: População residente, por cor ou raça, segundo a situação do domicílio, o sexo e a idade 

  

Tabela 3175 - População residente, por cor ou raça, segundo a situação do domicílio, o sexo e a 

  

idade 

Variável - População residente (Pessoas) PROCESSO Nº008- 18030 

Sexo - Total “99, = 

Idade - Total 

Ano - 2010 

Situação do domicílio - Total 

Cor ou raça 

Brasil e Sem 

Município Total Branca Preta Amarela Parda Indígena | declaração 

Brasil 190.755.799 | 91.051.646 | 14.517.961 | 2.084.288 | 82.277.333 | 817.963 6.608 

“residente 10.314 3.774 1.040 70 5.425 5 - 

Kennedy 

(ES)               
  

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

  

  

Tabela 3175 - População residente, por cor ou raça, segundo a situação do domicílio, o sexo e a 

idade 

Variável - População residente - percentual do total geral 

Sexo - Total   Idade - Total 

Ano - 2010 

Situação do domicílio - Total 

  

Cor ou raça 

Brasil e Município Total | Branca | Preta | Amarela | Parda | Indígena | Sem declaração 

Brasil 100,00 4773 | 7,61 1,09 | 43,13 0,43 0,00 

Presidente Kennedy (ES) | 100,00 36,59 | 10,08 0,68 | 52,60 0,05 -               
  

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

  

  

Notas   1 - Dados do Universo.   
  

https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/3175%resultado 1/1
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FOLHA Nº. O30 
ReLator: Min. MARCO AURÉLIO 

Recorrente: CÂMARA MUNICIPAL DO RiO DE JANEIRO 

ADVOGADO: FRANCISCO DAS NEVES BAPTISTA 

Recorrido: Município DO Rio DE JANEIRO 

ApvoGaDA: HeLoiísa CyriLLO GOMES 

Ementa: REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITU-CIO- 
NALIDADE — ESTADOS-MEMBROS - ADEQUA- 
ÇÃO. A autorização constitucional — artigo 125, $ 2º, 
da Constituição Federal — está jungida ao confronto de 

lei estadual ou municipal com a Constituição do Estado, 

surgindo a impossibilidade jurídica do pedido no que 

verificado o conflito da norma atacada com lei federal. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, na conformidade da ata do 
Julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer, 
em parte, do extraordinário pelo maltrato do art. 125, 8 2º, da Constituição 
Federal, e prover para assentar a impossibilidade jurídica do pedido formulado 
na inicial da ação. 

Brasília, 24 de maio de 2000. 

Marco Aurélio 

Presidente e Relator 

Relatório 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO — O recurso extraordiná- 
rio em exame foi interposto, com alegada base na alínea “a” do permissivo 
constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado



aa NRO 
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do Rio de Janeiro, assim sintetizado: FOLHA vg 

Representação de Inconstitucionalidade de Lei do Município do Rio de Janeiro, 
que instituiu o dia 20 de novembro, data de aniversário da morte de “Zumbi dos 
Palmares”, como feriado municipal — Nos assuntos atinentes a feriados cabe a su- 
plementação da legislação federal pelos Municípios, no que respeita aos religiosos. 
em número não superior a quatro, neles incluindo a Sexta-feira da Paixão — Con- 
trariedade com o que dispõe o artigo 358. 1, da Constituição Estadual — Lei que. 
extrapolando da competência municipal supletiva, infringe o princípio federativo 
referente à distribuição de competência. que o artigo 6º. da Constituição do Estado 
manda observar, afrontando, também, o artigo 355. |. da Carta Estadual. por versar 
matéria não pertinente a interesse local — Procedência (folha 31). 

Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos para pro- 
ceder-se à correção de erro material consistente na indicação de preceito da 
Constituição Estadual. Entendeu-se que Lei local nº 2.307/95, ao instituir o 
referido feriado, olvidou o artigo 358, inciso I (e não 355, inciso D, da Carta 
do Estado (folha 45 à 48). 

Articula-se com o malferimento dos artigos 23, inciso V, 125, $ 2º,215, 
$ 1º, e 216, 8 3º, todos do Diploma Fundamental, argumentando-se que a 
declaração de inconstitucionalidade adveio, na verdade, do confronto da lei 
municipal com lei federal, extrapolando-se os limites da competência da Corte. 
Salienta-se que nenhum preceito da Carta local, nem mesmo os citados arti gos 
6ºe 358, inciso I, veda a instituição de feriado pelos municípios, pelo que, se 
houvesse a apontada inconstitucionalidade, esta decorreria da Constituição 
da República ou de lei federal, e estaria “fora do alcance da competência do 
Egrégio Tribunal a quo, salvo na via impugnatória incidental” (folha 53). Por 
outro lado, afirma-se que a Carta Federal confere aos municípios a promoção 
da cultura afro-brasileira, abrangendo a celebração de episódios históricos 
relevantes à valorização dessa cultura, o que estaria a autorizar a criação do 
feriado (folha 50 à 58). 

O Município apresentou as contra-razões de folha 59 à 66, ressaltando 
o acerto da conclusão pelo Tribunal de origem. 

O Juízo primeiro de admissibilidade disse da falta de prequestionamento, 
decorrendo o processamento do recurso do provimento dado a agravo, quando 
consignei: 

O raciocínio desenvolvido pela Corte de origem para concluir pela inconstitucio- 
nalidade da Lei nº 2.307, de 17 de abril de 1995, alcança o cotejo com legislação 
federal, acarretando, assim, ao menos neste primeiro exame, o erro de procedimento 
versado no extraordinário. Os Estados-membros podem instituir a representação 
de inconstitucionalidade, mas o pressuposto desta é o conflito da lei estadual ou 

  

264 Rev. Direito, Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, jul./dez. 2000
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municipal com o Diploma Maior local, e não com lei fedeQUHA Nº 9. 

A Procuradoria Geral da República exarou o parecer de folha 91 à 93, 
preconizando o provimento do recurso. Eis a síntese da peça: 

E procede a irresignação. Com efeito, afora o inadequado confronto da lei municipal 
em causa com lei federal correlata. no processo de representação de inconstitucio- 
nalidade previsto no art. 125, $ 2º, da Constituição de 1988, o colegiado estadual, 
ao conferir a dispositivos da Carta do Estado do Rio de Janeiro sua peculiar inter- 
pretação. acabou por afrontar as normas de competência legislativa da Lei maior 
em que inspirados aqueles — o art. 30. inciso I, sobretudo —. a ponto de suprimir 
ao município a faculdade de instituir uma data comemorativa nos limites de seu 
território (folha 93). 

E o relatório. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) — Na inter- 
posição deste recurso foram observados os pressupostos gerais de recorribi- 
lidade. A peça, subscrita pelo Subprocurador-Geral, em exercício, da Câmara 
Municipal, restou protocolada no prazo assinado em lei. Quanto ao tema de 
fundo, atente-se para a competência fixada na Carta para o exercício do con- 
trole concentrado pelos Tribunais de Justiça. Preceitua o artigo 125, 8 2º, da 
Constituição Federal de 1988 caber aos Estados a instituição de representação 
de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais 
em face da Constituição estadual, vedada a atribuição para agir a um único 
órgão. Extrai-se da Norma Maior que a representação de inconstitucionalidade 
nela prevista pressupõe o conflito de ato normativo estadual ou municipal 
com a Constituição do Estado. Ora, todo o raciocínio desenvolvido pela Corte 
de origem partiu de causa de pedir constante da inicial da representação de 
inconstitucionalidade, ou seja, discrepar, a norma municipal, a Lei municipal 
nº 2.307, de 17 de abril de 1995, da Lei federal nº 9.093/95. Eis trecho da 
inicial significativo: 

”3) A Lei municipal nº 2.307/95, ao instituir novo feriado, não constante da tradição 
local, afronta o parâmetro da Lei federal nº 9.093/95, como já se opunha à lei 
anterior (folha 11). 

Aí, o Colegiado de origem, com inúmeros integrantes ficando vencido, 
no total oito desembargadores, assentou que a Câmara Municipal, ao instituir 
o feriado, teria discrepado da norma do artigo 358 da Constituição fluminense, 
porquanto já exauridos os quatro feriados previstos na Legislação federal, ou 
seja, na Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, modificada pelo Decreto-lei nº 
86, de 27 de dezembro de 1996, no que o artigo 11 dispôs: 

São feriados civis os declarados em lei federal. São feriados religiosos os dias de 
guarda, declarados em lei municipal. de acordo com a tradição local. e em número 
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não superior a quatro, neste incluída a Sexta-feira da Paixão. NJ 

Concluiu a Corte que o número mencionado na legislação local — de 
quatro feriados — já estaria completo, considerada a Sexta-feira da Paixão, o 
dia de Corpus Christi, o dia consagrado ao Padroeiro do Rio de Janeiro — São 
Sebastião — e o dia 2 de novembro, dia dos Finados. 

Em primeiro lugar, consigne-se que a previsão contida no artigo 358 
da Carta Estadual sobre a competência dos municípios na suplementação 
da legislação federal ou estadual há de ser compreendida dentro de um con- 
texto maior. Diz respeito à competência concorrente de que cogita o artigo 
23 da Carta da República. Entre os incisos nele insertos não se tem, em si, O 

referente à decretação de feriado. A atividade em tal campo faz-se à luz da 
autonomia municipal consagrada no artigo 30, inciso I, nela contido. Compete 
aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Ora, na espécie dos 
autos, os representantes do povo do município do Estado do Rio de Janeiro 
concluíram no sentido da homenagem a Zumbi e o fizeram a partir da atuação 
cívica revelada pelo personagem que acabou por integrar a História no pan- 
teão que a Pátria deve culturar. Conforme os registros históricos, Zumbi dos 
Palmares, líder escravo alagoano (1655 a 1695), último chefe do Quilombo 
dos Palmares, é um símbolo da resistência negra contra a escravidão. Traído 
por um companheiro — paixão condenável que acompanha a humanidade -, 
foi vítima de emboscada em 20 de novembro de 1695, tendo o corpo mutila- 

do e a cabeça exposta em praça pública na cidade de Recife. O que cumpre 
perquirir é se a atuação municipal faz-se à margem da Carta do Estado e aí 
a resposta é desenganadamente negativa. Atuou o Município em via na qual 
surge a autonomia maior norteada por conceitos ligados à conveniência e à 
oportunidade. Os textos dos incisos I e II do artigo 358 da Constituição do 
Estado não brecam a competência legislativa dos municípios para instituírem, 
à luz do critério da razoabilidade, feriados. Se o fizessem, aí, sim, seriam 

inconstitucionais ante a autonomia municipal assegurada pela Constituição 
da República. Eis o teor desses preceitos: 

Art. 358. Compete aos Municípios. além do exercício de sua competência tributária 
e da competência comum com a União e o Estado, previstas nos artigos 23. 145, 
156 da Carta da República: 

I — legislar sobre assunto de interesse local: 

Il — suplementar a legislação federal e a estadual no que couber: 

HI [...] 

O Município do Rio de Janeiro legislou sobre assunto que pode ser tido 
como de interesse local, muito embora não se mostre peculiar, específico, 
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exclusivo ao campo de atuação. Esse predicado é dispensável MN ân o não. / 

há antinomia entre a noção de interesses locais e interesses gerais. Quanto ao 

inciso II, já foi dito que a suplementação diz respeito à legitimação concorrente. 
Em suma, acabou-se por julgar procedente a representação, não considerados 
os parâmetros, em si, da Carta do Estado do Rio de Janeiro, mas os limites da 

legislação federal. Ao assim se proceder, adotou-se entendimento distanciado 

das balizas ditadas pelo artigo 125, $ 2º, da Constituição Federal, além de 

invadir-se, no julgamento de fundo, área reservada ao Município. 

Conheço parcialmente o recurso, fazendo-o considerada a vulneração ao 
artigo 125, 4 2º, da Constituição Federal e o provejo, assentando a impossibilida- 

de jurídica do pedido e julgando extinto o processo sem apreciação do mérito. 

Extrato de ata 

Recurso ExTRAORDINÁRIO Nº 251.470-5 

ProcED. : Rio DE JANEIRO 

ReLatoR: Min. MARCO AURÉLIO 

Recre.: CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

Apv.: FRANCISCO DAS NEVES BAPTISTA 

Recpo.: Municipio DO RIO DE JANEIRO 

ApvDA.: HeLoisa CyriLLO GOMES 

Decisão: Por decisão unânime, o Tribunal conheceu, em parte, do extra- 

ordinário pelo maltrato ao art. 125, 4 2º da Constituição Federal, e proveu-o 
para assentar a impossibilidade jurídica do pedido formulado na inicial da ação. 

Falou pela recorrente o Dr. Francisco das Neves Baptista. Ausente, justificada- 

mente, o Senhor Ministro Carlos Velloso (Presidente). Presidiu o julgamento o 

Senhor Ministro Marco Aurélio (Vice-Presidente). Plenário, 24.5.2000. 

Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio (Vice-Presidente). Pre- 

sentes à sessão os Senhores Ministros Moreira Alves, Néri da Silveira, Sydney 

Sanches, Octavio Galloti, Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Ilmar Galvão, 
Maurício Corrêa e Nelson Jobim. 

Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro. 

Luiz Tomimatsu, Coordenador 
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. ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

  

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a Mensagem de Veto nº 001/2020, de autoria do Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal de Presidente Kennedy que “INSTITUI O DIA DA CONSCIÊNCIA 

NEGRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, foi submetido a discussão, sendo 

rejeitado por unanimidade na 5º Sessão Ordinária do dia 04 de março de 2020 da 

Câmara Municipal de Presidente Kennedy. 

Por ser verdade, assino. 

Presidente Kennedy — ES, 05 de março de 2020. 

dai ; 
Maríli Karolina) .S. Baiense 

Direidra Legislativa   
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

OFÍCIO/CMPK/ Nº. 010/2020 

Presidente Kennedy — ES, 05 de março de 2020. 

Para: 

Prefeito Municipal de Presidente Kennedy/ES 
Exmo. Sr. Dorlei Fontão da Cruz 

Do 

Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES 
Exmo. Sr. Thiago Nicson da Silva Viana 

Assunto: Informa Rejeição ao Veto Parcial nº. 001/2020. 

Excelentíssimo Prefeito, 

Para os fins do art. 49, 85º, da Lei Orgânica Municipal, venho informar a Vossa 
Excelência. que o Veto Parcial nº 001/2020 ao Projeto de Lei 064/2019, que Altera 
a Lei Municipal nº 849/2009 que institui o Dia da Consciência Negra e dá outras 
providências, foi apreciado em Sessão Plenária do 04/03/2020 sendo rejeitado por 
unanimidade dos vereadores. 

Solicito, após as devidas providências, o envio da Lei com a devida publicação 
para arquivamento. 

Atenciosamente, 

Thiago NicSon da Silva Viana 
Presidente dalCâmara Municipal de 

Presidente Kennedy — ES 

ema PROTOCOLO - PMPK O toata nao 
2 NONTIS NINO 
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O ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MU 

ESTADO D 

LEI Nº 1.470, DE 06 DE MARÇO DE 2020. 

ALTERA A LEI Nº 849/2009 QUE INSTITUI O DIA 

DA CONSCIÊNCIA NEGRA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, Estado do Espírito 

Prefeito Municipal de Presidente Kennedy 

Santo, faz saber que ele aprovou e O 

sanciona a seguinte Lei. 

Art. 1º. O art. 1º da Lei Municipal nº 849/2009 passa à vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 1º. Fica instituído o Dia da Consciên 

municipal, a ser comemorado, anualmente, no dia 20 
cia Negra como feriado 

(vinte) de 

novembro. 

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente o art. 4º da Lei Municipal nº 849/2009. 

Presidente Kennedy/ES, 06 de março de 2020. 

certidão 

E Centfico que ORE NS a 
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