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A Sua Excelência o Senhor,
Vereador Alécio Natalino Espínola,
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel/PR.
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VETO TOTAL - PROJETO DE LEI N' 109/2018

RAZOES DO VETO

Eu, Prefeito Municipal de Cascavel, no uso das atribuiçÕes que me são

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em seu Art. 58, inciso V, venho por

intermédio deste, apresentar as razÕes do Veto Total ao Projeto de Lei no 109/2018.

Após uma análise técnica do conteúdo do Projeto de Lei em epigrafe
que "ACRESCENTA DISPOSITIVO A LEI No 5.321, DE 30.9.2009 (REGULAMENTA

A tNCrDÊNCtA E O LANÇAMENTO DO IPTU PARA OS |MÓVEIS URBANOS DO

MUNICiPIO DE CASCAVEL E DA OUTRA PROVIDÊNCIAS)", concluiu-se pelo VETO
TOIAL consoante os fundamentos abaixo.

Compulsando atentamente o Projeto de Lei em comento, verifica-se que

o Projeto de Lei acarretará ao Município de Cascavel, renúncia de recelta de IPTU,

apesar disso, não atende ao contido na Lei Complementar no 101/2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal que em seu art. 14, exige que a lei esteja acompanhada de
estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercicio em que deva iniciar sua
vigência e nos dois seguintes.

O Projeto de Lei em exame informa que para a renúncia de receita será
utilizada a estimativa e compensaçáo da renúncia prevista no Anexo das Metas
Fiscais da Lei no 6.91 0 de 201 8, para o exercício fiscal de 2019 e ainda no art. 40

informa seus efeitos a partir de 1o de janeiro de 2020. A lei mencionada no Projeto de
Lei refere-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício Ílscal de 2019,

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício fiscal de 2019 foi
aprovada em 2018, estabelecendo diretrizes para as leis orçamentárias do exercício
fiscal de 2019 e os estudos realizados para a renúncia de receitas tem por base as
leis de benefícios fiscais vigentes, de modo que não é possivel utilizar de uma
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previsáo para este ano para ampliar uma isençáo para o exercício seguinte, sem que

fosse assim considerada pelo Poder Executivo.

Estas são, Senhor Presidente, as razÕes que me levaram a vetar o

Pro.jeto de Lei em causa, as quais ora submeto à elevada apreciaÇáo dos Senhores
l/embros da Câmara de Vereadores.

Atenciosamente,

na o Paran hos,
Pre o lVlunicipal.

Rua Pâraná. 5000 - C'flixa Posral lli - CEP 85807 900 CNPJ 76.:08.867/0001 07

TH?tGE€'


