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Cascavel, 03 de novembro de 2020

Oficio Gabinete n" 40412020

VETO PARCIAL - Projeto de Lei n" 10012020

RAZOES DO VETO

Excelentíssimo Presidente,

O Prefeito Municipal de Cascavel, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em seu Art. 58, inciso V, vêm apresentar suas razões

do Veto Parcial ao Projeto de Lei n" 10012020, conforme o que segue:

Apos uma análise técnica do conteúdo mencionado a proposta

legislativa que'oAltera a Lei Municipal n' 6.764, de l9 de outubro de 2017 - Plano Plurianual

do Município de Cascavel para o Período de 2018 à 2021" chegou-se a conclusão pelo

VETO PARCIAL as emendas do projeto de lei n' 10012020, tendo em vista que as emendas,

apresentam impropriedades que impedem sua inclusão. Tais motivos de veto encontram-se

abaixo especificados:

O Projeto de Lei em apreço trata-se matéria que influi no orçamento,

diante disto, contata-se vício na iniciativa legislativa, pois conforÍne o artigo 133 da

Constituição Estadual do Paraná e o Art. 66 da Lei Orgânica do Município de Cascavel, a

matéria tratada é de competência exclusiva do Poder Executivo, o que ocasiona invasão de

competência, importando em afronta ao princípio da independência entre os poderes prevista

no artigo 2o da Constituição Federal.

A Lei Orgânica reservou ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa do

Processo Legislativo que verse sobre matéria financeira e orçamentária. Vejamos:

Árt. 66. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão
I- o Plano Plurianual;
II- as Diretrizes Orçamentárias;
III- os Orçamenlos Anuais.

contudo, a privatividade do prefeito quanto a estas matérias não anula a

discussão e votação pela Câmara de Vereadores. Ao Legislativo assiste a faculdade de

apresentar emendas supressivas e restritivas, sendo lhe vedado, todavia,

ampliativas, pois sobeja da iniciativa do Executivo.
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Nesse contexto, observa-se que o poder Legislativo não pode fazer

intervenção na inserção de ações que venham a gerar despesas não previstas, ou seja, não

pode legislar de matérias de iniciativa do Poder Executivo Municipal, ou seja, quando se trata

de despesa orçamentária.
Nesse passo, a iniciativa reservada do Executivo é fruto de disciplina

expressa, não podendo o Poder Legislativo legislar sobre matéria orçamentária.

O Plano Plurianual é considerado pela Constituição Federal uma peça

orçamentaria, portanto as emendas a ele apresentadas, devem seguir e atender as diretrizes

estabelecidas nos artigos 63, I e 166, §§ 3o e 4o da Constituição Federal, a Lei Complementar

n' 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Lei Municipal n' 2.76811998. Esses

dispositivos legais assim definem:

Constituição Federal:
Art 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da
República, ressalvado o disposto no art, 166, § 3'e § 4'.

Lei Municipal no. 2.768, de 1998:

Árt, 7, Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de lei do Plano
Plurianual, as emendas que trotem de ampliação, redução ou da introdução
de novas metas somente poderão ser aprovadas caso provenientes de
anulação ou redução de outras metas que perfoçam valores Jinanceiros
equivalentes às metos propostos.

Art, 8. - E vedada a aprovação de emendas que;

II - não indique a localização, dimensões, ordem de prioridade de realização,
bem como dotações compatíveis com a meta proposta, no caso de
investimentos em obrus.

Ressaltamos que o § 3o, do art. 166 da Constituição Federal, estabelece que as

emendas aos orçamentos, só poderão ser aprovadas caso:

"II - Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de
anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e sew encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e

Distrito Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. "

Outro ponto importante a ser observado no momento das

doemendas, são os princípios orçamentários, dentre eles podemos
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Equilíbrio Orçamentiírio, o qual estabelece que em cada exercício financeiro o montante da

despesa não deve ultrapassar a receita prevista para o período. A inserção de novas ações,

com suas respectivas metas financeiras, somente poderá ser incluída, se houver receita

correspondente, ou a redução de meta financeira em outra ação em montante suficiente para

atender o pretendido, pois ao contrário acarretará no desequilíbrio entre a previsão da receita e

a despesa, confrontando assim o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, motivo pelo qual

justifica o veto neste ponto.

Assim, face às razões acima mencionadas, devem ser suprimidas as

emendas no. 001,002, 003, 006, 008, 011, 016, 017,027,028,029,032,036,037,039,045,

047,048,049, 050 e 051, ante as impropriedades supramencionadas.

Ademais, além dos motivos supramencionados, existem outras razões

pela não implementação de algumas das ações propostas pelo Poder Legislativo, os quais

apresento:

- Emendas nos 001 e 008 - as emendas propostas"Desenvolver estudos

para abertura da Rua Francisco Beltrão, bloqueada pelos lotes AC3 e AC4 da Quadra 248

ocesso a Rua Paranavaí, Bairro Pacaembu" com valor de R$ 30.000,00 e 'Desenvolver

estudos para alargamento da pisto, com implantação de galerias pluviais, iluminação pública

e ciclovias, no Avenida Piquiri do Viaduto até a Unidade Industrial Lar" no valor de R$

30.000,00, estes estudos poderão ser desenvolvidos pela própria equipe do IPC, pois o

Instituto entre suas atribuições conforme Decreto 15.58012020 está a de "Produzir pesquisas,

estudos e análises visando à sistematizaçáo, à orientação e ao monitoramento das diretrizes

gerais de desenvolvimento e do planejamento estratégico urbano e territorial do Município".

Outra impropriedade contida na emenda 08, os recursos para fazer

frente a demanda estão sendo cancelada da Unidade 02 - Fundo Municipal para manutenção

do IPC/FMM/IPC, que só possui recursos vinculados ao fundo, não podendo ser executado na

Unidade 01 - Instituto de Planejamento de Cascavel - IPC. Ademais é importante esclarecer

que o referido estudo para pavimentar a Avenida Piquiri (2" fase) já está em fase de

elaboragão de projetos e aguardando a definição e destinação de recursosjunto ao Estado.

- Emenda no 002 - Em conformidade com a Lei Municipal no 6.751 de

15 de setembro de2017 foi submetido à proposta orçamentária 2021 ao Conselho Municipal

de Assistência

070/2020.

Social (CMAS), havendo a aprovação da mesma por meio da
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A redução de R$ 250.000,00 previsto inicialmente para a manutenção

de parceria com a Entidade Albergue Noturno para a oferta de Serviço de Acolhimento para

indivíduos e famílias em situação de rua, e manutenção de parceria com a Entidade

PROVOPAR para a oferta de Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho. A
redução deste valor comprometeria as atuais parcerias com as Entidades supracitadas: sendo

que o município já firmou compromisso financeiro com a Entidade PROVOPAR até a data de

3010412022 conforme estabelecido em Termo de Fomento que está em execução e integra o

Sistema de Informação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como possui

parcerias vigentes também com as Entidades Abrigo São Vicente de Paulo e Albergue

Noturno até a data de 3010412021, e está tramitando processo de inexigibilidade para novas

parcerias, pois são serviços de ALTA COMPLEXIDADE e essenciais para o acolhimento de

idosos e pessoas em situação de rua que sofrem situações de violência ou violações de direitos.

Desta forma é notória a relação de prioridade de financiamento a estes serviços e

injustificável a redução de recurso para serviços de alta complexidade do SUAS.

outra impropriedade observada é que o montante de recursos

destinados para a construção do Restaurante Popular do Bairro Floresta de R$ 250.000,00 é

incompatível para executar tal obra. Para fim de comparação informamos que para a

construção e equipagem do Restaurante Popular do bairro Cascavel Velho foi destinado o

montante de R$ 1.345.485,69.

- Emenda no. 017 - construir quadra de areia no centro Esportivo

Ciro Nardi, para equipe treinamentos e competições da equipe de Hondebol de areia do

Município de Cascovel - À,$ 20.000,00 - de acordo com os estudos realizados para

implantação de quadras de areia, seriam necessários recursos na ordem de R$ 500.000,00

aproximadamente.

- Emendas nos. 027 e 029 - Emendas que propõem a realização de

pavimentação na estrada do Distrito de Rio do Salto a Comunidade de Linha Velha e da Rua

Yeneza no Bairro Yeneza, ambas com valores insuficientes para atender a meta solicitada que

são respectivamente de 08 Km de estradas rurais e 1000 Km de pavimentação urbana.

Outra impropriedade técnica visualizada nestas emendas são os valores
sugeridos para acréscimo das ações pretendidas e dos valores de cancelamentos solicitados.

Ambas não atendem ao princípio do equilíbrio, onde os valores de receitas e

Rua Paraná, 5000 - cEP 85810-011 - CNPJ 76.208.867i0001-07

nao sao



GOVERNO MUNICIPAL

CA§CÀVEL
equivalentes, Emenda 27 : acresce R$ 500.000,00 e reduz R$ 400.000,00, Emenda2g acresce

R$ 150.000,00 e reduz R$ 1.500.000,00.

- Emenda no 036 - A meta financeira atribuída à emendas de no. 036 é

o motivo da não implementação, pois de acordo com estudos realizados pelo município, os

valores financeiros propostos são insuficientes para execução das obras.

"Construção de uma quadra de grama sintética no Bairuo Jardim Veneza" - R8 100.000,00 -

de acordo com os estudos realizados para implantação de quadras de grama sintética, seriam

necessários recursos na ordem de R$ 650.000,00 aproximadamente.

- Emenda no 039 - o executivo já assinou intenção de convenio para

2021 com a Itaipu Binacional para pavimentar vias rurais e nesta proposta está incluso o

trecho contemplado com a referida emenda. A obra prevista para este trecho é de

pavimentação asfáltica TST com base rachão.

E valido lembrar, que com a regularização de licença ambiental de

exploração da érea de pedreira adquirida pelo Município e instalação da usina de britagem

que já está em andamento, o Município terá condições de executar diversos trechos de

estradas rurais com os equipamentos próprios da Secretaria de Agricultura do Município.

Também podemos citar as Emendas 047, 048, 049, 0S0 e 051 -

Emendas que propõem a inclusão de novas ações buscando fomentar eventos diversos:

Fomentar o Evento Taborão, Festa do Trabalhador, Festividades de Pentecostes, Festa de São

Cristóvão e Restaura Jovem, que não foram implantadas, tendo em vista que já possuem ações

correlatas no Plano Plurianual, que atendem o objeto das referidas ações, as quais cito:

"2.299 - Implantar, implementar e divulgar as ações, programas e projetos da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, visando o desenvolvimento do

Turismo, realização de feiras municipais e festas tradicionais', e ,,2.541 - Apoiar e

Divulgar Ações de Turismo do Município de Cascavel e Realizar Eventos que Gerem

Fluxo Turístico para o Município.", não sendo então necessária a inclusão de tais emendas,

pelos motivos elencados, o que de consequência não compromet erá a realização do evento.

- Emenda no 028 - Para a finalidade a que se destina o montante

desta emenda, o Executivo tem buscado parcerias externas, como por exemplo, a parceria

firmada com a 6" BPM por meio de convenio e/ou parceria, buscando em conjunto a formação

dos profissionais. O valor previsto na Ação 2629 ,,Realizar a Formação
ProfissionauFuncional e capacitação Técnica da Guarda Municipal
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de Gestão do Município e Parcerias Externas", refere-se a possíveis contrapartidas, com os

recursos especíÍicos para esta finalidade.

outra incompatibilidade apresentada por esta emenda é a não

compatibilidade com o Projeto 101112020, pois todas as emendas feitas ao projeto lO0l2O20

foram repetidas em ambos projetos e esta emenda não foi apresentada no projeto lOll2O2O.

No Art. 15 da Lei Municipal n" 2.768197 dispõe que "Na apreciação pelo Poder Legislativo do

Projeto de Lei de diretrizes orçamentárias, não poderão ser aprovadas emendas incompatíveis

com o Plano Plurianual".

- Emendas nos. 003, 006, 011, 016, 032, 017 e 045 - Emendas

modificativas, onde está propondo a alteração do destino dos recursos financeiros

previamente destinados pelo executivo, porém é importante esclarecer que os recursos

contidos na açáo modificada "1.342" Implantar Espaços Administrativos, Esportivos e de

Lazer, são referentes a contrapartida de obras que já estão em fase de projetos e ou licitação,

sito aqui a obra da Cancha de Bolão e Bocha, Centro de Artes Marciais e contrapartida das

quadras do Parque Oeste. Desta forma as ações em andamento ficariam comprometidas.

outra impropriedade observada é que o montante de recursos previstos

na ação modificada totaliza R$ 650.000,00, valor incompatível para atender qualquer uma das

emendas propostas. Ainda em tempo, é importante esclarecer que a ação que está servindo de

redutora para atender a emenda de n" 037 já ação, não havendo

necessidade de implementação de ação para que a obra ocorTa.

Por conta submeto à apreciação de Vossas o presente

Veto, com as razões acima

Atenciosamente,

Leonaldo hos da Silva
Municipal

GOVERNO MUNICIPAL

Excelentíssimo Vereador
ALÉCIo NATALINo ESPÍNoLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná. t-
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