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CA§CAVEL Protocolo

Cascavel, 06 de novembro de 2020

Oficio Gabinete n' 40612020

VETO PARCIAL - Projeto de Lei n'10112020

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" 10112020, conforme o que segue:

Após uma análise técnica do conteúdo mencionado a proposta

legislativa que"Dispõe Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro

de 2021" chegou-se a conclusão pelo VETO PARCIAL as emendas do projeto de lei no

10112020, 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, constata-se vício na iniciativa legislativa, pois conforme 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:

Art. 66. Ás leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I- o Plano Plurianual;
II- as Diretrizes Orçameníárias;
III- os Orçamentos 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, oferecer emendas

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.

A Lei de Diretrizes Orçamentária é considerada pela Constituição

Federal uma peça orçamentária, portanto as emendas a ela apresentadas, devem seguir e

atender as diretrizes estabelecidas nos artigos 63, I e 166, §§ 3o e 4o da Constituição Federal, a

Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Lei Municipal no

2.76811998. Esses dispositivos legais assim definem:

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

Lei Municipal no. 2,768, de 1998:

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

Arí. 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 obras,

Art. 15. - Na apreciaçiio pelo Poder Legislativo do Projeto de Lei de
diretrizes orçamentárias, não poderão ser aprovadas emendas incompaÍíveis
com o Plano Plurianual.

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 seus 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
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b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. "

Outro ponto importante a ser observado no momento da elaboração das

emendas, são os princípios orçamentários, dentre eles podemos destacar o Principio do

Equilíbrio Orçamentário, 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 suÍiciente 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.

Considerando que as Leis Orçamentárias devem estar compatíveis entre

si, face às razões acima mencionadas e as justificativas amplamente demonstradas no Ofício

40412020 de 03 de Novembro de 2020, o qual apresenta as razões para veto de algumas

emendas propostas no Projeto 10012020, se faz necessário que as emendas no.02,04, 06, 08,

16, 17,25,26,30, 31,34, 42, 44, 45, 46, 47, 4g e 4g no Projeto t0U2020

o presente

também sejam vetadas, pois tratam-se da

Por conta disto,

Veto, com as razões acima

Leonaldo da Silva
Municipal

Excelentíssimo Vereador
ALÉCIO NATALINO ESPÍNOLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná,.

ilitr

Atenciosamente,

mesmas

à apreciação de Vossas
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