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DECISÃO 
 
 
Visto e decidido em 26/12/2018. 
 
Trata-se do Projeto de Lei nº 41/2018, que estima a Receita e fixa a Despesa do 
Município de Quedas do Iguaçu para o Exercício Financeiro de 2019, cuja 
entrada nesta Casa Legislativa ocorreu no dia 19 de setembro de 2018, tendo, a 
partir de então, sua regular tramitação. 
 
Considerando as determinações regimentais e normas estabelecidas na Lei 
Orgânica Municipal, o Projeto de Lei n° 41/2018 recebeu Emendas nesta Casa 
Legislativa, sendo que ao final o referido projeto foi aprovado. Todavia, não foi 
aprovado em sua forma original, visto que foram inseridas 2 (duas) emendas 
aditivas e modificativas, objeto dos nº 01 e nº 02.  
 
Ocorre que o Projeto de Projeto de Lei nº 41/2018, bem como as emendas 
modificativas e aditivas nº 01 e nº 02, foram devidamente encaminhadas ao 
Poder Executivo Municipal para sanção. Contudo, a Prefeita Municipal vetou a 
Emenda Modificativa e Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 41/2018, só que após 
a confecção de Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 
contrário ao veto realizado pela Chefe do Executivo, na sessão extraordinária 
realizada em 20/12/2018, o Poder Legislativo, por maioria absoluta dos membros 
da Câmara Municipal, rejeitou, em votação secreta, o referido veto realizado pela 
Prefeita Municipal, ou seja, a referida ementa passou a ter validade jurídica.  
 
Já no que tange à Emenda Modificativa e Aditiva nº 02, embora a Prefeita não 
tenha vetado, também não a publicou, mantendo-se inerte. Assim, considerando 
a desídia nas atribuições da Prefeita, visto que não publicou o Projeto de Lei nº 
41/2018 e também não publicou as emendas modificativas e aditivas nº 01 e nº 
02, impõe-se tal dever ao Poder Legislativo.  
 
Desta forma, calcado no artigo 30, Inciso XV, do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Vereadores, bem como no artigo 33, incisos V e VI, da Lei Orgânica 
de Quedas do Iguaçu/PR e levando em conta que a Prefeita Municipal 
permaneceu inerte e deixou decorrer o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para 
publicar o Projeto de Lei n° 41/2018 e as emendas modificativas e aditivas 01 e 
02, ou seja, não cumpriu o prazo estabelecido no § 9° do artigo 49 da Lei 
Orgânica de Quedas do Iguaçu/PR, contados do seu recebimento, ocorrido em 
28/11/2018. 
 
Diante do exposto, nos termos do artigo 49, § 9°, da Lei Orgânica Municipal, a 
não promulgação da lei no prazo de quarenta e oito horas pela Prefeita, nos 
casos dos parágrafos § 3° e § 6° do mesmo artigo criará para o Presidente da 
Câmara a obrigação de fazê-lo em igual prazo, razão pela qual imperiosa se 
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torna a promulgação por este Presidente, da Lei Municipal decorrente da 
aprovação do Projeto de Lei nº 41/2018, o que o faz nesta oportunidade. 
Contudo, aproveita a oportunidade para destacar que o referido projeto de lei 
teve sua forma original alterada pelas emendas modificativas e aditivas nº 01 e 
nº 02 (que fazem parte integrante deste), razão pela qual a Lei Orçamentária 
Anual, para o exercício financeiro de 2019, deve ser aplicada pela 
municipalidade respeitando obrigatoriamente as alterações legislativas 
realizadas por meio das emendas nº 01 e nº 02. 

 
Publique-se. Comuniquem-se a todos os interessados.  
 
 
 
 

ELEANDRO DA SILVA 
Presidente 


