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LEG - Emenda nº 15 - PL 206/2021

de Ribeirão PrtErropç
DESPACHO

EMENDA MODIFICATIVA AO
| PROJETO DE LEI Nº 206/2021

Nº 45 EMENTA:

MAJORA EM85% A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
|

ANUAL SOBRE O VALOR DE CUSTEIO PARA A
| | EXECUÇÃO DE GASTOS DE MANUTENÇÃO DA

| ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃODODISTRITO DE
| BONFIM PAULISTA PARA OS ANOSDE 2022, 2023,
| 2024 E 2025.

Lo — e o
Senhor Presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização,
Controle e Tributária,

irão Preto, em análiseDe acordo com o art. 143. $ 2º da Lei Orgânica do Município de Rib

conjunta como art. 215, parágrafo único do Regimento Interno desta Câmara Municipal. submeto
à apreciação da Eg Comissão:

ALTERAÇÃODO PLANO PLURIANUAL

Emenda modificativa: Propõe a majoração, em 85%, dapr
custeio para a execução de gastos de manutenção da Admir
Paulista para os anos de 2022. 2023, 2024 e 2025

isão orçamentária anual sobre ovalor de
tração da Região do Distrito de Bonfim

Valor adicional estimado: R$ 654.248.80 (seiscentose cinquenta e quatro mil e duzentos e quarenta e
oito reais e oitenta centavos)
2022 R$ 155.400,00
2023 — R$ 160.994,40
2024 — R$ 166.226.20
2025—R$ 171.628,20

Unidade Executora: Administração da Região do Distrito de Bonfim Paulista — Código 02.19.23
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Fonte de Custeio: Tendência de crescimento de arrecadação, conforme demonstrado na tabela
Demonstrativo III contida no Anexo da Lei Municipal nº 14.583/2021, que estabelece as diretrizes e bases
para definição das metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2022,
e nos termosdoart. 43 da Lei nº 4.320/1964.

Justifica-se abaixo
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
ES Paulo

JUSTIFICATIVA

O Município de Ribeirão Preto recebeu um intenso crescimento demográfico nas
últimas décadas. Como demonstram os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

atística (IBGE)! acidade tem uma população estimada em 2021 de 720.116 pessoas. sendoeste um
significativo crescimento populacional frente ao censo de 2010. ocasião na qual a população ribeirão-
pretana foi estimada em 604.682 pessoas. Ouseja. em pouco mais de dez anos, Ribeirão Preto teve um
aumento de aproximadamente 115.434 pessoas

Essa expressiva expan populacional promove maior arrecadação tributária.
circulação de bens e serviços e incentivos nas mais diversas áreas sociais e econômicas da cidade.
Contudo. também gera maior necessidadede obras e serviços para a toda municipalidade. É justamente
porconta de tal necessidade que surgea presente emenda modificativa.

Dentre todas as regiões de Ribeirão Preto, indiscutivelmente uma das que mais
recebeu crescimento populacional foi o Distrito de Bonfim Paulista, região situada dentro doperímetro
de expansão urbana do município. Portanto, ao mesmo tempo que a Administração Pública Municipal
precisa prover as ações nec as para a plena e adequada instalação de infinostrutura urbana para a
alocação de novas moradiase atividades econômicas em um geral. também devezelar pela preservação
e conservação do núcleo histórico e de políticas de valorização do uso do Distrito e de seu entorno,
conforme dispõe o inciso III do art. 101 da Plano Diretor de Ribeirão Preto (Lei Complementar
2866/2018).

Justamente por conta dessa dúplice tarefa de promover infraestrutura para o
crescimento do Distrito de Bonfim Paulista, bem como preservar e conservarseu caráter histórico, é
visível que a Administração da Regiãodo Distrito de Bonfim Paulista precisa ter uma expansão na sua
expectativa orçamentária parao próximo PPA apresentadopelaPrefeitura.

Nesse sentido. propõe-se aqui a expansão de 85% da previsão orçamentária anual
sobre ovalorde custeio para a execuçãode gastos de manutençãoda Administraçãoda RegiãodoDistrito
de Bonfim Paulista para os anos de 2022, 2023. 2024 e 2025

A supramencionada expansão na previsão orçamentária impactaria o orçamento
público em R$ 654.248.80 (seiscentose cinquenta e quatro mil e duzentos e quarentaeoitoreaiseoitenta
centavos) nos próximos quatro anos. Em que pese tal valor ser relativamente sucinto frente a toda a
expectativa de arrecadaçãodaPrefeitura Municipal para os próximosanos. conforme demonstraa tabela
Demonstrativo III contida no Anexo da Lei Municipal nº 14.583/202 1º,ele gerará imensa e proveitosa
melhoria na qualidade de vida do Distrito de Bonfim Paulista, dado que a Administração da Região do
Distrito de Bonfim Paulista é responsável pelo pontode apoio da Guarda Civil Municipal e reúne serviços
de diversas secretarias municipais, além de atividades específicas auxílios na limpeza. zeladoria, entre

ras atividades.

Apresenta-se abaixo a tabela mencionadano parágrafo anterior:

paraoexercício financeiro de 2022.



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
K Estado de SãoPaulo

DEMONS HINO MAIAS PISO ES NEEM COMESHESDAS CONTAS FISADAS NOS TRÊS ESPRCÍCIOS ANE ROR

É oportuno ressaltar quea presente emenda tem como fonte de recursos a expectativa
de arrecadação da Prefeitura Municipal para os próximos anos. de acordo com o que fora demonstrado
pelo próprio Executivo Municipal na tabela Demonstrativo III contida no Anexo da Lei Municipal nº
14.583/2021. Como pode servisto na mencionada tabela, há uma contínua expectativa de aumento na

imos anos.receita total do município para os pró

Por fim. é importante informarque cabe ao Executivo Municipal definir com o devido
detalhamento as exatas e específicas fontes de custeio para a presente emenda, dado que tais
procedimentos dependem de conceitos e conhecimentos técnicos próprios da contabilidade
governamental, os quais são de amplo domínio da competente equipe técnica da Prefeitura Municipal.

Por conta de todas as razões acima expostas. a presenta emenda aoProjeto de Lei nº
206/2021 tem fundamento, necessidade e importância, devendo. por isso, ser aprovada pelos Nobres
Vereadores e Vereadoras desta casa.

Sala de Sessões, 30 de setembro de 2


