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ASSUNTO: ”INSTITUI O PROGRAMA
_
“FIQUE EM ,DIA RIBEIRÃO II” DESTINADO _A

REGULARIZAÇAO DE DÉBITOS JUNTOA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO
PRETO”

A propositura em apreciação, de iniciativa do Poder Executivo
Municipal, merece ser aprovada por esta Egrégia Comissão Permanente de Constituição,
Justiça e Redação, que no âmbito de suas atribuições estabelecidas no art. 72 eseguintes do Regimento interno da Câmara Municipal (Resolução nº 174/2015) analisou aredação do projeto, sua legalidade, bem como sua consonância com o ordenamento
constitucional.

A iniciativa do projeto é regular, posto que trata de matéria
tributária, que amolda-se entre aquelas de competência genérica ou concorrente, como jádecidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que Observou que a iniciativa do processolegislativo em matéria tributária pertence tanto ao Poder Legislativo quanto ao Poder
Executivo (art. 61, & 1º, II, “”,b da CF). Precedentes: ADI 724-MC, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Celso de Mello, DJ de 15.05.92; RE 590.697-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Dje de 06.09.2011; RE 362.573-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros
Grau, Die de 17.08.2007).

É preciso ressalvar que a iniciativa reservada privativamente aoChefe do Executivo para as leis que estabeleçam as diretrizes orçamentárias não seconfunde e nem compreende a competência para iniciar o processo legislativoenvolvendo direito tributário — inclusive quanto à imposição de tributos ou concessão de
isenção de débitos tributários — e que, eventualmente, importe em redução de receita evenha a ter repercussão no orçamento municipal, exatamente o PLC em análise.

Dessa forma, O projeto está formalmente em ordem, nos termos do
art. 8º, a, II e art. 71, Vl da Lei Orgânica Municipal, e art. 61 da CF/88,
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Já o art. 30, I, da Constituição Federal de 1988 estabelece que
“compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local', e o art. 4º, | da Lei
Orgânica Municipal prevê, no mesmo sentido, que "ao município de Ribeirão Preto
compete, atendidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e desenvolvimento humano, prover a tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao
bem-estar de sua população, entre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre assunto
de interesse local."

O mesmo art. 30 da Carta da República, agora em seu inciso “,
prevê que compete aos Municípios “instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e
publicar balancetes nos prazo fixados em lei. "

0 projeto em análise refere—se, especificamente, a assunto de
interesse local e versa sobre matéria tributária, posto que oferece condições especiais
(até 31/10/19) para o contribuinte regularizar e pagar dívidas tributárias e não tributárias
para com a Fazenda Municipal (art. 1ª), estabelecendo regramentos próprios de
parcelamento, quitação, e aplicação de descontos em juros e multas (art. 2º).

Esse mecanismo, comumente chamado de “REFIS”, constitui um
incentivo para os contribuintes quitarem seus débitos, esperando a Administração, com
ele, aumentar suas receitas.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), nomta federal quetraz como fundamento o equilíbrio entre as receitas e despesas, estabelece regras para
criação de despesas e renúncia de receitas visando, sempre, preservar o equilíbrio fiscal.
Exige essa norma que projetos desta natureza estejam acompanhados de estimativa do
impacto orçamentário—financeiro no exercício, como reza o art. 14 da LRF.

Acompanha o projeto declaração apontando o eventual impacto
financeiro decorrente da propositura, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal (art.
14), qual seja, declaração da Secretaria da Fazenda Municipal apontando uma eventual
renúncia de receita na ordem de R$ 7.000.000,00, que será compensada com excesso de
arrecadação excedente do IPTU nesse exercício.
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Nem haveria necessidade de se estimar o impacto do projeto nos
dois exercicios financeiros seguintes (art. 14 LRF) pela simples razão que o programa tem
prazo limitado para adesão, até 31/10/19, ou seja, se inicia e se encerra nesse mesmo
exercício de 2019.

Desta forma, após análise dos aspectos legais e jurídicos
pertinentes, concluímos que a propositura as obedece, opinando esta E. Comissão de
Constituição, Justiça e Redação pela sua APROVAQAO, aguardando análise do mérito
pelo Plenário desta E. Casa de Leis.

Sala das Comissões, 15 de agosto de 2019.
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