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COMISSÃO PERMANENTEDE FINANÇAS, ORÇAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.

Parecer nº 3 95,
Referência: LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL — EXERCÍCIODE 2020.

Autor: PREFEITO MUNICIPAL.

Processo: PROIETO DE LEI N.º 185/2019

Assunto: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO

PRETO PARA O EXERCÍCIOFINANCEIRO DE 2020.

Na forma e no prazo que dispõe a Lei Orgânica do

Município (art. 6.9, I e III), o chefe do Executivo encaminhou à Câmara Municipal o

Projeto de Lei Orçamentária para o Exercício de 2020, que recebeu o n.º 223/2018.

Lido em Plenário, foi o projeto remetido à esta

Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária,

com cópia aos Senhores Vereadores, como estabelecido regimentalmente.

O Senhor Prefeito encaminhou, junto com o

Projeto do Orçamento da Administração Direta, os Orçamentos das Autarquias e

EmpresasMunicipais.

Além do Orçamento para a Administração Direta,

foram enviados ainda os orçamentos do programa para 2020 dos seguintes órgãos:

- Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão — DAERP.

. Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto — GCMRP.

. Instituto de Previdência dos Municipiáríos de Ribeirão Preto — IPM.

. Serviço de AssistênciaSocial dos Municipiários de Ribeirão Preto - SASSOM.
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. Fundação Theatro Pedro II.

e Fundação de Educação para o Trabalho — FUNDET.

. Fundação instituto Polo Avançado da Saúde — FlPASE.

- Instituto do Livro de Ribeirão Preto.

. Fundação de FormaçãoTecnológica de Ribeirão Preto - FORTEC.

Por derradeiro, definiu o orçamento da Câmara

Municipal de Ribeirão Preto na condição de Representantes do Poder Legislativo

Municipal.

A Câmara receberá o equivalente a 2,81% do

orçamento, abaixo do limite constitucional.

Anota-se a aplicação tímida das despesas fixadas

que o Executivo fará as Secretarias de Esportes (R$ 15.432.473), Turismo (R$

1.465.000), Meio Ambiente (R$ 15.667.136) e Cultura [R$ 16.491.279),em relação

ao orçamento vinculado à Administração Direta. Tal quadro revela uma

despreocupação do Poder Executivo com relação às pastas supramencionadas. que

empenham papeis importantíssimos no cenário nacional e local, e que precisam de

uma reestruturação com brevidade, ainda mais com o sucateamento de pontos

turisticos e culturais importantíssimos para a história de Ribeirão Preto.

Deve ser feita a anotação de que o orçamento de

investimentos das empresas que o município detém maioria de capital é a

seguinte:

. TRANSERP: R$ 800.000,00 (oitocentosmil reais).

. COHAB: R$ 37.911.000,00 (trinta e sete milhões e novecentos e onze mil

reais)
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. CODERP: R$ 12.560.000,00 (doze milhões e quinhentos e sessenta mil
reais).

Esclareceu a municipalidade que as receitas e
despesas da Administração Indireta encontram-se apresentado nos respectivos
orçamentos.

Não consta no projeto apresentado, a realização
de audiências públicas para discussão e apresentação do orçamento municipal
para o exercício de 2020, fato este que a principio vai ao encontro do quanto
disposto no Art. 48, I da Lei de ResponsabilidadeFiscal quando dispõe que:

Art. 4-8. São instrumentos de transparência da gestão
fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive
em meios eletrônicos de acesso público: os planos,
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas
desses documentos.

5 lª A transparência será assegurada também
mediante: [Redação dada pela Lei Complementar nº
156, de 2016)

l — incentivo à participação popular e
realização de audiências públicas. durante os
processos de elaboração e discussão dos planos,
lei de diretrizes orçamentárias e
orçamentos; (Incluido pela Lei Complementªr nº
131, de 2009).

Designado o Relator para o referido projeto de
lei, foram indicados os estudos e pesquisas objetivando a constatação da
exequibilidade da proposta orçamentária, bem como sua conformidade com as
normas legais que disciplinam a matéria. Quanto a estas últimas, recorreu—se à Lei

Orgânica do Municipio (artigos 141 e seguintes], Lei Federal nº 4.320/64 [que
estatui normas Gerais de Direito Financeiro para a elaboração de Controle do
Orçamento Público), Regimento Interno desta Casa (Resolução n.º 174/2015), Lei
Municipal nº 14.371 de 01 de agosto de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes
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Orçamentárias para o exercício de 2020, e Lei Complementar n.º 101/2000 - Lei

de Responsabilidade Fiscal.

0 projeto em análise esclarece ainda que a
metodologia referente às operações infra-orçamentárias, inclusive com reflexos na
contabilização das obrigações patronais, está de acordo com a Portaria
Interministerial n.º 312 de 24 de maio de 2007, editada pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), Portaria Conjunta STN/SOF n.º 02 de 06/08/2009 e suas
alterações.

O orçamento tal qual previsto no projeto, foi
debatido por esta Comissão Permanente de Finanças, no periodo determinado pelo
Regimento Interno para o recebimento de emendas, cuja análise se centrou:

a) Na austeridade da gestão dos recursos
públicos, em conformidade ao quanto
disposto na Lei de ResponsabilidadeFiscal;

b) Modernização da ação governamental como
Previsto no Estatuto das Cidades;

c) Participação da sociedade organizada e
entidades representativas.

A matéria ora analisada prevê um crescimento
das Receitas da Administração Direta em relação à previsão de arrecadação de
2019.

O crescimento nominal é previsto em 4%, sendo
que ao consolidar a Administração Indireta - Operação de Crédito do Daerp, o
percentual total é de 7,54%.



(Câmara munidpal he ªibárãn ªnta
«Estulin Ile âãn iBaulu

A referida matéria legislativa ainda destaca, como

ações igualmente principais, os seguintes procedimentos no que tange à gestão das

receitas:

1. IPTU — A arrecadação foi estimada considerando-se
os cadastros de imóveis existentes em 31 de julho
de 2018, mais a expansão das construções e
empreendimentos imobiliários já autorizados
neste exercício, bem como a correção do valor
venal dos imóveis com atualização cadastral. Em
relação à estimativa de arrecadação prevista para
2019, o incremento desse item foi de 7%,
totalizando um valor final R$ 390.515.790,00.

2. ISSQN - Foram consideradas as variações do processo
de modernização na Fiscalização Tributária,
Declaração Eletrônica do Movimento de Serviços e a
Nota Fiscal Ribeirãopretana, e também a Lei

Complementar Municipal no 2832/2017. A projeção
de ISS totaliza um valor de R$ 307.019.045,00.

DO PROIETO:

A proposta anuncia Receita prevista na ordem de

R$ 3.415.247.161,00 (três bilhões, quatrocentos e quinze milhões, duzentos e

quarenta e sete mil, cento e sessenta e um reais), com despesa fixada em R$

2.537.537,61, 0 que demonstra uma previsão de equilíbrio no orçamento para o

exercício de 2020. de forma a não prever um incremento no déficit orçamentário.

Para melhor compreensão, repassamos abaixo a

mensagem apresentada pelo PrefeitoMunicipal, relativo a este projeto, que auxilia

na compreensão de sua estrutura e quais os rumos e parâmetros tomados pela
Administração Municipal a respeito dessa importante propositura legislativa,

dirigida ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto:

Temos a satisfação de submeter ao PoderLegislativo Municipal, na prazo
previsto no inciso III e [, artigo ãº, das Disposições Transitórias de Lei
Orgânica do Município, o projeto de Lei do Orçamento do Município de
Ribeirão Pretº, para o
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exercício de 2020, elaborado segundo as normas estabelecidas pela Lei
Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Municipal nº 14.371,
de 30 de junho de 2019 - Lei de diretrizes Orçamentárias — L.D.0. e Lei
Complementar nº 101 de 04/05/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal —

L.R.F.

Inserido em um contexto maior, o planejamento estratégico do governo
contida no Plano Plurianual — PPA, mz Lei de Diretrizes Orçamentárias —

LDO e na LOA, a proposta orçamentária foi elaborada seguindo os
princípios da austeridade, da ação planejada e transparente e,
principalmente, na busca do equilíbrio das contaspúblicas.

Quanto ao projeto destacamos () seguinte:

RECEITA

AdministraçãoDireta — total de receita R$ 2.140.220.296,60.

Administração Indireta —« total de receita R$ 491.598,314/40.

Total Geral das receitas previstas — R$ 3.415.247.161,00.

Observa-se que se inclui nas receitas da

Administração Direta aquelas fruto de IPTU, ISSQN, cota parte do FPM, cota parte
do IPVA, cota parte do IPI, FUNDEB e outras transferências. Soma-se outras
receitas correntes decorrentes de fundos, multas, juros e atualização monetária,
dívida ativa e indenizações.

DESPESAS

Despesasda AdministraçãoDireta no valor de R$ 2.140.220.296.60.

Despesas com a Cámara Municipalde R$ 71.313,314,40.

Despesascom a Administração indireta de R$ 420.276,00.
Subvenções Sociais de R$ 48.489.852,00.
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A previsão da Receita resultante de Impostos é de
R$ 1.834.565.374,00os valores destinados à Educação de recursos próprios é de

R$ 291.210.680,00, ao acrescentarmos os recursos vinculados de R$

277.941.866,00. totalizam o valor de R$ 570.219.866,00,conforme documento
em anexo, Demonstrativo dos Valores orçados para Ensino Geral.

Este valor está de acordo com a Lei Federal nº
7.348 de 24 de julho de 1985, e artigo 212 da Constituição Federal e Emenda
Constitucional14/96 e Leis Federais nº 9.394- de 20 de dezembro de 1996 e 9.424
de 24 de dezembro de 1996, Emenda Constitucionalnº 53/06 de 20/12/2006 e Lei

Complementar nº 11.494 de 20/06/2007.

Dado o valor de Receita resultante de Impostos R$

1.834.565.374,00 a despesa com a Saúde com recursos próprios e' de R$

478.032.000,00 e de recursos vinculados de R$ 200.043.347,00, sendo o gasto
total com saúde de R$ 678.075.347,00.0 valor orçado está acima do estabelecido

no Inciso lll, artigo 8º da EmendaConstitucionalnº 29 de 13 de setembro de 2000.

Situação da dívida fundada da administração
direta — previsão de saldo devedor em 31/12/2019 - totalizando R$

624.903.856,76.
Situação orçamentária prevista - equilíbrio entre

receita e despesa, com dívida flutuante administrável e dívidas de longo prazo de
valores que não comprometem a liquidez imediata do Poder Público.

lnstabilidades políticas no ciclo eleitoral vindouro
deverão ser consideradas para fins de manutenção do equilíbrio entre o orçado e

realizadas, como mecanismo de se evitar contrair novas despesas apenas e tão
somente na previsão de arrecadação — cujo viés ilustrado pelo governo é de

crescimento.
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DAS EMENDAS

Na forma e no prazo regimental foram

apresentadas 272 emendas pelos Senhores Vereadores (A EMENDA Nº 239 FC]

RETIRADA PELO VEREADOR ALESSANDRO MARACA NO DIA 12/11/2019,
CONFORME REQUERIMENTO Nº 7216], 02 por esta Comissão Permanente de

Finanças, Fiscalização, Controle e Tributária totalizando 274 emendas, que

passaram a integrar os autos do presente Projeto de Lei, bem como do presente
Parecer, que se encontram devidamente anexadas ao presente projeto, tendo esta
Comissão providenciado a relação das mesmas, para facilitar sua deliberação, que
igualmente passa a fazer parte constante desses autos.

Tratam-se de emendas, conforme dito,

apresentada pelos senhores Vereadores, e ainda outras apresentadas por esta

Comissão, em atendimento às reivindicações populares originárias das audiências

públicas, das duas realizadas nesta Casa de Leis visando o debate público da

matéria legislativa ora analisada.

Ressalte-se que foram realizadas duas audiências

públicas pela Comissão Permanente de Finanças, amplamente preparadas e

divulgadas, realizadas nos dias 21 de outubro e 04 de novembro de 2019,

consoante comprova documentações acostadas ao projeto.

Destaque—se, ainda, que algumas reivindicações
realizadas pelos munícipes nas referidas audiências públicas promovidas por esta
Comissão Permanente já haviam sido contempladas por emendas apresentadas

por parlamentares, razão pela qual concluímos pela ausência de necessidade de

elaboração de emendas de idêntico teor por esta Comissão, evidentemente para
evitar a duplicidade de matérias a serem deliberadas.
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Esta Comissão respeita sobremaneira as

propostas promovidas pelos senhores Vereadores, e nada há de contrário de nossa
parte perante as legítimas preocupações, redundando nas emendas apresentadas.

Assim sendo, remetemos ao colendo Plenário
desta Egrégia Casa de Leis a decisão soberana. quando deliberar sobre as emendas,
aprovando—as ou não, a seu livre critério.

Assim, esta Comissão se posiciona
favoravelmente pela aprovação das demais emendas, as quais encaminhamos pelo

apensamento da mais antiga para a mais atual, observando a ordem de preferência
de votação prevista no 5 1.9 do artigo 201 da Resolução nº 174/2015.

Por essa razão, encaminhamos pelo apensamento
das seguintes emendas, as quais, se aprovada a primeira, restará prejudicada a

anexada:
EMENDA PREFERENCIAL EMENDA ANEXADA

179 241

CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Comissão Permanente de

Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária da Câmara Municipal de

Ribeirão Preto apresenta seu PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DO

PROIETO DE LEI N.º 185/2019.

No tocante às emendas, remetemos para a
decisão do EGRÉGIO PLENÁRIO, encaminhando para deliberação das mesmas, com
a manifestação favorável, no sentido de aprovação de todas as emendas,
observando as seguintes aglomerações:
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EMENDA PREFERENCIAL
[ EMENDA ANEXADA

,

KL 179
[ 241 ;]

Este é o parecer que submetemos ao EgrégioPlenário da Casa.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2019,

MARCOS PAPA
Relator


