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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO,
FISCALIZAÇÃO, CONTROLEE TRIBUTÁRIA

A Exma.Sr. Vereadora Presidente.

E
PARECERNº SI

Ref.: Projeto de Lei nº 83/2020

AUTORIA: RODRIGO SIMÕES

Consoante estabelecido pelo artigo 73, caput e em seus incisos, do
Regimento Interno desta Câmara Municipal de Ribeirão Preto, cumpre a esta
Comissão de Finanças, Orçamentos, Fiscalização, Controle e Tributária
pronunciar-se quanto ao Projeto de Lei nº 83/20, autoriza o Poder Executivo
Municipal a conceder aos profissionais da saúde período ilimitado de
estacionamento e isenção da tarifa do estacionamento rotativo pago,
excepcionalmente durante o estado de calamidade pública.
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Desta feita, em atenção à relatoria designada pela Comissão,
apresenta-se o presente parecer.

O Projeto de Lei Complementar nº 83 de 2020, de autoria do vereador
Rodrigo Simões, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a

conceder período ilimitado de estacionamento e isenção da tarifa do
estacionamento rotativo pago — conhecido como “Área Azul” — aos profissionais
da saúde. Tal medida durará até que se encerre o estado de calamidade pública
decretado pelo muniícipio.

A proposta do legislador mostra preocupação com a categoria que
pretende atingir. Diariamente, estes profissionais da saúde corremorisco de se
contaminarem e propagarem o vírus, ao mesmo tempo em que buscam,
unicamente, sustentar suas famílias e salvar a cidade.

Por outro lado, por se tratar de um projeto que envolve isenção de
tarifa municipal, é impossível não questionar a qualidade da ação como uma
espécie de benefício fiscal.

Os benefícios tributários consistem em uma espécie de gasto público
indireto, realizado pelo próprio sistema tributário, que visam alcançar
determinados objetivos de interesse público. Segundo o Relatório de
Acompanhamento Fiscal do da Instituição Fiscal Independente, para que uma

desoneração tributária seja entendida como benefício ou gasto tributário, é

necessário que a desoneração em questão represente um desvio ou uma

exceção às características que se deve esperar de determinado tributo.

Dependendo da referência considerada, a desoneração pode ou não

estar incluída nos demonstrativos da Receita Federal, o que se relaciona

diretamente com os valores arrecadados (ou não) pelo Estado. Aquele órgão
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utiliza os elementos essenciais e principais do tributo para definir a sua própria
referência no momento de aplicação do tributo.

Não há, no referido PL, qualquer análise de impacto financeiro no

orçamento público municipal, tampouco apresenta um estudo que demonstre a
viabilidade da isenção. É cediço que a presença da estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício é elemento essencial para a renúncia de
receita, como especificado no artigo 14, da LRF:

= Art 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois

seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo
menos uma das seguintes condições.

No mais, há de se considerar a constitucionalidade dos projetos que se
denominam “autorizativos”, por isso é necessária a atenção da Comissão de
Constitucionalidade e Justiça desta Câmara.

Os projetos autorizativos não acrescentam nada ao ordenamento
jurídico, já que não possuem caráter obrigatório para aquele a quem é dirigido. Se
trata de uma autorização a outro Poder a fazer aquilo que já lhe compete fazer,

por força do texto constitucional. Trata-se de uma mera sugestão ou provocação.
O eventual descumprimento da autorização concedida não acarreta sanção
alguma ao Poder Executivo.

Desta feita, opinamos pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS do

Projeto de Lei nº 83/2020, encaminhado pelo vereador Rodrigo Simões, do ponto
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de vista desta Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e
Tributária e o consequente prosseguimento nesta Casa Legislativa.

É o parecer.
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