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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Es ESElo peito

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO,
FISCALIZAÇÃO, CONTROLEE TRIBUTÁRIA

À Exma Sra. Vereadora Presidente.

PARECER Nº (Lo

Ref.: Projeto de Lei nº 107/2020

AUTORIA:Vereador Alessandro Maraca

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 107/2020, que institui a transparência na
divulgação de medida e ações para o enfrentamento à pandemia do coronavírus
pelo munícipe de Ribeirão Preto, conforme especifica e dá outras providências.

Desta feita, em atenção à relatoria designada pela Comissão, apresenta-
se o presente parecer.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Av. Jerônimo Gonçalves 1200 — Ribeirão Preto / SP — Caixa postal 315 — CEP 14010-040



O Projeto de Lei sob análise desta comissão procura instituir a
transparência na divulgação de medidas e ações executadas pela Prefeitura
Municipal no combate à pandemia do Covid-19. A determinação da maneira pela
qual o governo realizará este exercício encontra amparo no artigo 2º, dispondo que
a veiculação será por meio de uma página específica, vinculada na página inicial
do portal da Prefeitura Municipal, de fácil percepção do munícipe que deseja
fiscalizar a atividade do ente.

A presente proposta enseja uma discussão relevante, principalmente no
que diz respeito ao interesse público do cidadão que pretende ter acesso às
informaçõesdo governo municipal de maneira simples, rápida e satisfatória — ainda
mais quando o contexto de seu município é o de enfrentamento da maior infecção
já acometida pela população mundial, discutivelmente.

A ressalva a ser tecida diz respeito ao artigo 2º, incisos III, IV e VIII, que
variavelmente podem onerar o orçamento público caso a administração pública
faça uso de uma tecnologia avançada para operar seus dados — os softwares que
administram e contribuem para a funcionalidade destas operações podem exigir,
de acordo com a sua sofisticação, aportes elásticos. Além disso, até mesmo os
gastos com pessoal podem contribuir para que as dimensões deste elástico sejam
forçadas. Quanto maior a exigência técnica, maior será o custo.

Neste sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 16, incisos
le Il, esclarece que qualquer tipo de criação, expansão ou aperfeiçoamento de
ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro, bem como a declaração do
ordenadorda despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira
coma LOA, PPA e a LDO. No projeto, este estudo mostrou-se ausente.
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A .E importante ressaltar que a proposta de transparência elencada no
projeto é de extrema importância, mas que se deve, igualmente, tratar com o



mesmo zelo o orçamento público. A melhor saída seria incorporar ao PL alguma
estimativa relacionada aos possíveis gastos a serem despendidos pela Prefeitura
Municipal na execução de suas ações, ainda que seja para satisfazer a
transparência e subsequentemente o interesse público.

Opinamos, então, pela aprovação com RESSALVAS do Projeto de Lei
nº 107/2020, de autoria do vereador Alessandro Maraca, do ponto de vista desta
Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária eoconsequente prosseguimento nesta Casa Legislativa.

É o parecer.

Ribeirão Preto/SP, 25 de junho de 2020.
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