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Y PARECER PROJETO DE LEI 168/2020 — ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA NO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

1- A LEI ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual (LOA) estabelece o orçamento do município, por
intermédio dos quais são estimadasas receitase fixadas as despesas. Na sua elaboração,
cabe à Câmara Municipal avaliare ajustar a proposta do Poder Executivo, assim como
faz com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA). O

Orçamento Municipal é um instrumento que ajuda na transparência das contas
públicas.

O orçamento centraliza todas as receitas e as despesas do Poder Público e sua
elaboração deve observar diversos princípios orçamentários, que se traduzem em
instrumentos a serviço da máxima efetividade das políticas financeiro-orçamentárias
do município. Tais ferramentas o tornam mais transparente e suscetível aos controles
exercidos pela sociedade, pelo Legislativo e pelo Tribunal de Contas.

Para compreensão do Orçamento Público é necessário, também, conhecer o
Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)e a Lei Orçamentária
Anual (LOA), que, juntos, são um conjunto interligado de instrumentos de

programação, efetivação, monitoramento e análise das ações governamentais em cada

uma das esferas de governo.

Partindo das definições anteriores, pode-se afirmar que o orçamento é muito
mais que um instrumento de planejamento contábil para fixação de receitas e
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despesas porque permite que os gestores aloquem os recursos de forma mais eficiente.

Este mecanismo é, em sua fundamentação, um instrumento político que permite a

aplicação de recursos sociais e econômicos entre os mais diversos segmentos da

sociedade.

Na gestão pública, o orçamento ganha importância a partir do momento que se

torna instrumento para execução de projetos que tenham sentido para comunidade

atendida e que atendam aos interesses públicos. Nas diversas áreas que necessitam a

intervenção do governo, o orçamento deve ser bem planejado e conter os atributos e

ações que permitam a obtenção de resultados que satisfaçam o cidadão - o usuário final

das políticas de governo.

Nos dias atuais, o orçamento pode ser reconhecido como um instrumento que

apresenta diversas funções, que vão desde a função de controle político, administrativo,

gerencial, contábil, financeiro e de planejamento. Os orçamentos, do ponto de vista

macroeconômico, permitem visualizar a situação fiscal dos governos.

Para José Afonso da Silva, “em verdade, a característica essencial dos

orçamentos públicos, hoje em dia, é a que o define como um programa, como um

instrumento de planejamento, de direção, e de controle da administração pública”. O

orçamento programa permite observar a execução real de suas dotações na forma dos

resultados obtidos e indicados nas leis do ciclo orçamentário aprovadas anteriormente

e que trazem os indicadores previstos pela administração e necessários ao atendimento

da demanda dos serviços públicos
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Cumpre aos governos obedecerem, inclusive, os princípios orçamentários, os

quais são:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Unidade — cada ente tem apenas um orçamento, caixa único e contabilidade

uma para cada ente federado.

Totalidade — todas as receitas, inclusive as obtidas mediante operações de

crédito, e todas as despesas devem constar da lei orçamentária, sendo o gestor

e ordenador de despesas punidos em caso de despesa não autorizada.

Anualidade

Exclusividade - a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho
à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição
a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de

operações de crédito, ainda quepor antecipação de receita, nos termos da

lei.

Equilíbrio - o montante da despesa autorizada em cada exercício não

poderá ser superior ao total de receitas estimadas para o mesmo período.
Veda a realização de operações de crédito que excedam o montante
das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediantes

créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados

pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

Especialização ou Discriminação - as receitas e as despesas devem

aparecer de forma discriminada, de tal forma que se possa
saber, pormenorizadamente, as origens dos recursos e sua aplicação. Tem-

se como objetivo facilitar o controle, inibir concessões genéricas de

despesas, gerando, por conseguinte, mais segurança ao contribuinte.
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7) Orçamento Bruto - todas as parcelas da receita e da despesa devem
aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de
dedução. Visa a impedir, portanto, a inclusão de valores líquidos.

8) Universalidade - o orçamento deverá conter todas das receitas e todas as
despesas.

9) Não vinculação do produto a impostos —o art. 167, IV da Constituição
consagra o assim chamado Princípio da Não-Afetação, proibindo a
vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.

10) Unidade de Tesouraria - Esse princípio estabelece que o recolhimento
de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade
de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas
especiais(todas as receitas em uma conta única).

Além do mais, é vedado que a lei orçamentária consigne dotações
globais para atender indiferentemente as despesas.

Os orçamentos públicos, além de serem instrumento para ordenamento e
financiamento da Administração Pública, viabilizam que o município cumpra as
funções necessárias para o desenvolvimento harmonioso e fundamentado da economia.
São elas a função alocativa, a distributiva e a estabilizadora, que se dão da seguinte
forma:
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Na função alocativa, o Estado direciona a utilização dos recursos da economia

para a oferta de bens públicos, criando incentivos para aceleração do desenvolvimento

de certos setores econômicos em relação a outros.

A função distributiva ou redistributiva refere-se ao ajustamento da distribuição

da renda das pessoas e empresas, para alcançar determinadas situações consideradas

socialmente justas. Por meio dessa função o município busca equalizar os

desequilíbrios sociais, promovendo o desenvolvimento de regiões da cidade e proteção

à população mais vulnerável.

Já a função estabilizadora está relacionada às escolhas orçamentárias visando

a plena utilização dos recursos econômicos da sociedade, estabilidade do crescimento

econômico, com vistas ao desenvolvimento sustentável do da cidade.

Podemos acrescentar de que também se trata de atividade financeira do Estado,

pois esse se vale da arrecadação de receitas e aplicação nas despesas com o fim de

satisfação do bem comum e promoção da justiça social.

Sua elaboração é de competência exclusiva do Poder Executivo. É de previsão

constitucional a obrigatoriedade de sua apresentação, conforme o artigo 165, bem

como as demais leis que estabelecem o planejamento orçamentário público. Não por
coincidência o art. 174 da Constituição Bandeirante reproduz o art. 165 da Constituição

Brasileira, e Hely Lopes Meirelles complementa sua opinião asseverando a

privatividade da iniciativa legislativa na matéria: “A iniciativa e elaboração do projeto

de lei orçamentária anual cabem privativamente ao Executivo,
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que deverá enviá-lo, no prazo legal, ao Legislativo, com todos os requisitos indicados

na Constituição da República”.

2- O PROJETO DE LEI 168/2020

Protocolado dentro do prazo constitucional, no dia 30 de abril, conforme artigo

174, parágrafo 9º, inciso IH por simetria, o PL nº 168/2020 tramita desde que foi lido

em plenário na sessão ordinária do dia subsequente emlº de outubro. Em conjunto,

constam a mensagem e os anexos previstos em lei.

Em sua parte textual, o PL indica que o orçamento globalatingirá o valor de R$

3.522.693.664,60 (três bilhões, quinhentos e vinte dois milhões, seiscentos e noventa

e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), um crescimento de

apenas 3,13% em relação a 2020, quando normalmente o acréscimo gira em torno do

IPCA anual.

Em obediência à única emenda incorporada na LDO apresentada por esta

comissão,a abertura de créditos suplementares está limitada a 10% do total da despesa

(art. 6º do projeto de lei).

O artigo 11 altera o anexo de metas fiscais da Lei nº 14.488/2020. Em anexo ao

presente PLOA,a administração revê a previsão de déficit primário de R$ 210 milhões

para R$ 160 milhões, por aumento das receitas primárias equivalentes à diferença e

que são decorrentes da atividade fiscal do município. Ainda assim, é superior aos

déficits primários dos anos anteriores (+45%).
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A projeção de receitas correntes para o próximo exercício fiscal é de R$

2.341.560.122,00, alta de apenas 3,75%, porém as transferências correntes tem

previsão menor ainda de evolução, somente cerca de 2%. Algumas como as

transferências de ICMS e IPI tem previsão de crescimento 0%. As receitas da

administração indireta somam R$ 870.585.744,00, crescimento de 11% em relação à

previsão para 2020, impulsionado principalmente pelo aumento da arrecadação do IPM

(22%).

Em razão do equilíbrio fiscal, receitas e despesas são estimadas e fixadas no

mesmo valor.

3- ANEXOS

Acompanham os seguintes anexos, conforme exigem as Leis 4.320/64 e

101/2000 e de outras leis, além daquele já mencionado e que altera as metas fiscais

dispostas na LDO:

3.1 Evolução da Receita

3.2 Receitas Correntes Líquidas Administração Direta

3.3 Demonstração da Dívida Fundada Interna

3.4 Despesa Fixada e Desembolso da PMRP por órgão

3.5 Demonstrativo das despesas empenhadas e pagar por órgão

3.6 Demonstrativo detalhado da receita corrente
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3.7 Evolução do Patrimônio Líquido

3.8 Elenco de Obras

3.9 Demonstrativo de Obras em Andamento e a Executar Exercício 2020

3.10 Demonstrativo de Gastos com Ensino em Geral

3.11 Demonstrativo de Receitas e Despesas da Administração Indireta

3.12 Analítico da Previsão de transferências financeiras

3.13 Orçamento da Seguridade Social

3.14 Demonstrativo de Recursos para o Terceiro Setor

3.15 Despesas vinculadas aos fundos com recursos do Estado, do Município e

da União.

3.16 Orçamento de investimentos das estatais

3.17 Precatórios Judiciais

3.18 Demais anexos detalhando receitas e despesas gerais e por unidade

orçamentária

4 —- EMENDAS

Dentro do prazo destinado aos gabinetes, expirado no último dia 3, os vereadores

apresentaram 21 emendas aditivas. A Comissão de Finanças, Tributária, Fiscalização

e Controle propõe uma emenda modificativa, destinada a corrigir
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a referência à Lei nº 14.488/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do

próximo exercício e que está incorreto no PL em análise.

Outra emenda versa sobre o aumento de recursos para a área social, conforme

também aprovado na Lei nº 14.488/2020, cujo veto foi recusado em votação na Câmara

Municipal. Então, as propostas populares e as da comissão totalizam mais três

emendas.

5 — AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

A realização de audiências obedece à Lei de Responsabilidade F iscal, em seu

artigo 48, em atendimento ao princípio constitucional da Transparência e do princípio

da Participação Popular.

Foram realizadas duas audiências públicas pela Comissão de Finanças,

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária nos dias 6e 11 de novembro, a primeira

presidida por esta relatora e presidente e a segunda pelo vice-presidente vereador

Marcos Papa.

Apenas quatro propostas derivaram destes encontros. Apresentada pelo Sr.

Sandro Cunha dos Santos, a respeito da revisão anual da remuneração dos servidores,

a relatoria entende que a possibilidade de reajuste está contida no artigo 7º, inciso 1, in

verbis:

Art. 7º. Fica autorizado, sem incidência sobre o percentual referente ao limite

fixado no artigo anterior:
I - abrir créditos suplementares de dotações destinadasa reforçar as dotações

de pessoal civil, obrigações patronais e seus reflexos;
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Acrescentamos ainda que, conforme o artigo 37, inciso X, quanto à necessidade

de lei específica oriunda do Poder Executivo. Entretanto visando valorizar a

participação populare a pertinênciada solicitação, propomosa inserção de outro inciso

no mesmoartigo, reforçando a previsão genérica contida já mencionada, cuja emenda

é de natureza modificativa e se aprovada será incorporada no texto. Desta forma, fica
autorizada na Lei Orçamentária a recomposição salarial do ano de referência, bem

como dos exercícios anteriores.

Quanto às despesas de ensino, no montante obrigatório das receitas próprias e

vinculadas, atingem o valor constitucional de 25%, conforme podemosavaliar pelo
documento nº 14, anexo ao presente projeto de lei, condizente com os valores

indicados em outras partes e anexos da matéria sob análise. Essa foi outra questão

levantada na primeira audiência.

Na segunda audiência, representando o Sindicato dos Servidores, o Sr.

Alexandre Pastova propôs a manutenção do $ 3º do artigo 9º da Lei nº 14.488/2020

(LDO), que trata da defasagem salarial nos dois últimos anos. Esse dispositivo foi

vetado, tendo sido o veto rejeitado por esta Casa, sendo que a Prefeitura editou o

decreto nº 340/2020 pelo não seu não cumprimento. Propomosa apresentação da

mesma emenda por conta da natureza similar, entendendo que atende a ambas

solicitações.

Quanto às demais sugestões referentes a precatórios existentes, o artigo 8º

autoriza seu pagamento e as demonstrações da dívida fundada interna demonstra o

saldo de quase R$ 100 milhões, entre precatórios alimentares e não alimentares, e os

valores de amortização para os próximos anos, fixados em R$ 36 milhões, o que

inclui diversas obrigações.
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS E PARECER

Sendo o que merece as considerações delineadas no presente documento, é

posição desta comissão o parecer FAVORÁVEL ao PL nº 168/2020, recomendando
tambéma aprovação das emendas de forma englobada, salvo decisão do plenário ou a
requerimento de vereador quanto a algum destaque que entenda como necessário para
esclarecimento ou discussão.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2020.

ei feníte/relatora

at
Wa ELA Fabigfo Guimarães

MembroVice-presidente

Nelson da Placas Dr. Eúciano

Membro Membro
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