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|- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No sentido de demonstrar a importância da matéria em análise, algumas linhas sobre
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais conhecida como LDO, se revelam necessárias.

A LDO constitui, juntamente com a Lei Orçamentária Anual - LOA e o Plano Plurianual
- PPA,a estrutura orçamentária da Administração Pública ou o tripé orçamentário, como também é
conhecido.

Na tDO são definidas as metas e prioridades na administração pública, dentro dos
parâmetros estabelecidos no orçamento do município, para > ano subsequente à sua aprovação,
permitindo assimafiscalização e o cumprimento da progamação previamente estabelecida.

A LDO é elaborada, pelo Poder Executivo, anualmente, e submete-se a aprovação do
Poder Legislativo, até “o encerramento do primeiro período da sessão legislativa ordinária”, conforme
Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto, artigo 60.., Il, do Ato das Disposições Transitórias.

Importante frisar que a LDO possui contornos rígidos, fixados pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no. 101/2000), com critérios e normas relativas à despesa
de pessoal e encargos, critérios e formas de limitação de emperhos,etc..

ADO direciona a Lei Orçamentária Anual (LOA) que, igualmente, será executada no
exercicio seguinte (2.022), definindo as alterações na legislação tributária e política de aplicação de
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agências financeiras de fomento, quando previsto; orienta a execução orçamentária, assim como, os
limites orçamentários dos Poderes Legislativo e Executivo, evidenciando o princípio da transparência
dos gastos públicos.

Portanto, a LDO é instrumento de fundamental importância, não somente para
cumprimento da ordem legal mas para exteriorização das prioridades e aplicação de receitas, pelo
Poder Executivo a toda a coletividade.

Il - DO PROJETO DELEI no. 89/2021

Pois bem, em relação ao projeto de Lei no. 89/2021 (PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS), o mesmo é tempestivo,
pois ingressou nessa casa em 13 de abril p.p. e traz metas e prioridades, o que se pode observar,
através de seus anexos, que nortearão as ações do Poder Executivo.

IL). - DOS ANEXOS

O projeto é acompanhado dos seguintes anexos:

Anexo | - Metas Fiscais

Anexo Il — RiscosFiscais; e
Anexo Ill - Memória de Cálculo.

Hi - DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ANEXOS

O Anexo | — MetasFiscais, está em harmonia com a Lei Complementar no. 101/2000,
principalmente em relação ao disposto no artigo 4º., alínea “a”, que trata do equilíbrio financeiro das
contas públicas (receitas e despesas) e aponta o resultado primário de (-) R$ 150.000.000,00, resultado
nominal positivo de R$ 70.151.468 e, aumento da dívida consolidada para R$ 747.158.025, aumento
da receita total de 1,00%, justificado pelos efeitos da pandemia, conforme Ofício no. 273/2021-CM,a
saber:

As receitas consolidadas do município foram estimas em R$ 3.618.498.457 (três
bilhões, seiscentos e dezoito milhões, quatrocentose noventa e oito mil, quatrocentos
e cinquenta e sete reais) o que representa um aumento na estimativa total em torno
de 2,72% em relação ao previsto no ano de 2021 para Administração Direta e Indireta,

ou seja, os valores consolidados do município. Se considerarmos somente a

Administração Direta sem considerar Autarquias e Fundações, as receitas foram
estimadas em R$ 2.678.188.159 (dois bilhões, seiscentos e setenta e oito milhões,

cento e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais) para 2022, houve um
acréscimo nominal de 1,00% em relação ao estimado para o ano de 2021, essa
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projeção de arrecadação com acréscimo discreto no crescimento tem como
fundamento o cenário que se apresenta em função da Pandemia Mundial do
CORONAVIRUSe as perspectivas incertas que estão inseridas o contexto nacional.

O resultado primário previsto para 2022, segue negativo, reduzindo para R$ 150
milhõesde reais (valor corrente) ou pouco mais de R$ 146 milhões de reais (valor constante), o que
também encontra suporte na instabilidade econômica dos últimas anos e, mais recentemente,
decorrentes da pandemia de Coronavírus — Covid 19.

Já o Anexo Il — Riscos Ficais, indica um passivo contingente (demandas judiciais)
estimado em RS 236 milhões de reais, impactando, negativamente no resultado de 2022.

O Anexo Ill - Memória de Cálculo, aponta a receita corrente e de capital e revela queda
na receita de capital (17%) e aumento nas transferências correntes (2%) e nas receitas correntes (4%),

resultando, assim, em queda geral da receita total, equivalente à 0,77%.

Segundo o Anexo, a dívida consolidada é de R$ 747.158.025 e a dívida consolidada
líquida em R$ 442.855.701,00, descontadosos ativos, haveres financeiros e restos a pagar.

Por fim, observa-se que, tanto no Anexo de Metas Fiscais, quanto na Memória de
Cálculo, há demonstração de resultados primário e nominal e, ainda, diminuição de 16,49%.

IV — DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO PROJETO DELEI no. 89/2021

O projeto de Lei no. 89/2021 fundamenta-se: Constituição Federal, artigo 165, inciso

|; Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) - Artigos: 40., 88 10., 20., incisos II,
Il, V e 30., 90., 14 16, 8 30., 18, 19 e 20, 22, 48, inciso |, 8 1º.; Lei Federal no. 4.320/64, artigo 43; Lei

Federal 13.019/14; Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto, artigos: 133, VII, 141, 8 20.; Atos das

Disposições Transitórias da lei Orgânica do Município: artigo 60., Il.

Os dispositivos indicados conferem contornos de legalidade ao projeto de Lei no
89/2021.

V-—DA TRANSPARÊNCIA

O Projeto de Lei no. 89/2021, em respeito ao artigo 48 da Lei Complementar no.
101/2000 ), teve participação popular, com a realização de audiências públicas, a cargo da Comissão

Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária, conforme preceitua o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto.
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As audiências públicas foram realizadas nos dias 17 e 24 de maio p.p., com ampla
divulgação nas mídias e foram por mim presididas, contando com a participação dos demais
membros: Vereador Eliseu Rocha (vice Presidente), Vereador André Rodini, Vereador Zerbinato e
Vereadora Duda Hidalgo.

Observou-se, portanto, os princípios da publicidade e transparência.

VI - DAS EMENTAS APRESENTADAS

No prazo regimental, foram apresentadas 75 (setenta e cinco) Emendas ao Projeto de
Lei no. 89/2021.

As Emendas foram protocolizadas em forma física (papel) e, também, registradas em
audiência pública e, por prestígio à atividade parlamentar e ao interesse público, sobretudo por
representar as demandas dos diversos segmentos da sociedade, serão consideradas para todos os
fins.

Após análise, essa Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização,
Controle e Tributária — CFOFCT observa que o interesse público está presente em todas as Emendas

apresentadas e para auxiliar na compreensão, apresenta o quadro abaixo, com algumas observações:

A - Emendas Modificativas : 01, 02, 04, 06, 09 e 11;

B - Emendas Aditivas : 03, 05, 12, 14e 15;

C - Emendas Supressivas : 07, 08 e 10;

D — Emendas de Programas de Governo: 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29,30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50, 51, 52,53, 54,55, 56, 57,58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72 e 73 - (vereadora Gláucia Berenice) referem-se à

programas de governo, existentes sendo que a manutenção dos mesmos esta vinculado a iniciativa do

Poder Executivo

A Emendano. 09, apresentada pela Vereadora Judeti Zilli, visa corrigir o valor nominal
no artigo 70. do Projeto em comento, demonstrando como outros vereadores, que foi diligente na
análise do texto.

Como anteriormente registrado, a vereadora Duda Hidalgo apresentou sugestão de
Emenda, aoartigo 58., 8 2º., inciso IV, a fim de preservar os investimentos na saúde e educação. Outra
sugestão de Emenda, apresentada pelo Instituto Ribeirão 2030, visa conferir maior transparência aos
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programas orçamentários do Município. Os estudos e embasamentos que fundamentam a proposta
orçamentária, já que necessariamente elaborados pela Administração Pública Direta, Indireta e da
Câmara Municipal, devem ser disponibilizadas, para conhecimento público, nos sites da Prefeitura
Municipal. (vide Ata da Segunda Audiência Pública).

VIII = DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E PARECER

Todavia é de se observar que o deficit vem sofrendo redução gradual, precipuamente
se considerado ao ano passado (2021).

O momento histórico exige o máximo de comprometimento, a fim de que a previsão
orçamentária definida seja efetivamente observado, evitando-se maior endividamento, sobretudo
ante a persistência da pandemia de Coronavirus — Covid 19, o que causa preocupação.

Feitas essas considerações, que tange a competência dessa Comissão de
Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária — CFOFCT e da análise da matéria, sob
o aspecto orçamentário e eventuais impactos ao Erário Público, não há nada a opor, por essa
relatoria.

A análise das Emendas deverá ser feita de forma englobada, por sugestão da
Comissão de Finanças. Inicialmente consigne-se ser de competência exclusiva do Poder
Executiva, a elaboração e execução do Orçamento Público, de tal sorte que as emendas
eventualmente aprovadas em plenário, passarão, necessariamente pelo crivo do veto do
Executivo.

E nesse sentido, temos notado, inclusive por experiências dos anos anteriores
que as emendas são sistematicamente vetadas o que, se de um lado sob o crivo da legalidade,
é possível, de outro, denota um desprestígio e um capitis dimunitio do próprio Poder
Legislativo.

Isso porque os vereadores são os verdadeiros representantes do povo e que
foram eleitos para que, tendo assento na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, levem suas
demandas até o Executivo. São eles que, em essência, se incumbem de, na atividade de
fiscalizar o Poder Executivo andam pelos bairros, tem o contato mais próximo com os cidadãos
e, por conseguinte, sabem e conhecem as necessidades dos bairros e das comunidades de
nossa cidade.

O orçamento impositivo, cuja ideia já foi aventada no Poder Legislativo poderia
até mesmo suprir essa dificuldade em aprovar emendas, tornando-as obrigatórias ao Poder
Executivo Municipal, em que pese algumas vozes correntes contra esse instituto, mas que de
certa forma prestigiariam a Casa Legislativa.
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Desta maneira, importante registrar que, essa conduta reiterada de vetar as
emendas aprovadas, pode e deve ser olhada com reservas, bastando para tanto que o Chefe
do Poder Executivo tenha a sensibilidade nessa análise, pois, ainda que “tenha a caneta na
mão” são contribuições importantes feitas pelo Poder Legislativo.

Assim, quanto as Emendas apresentadas, a Comissão de Finanças, Orçamento,
Fiscalização, Controle e Tributária — CFOFCT sugere a votação englobada, merecendo
destaque para aquelas que, feitas de forma aditiva, podem ser vetadas sem qualquer prejuízo
ao projeto original, e outros que, por sua natureza modificativa ou supressiva, não podem ser
vetadas sem prejuízo ao mérito do projeto, razão pela qual, permissa vênia, devem ser
rejeitadas pelo Plenário, com as ressalvas feitas no parágrafo anterior.

A Emenda no.09, por sua vez, deve ser acolhida visto que corrige erro material
existente no artigo 7º.

Ademais, não ha
FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DO

éndo vícios aparente e/ou formais, dá-se parecer

É o nosso parecer.

Sala das Co

Vice-fresidente

ZERBINATO

Membro

DUDA HIDALGO

Membro


