
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTEDE FINANÇAS, ORÇAMENTO,

FISCALIZAÇÃO, CONTROLEe TRIBUTÁRIA - CFOFCT

PARECER no. 4 ( 8S

REF.: PROJETO DE LEI COMPLEMENTARno.
46/2021 — Autoria do Vereador Eliseu Rocha

EMENTA: Autoriza o Município de Ribeirão
Preto Criar Programa Destinado a Oferecer
aos Devedores da Administração Pública
Oportunidade de Regularizar suas Dívidas
Conforme Especifica e Substitutivo no. 1

RELATOR: Vereador Renato Zucoloto

O Projeto de tei Complementar nc. 46/2021, de autoria do vereador
Elizeu Rocha e Substitutivo no.1, tem como escopo, autorizar a criação de programa de
composição e regularização de débitos junto a Administração Municipal, de qualquer
natureza, independentemente da fase em que a divida se encontra (inscrita ou não na
dívida ativa, na esfera judicial ou administrativa).

O Projeto de Lei Complementar no. 46/2021 estabelece que, somente os
débitos e dívidas contraídas com a Administração Municipal, no período de pandemia é

que poderão ser considerados a fim de incorporar o programa, ou seja, somente
aqueles contraídos a partir do reconhecimento do Estado de Calamidade Pública

(vigência do Decreto Legislativo Federal no. 06, de 20 de março de 2020) portanto, de
20 de março de 2020 até o dia 31 de maio do corrente ano.

A adesão ao programa, por sua vez, implica o reconhecimento da dívida

e perda do direito, por parte do contribuinte, de toda e qualquer discussão, defesa,
impugnação ou qualquer outro meio de contestação, independentemente da esfera em
que se encontre a divida ou débito.

º O projeto prevê ainda, a possibilidade de descontos, redução de múltas

e juros moratórios, além de parcelamento, mediante regulamentação por pa do

Poder Executivo.
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A justificativa que acompanha o projeto de Lei complementar no.
46/2021 ressalta os impactos da pandemia, as dificuldades financeiras e o momento
delicado da economia, precipuamente local, servindo de alento e suporte ao
contribuinte para, não somente saldar suas dívidas mas encontrar um estado de
equilíbrio para retomar sua vida e progredir.

No âmbito de suas atribuições, conforme previsto no artigo 73, do Regi-
mento Interno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, sob minha relatoria, compete
a Comissão Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária - CFOFCT :

“Art. 73 - Compete à Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e
Tributária, opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter
financeiro, econômico, orçamentário e de controle externo...”

IV — proposições referentes a matérias tributárias, abertura de créditos,
empréstimos públicos e as que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou
receita do Município, acarretem responsabilidade ao erário municipal ou
interessem ao crédito e ao patrimônio público municipal.

Pois bem, no 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 oposição, por essa
relatoria, inclusive por sensibilizar o Poder Executivo na regulamentação da matéria, em
caráter excepcional e emergencial.

Ademais, não havendo vícios aparentes e/ou formais, dá-se parecer

VICE-PRESIDENTE
ANDRÉ RODINI

lcctetgo
P MEMBRO MEMBRO

ZERBINATO ELIZEU ROCHA DUDA HIDALGO


