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PARECER CEFOR

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 217.00047/2021-61

 

                   Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Indicação de autoria do Vereador Matheus
Gomes que objetiva “criação de programa de Renda Complementar em Porto Alegre que vise mitigar os
impactos da extrema pobreza e a amenizar a condição de pobreza no município, visando vida digna para o
conjunto da população.”.

                   Segundo consta da Exposição de Motivos, o autor da proposição esclarece, com bastante
didática, os graves índices de desigualdade que o povo brasileiro, e o povo de Porto Alegre. Identifica, ainda,
a importância que o projeto de auxílio emergencial gerou em alguns momentos da crise causada pela
Pandemia de Corona Vírus. Indica que “Não importa qual parâmetro utilizar para mensurar a desigualdade
social, o Brasil sempre figurará entre os mais desiguais do mundo. Segundo o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) para 2018, o Brasil é o 7º país com o maior coeficiente de Gini, atrás
apenas de países como África do Sul (1º), Zâmbia (3º) e República Centro-Africana (4º). Se considerarmos a
concentração de renda entre o 1% mais rico, no Brasil, esta população concentra 28,3% de toda a renda do
país, apenas atrás do Catar – um país absolutista com poder hereditário.”.

                  O autor da indicação, ora analisada, aponta, ainda, as oportunidades orçamentárias para a
consecução de programa de Renda Complementar em Porto Alegre. Aponta que “Neste sentido, dados os
desafios que vivemos na atual conjuntura, cujos impactos da pandemia de COVID-19 se expressam em todas
as dimensões da vida social e, considerando os limites presentes no âmbito municipal, sugerimos o
pagamento de uma renda de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada um dos 133.000,00 (cento e trinta e três
mil) indivíduos que vivem abaixo da linha da pobreza em Porto Alegre com renda mensal per capita de até
R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais). Isto equivaleria a um montante de R$ 319.200.000,00
(trezentos e dezenove milhões e duzentos mil reais) em transferências de renda – sem os eventuais custos
administrativos que seriam absorvidos por uma estrutura já existente da Prefeitura. Este montante
equivaleria a 5,07% das receitas correntes líquidas do município no ano de 20192. Este benefício não
impactaria na contabilidade de outros benefícios assistenciais e programas de transferência de renda (como
BPC e Bolsa Família), tendo caráter complementar.” Indica, ainda, “As receitas totais do município de
Porto Alegre subiram a um ritmo de 7,3% ao ano de 2015 a 2020, sendo este último ano mesmo com
pandemia tendo crescido 12,3%, segundo cálculos a partir dos dados do Portal da Transparência da capital.
Considerando que este programa custaria 5,07% das RCL, no orçamento de um ano para o outro não
haveria problemas para a sua implementação.

Além disto, é importante frisar que parte deste dinheiro retornaria aos cofres públicos municipais via
tributação do consumo. Supondo que toda a renda extra será consumida em bens e serviços, aplicando a
proporção da receita tributária por base de incidência e nível de governo calculado pela Receita
Federal1 ao total, com um parâmetro de 1,25% para a tributação municipal, teremos um retorno aos cofres
municipais de R$ 3.990.000,00 (três milhões, novecentos e noventa mil reais) anualmente, isto apenas de
forma direta – sem considerar as receitas advindas da cota-parte do ICMS e pelo efeito multiplicador do
PIB. Diminuindo o custo efetivo do programa.”.
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                  Trazida tal proposição à apreciação da CEFOR, reconhece-se seu caráter meritório, posto que tem
como pano a nomeação efetiva de um cargo de relevância à administração pública .

                  Importante asseverar que a indicação se traduz em uma sugestão do Poder Legislativo da capital
ao Sr, Prefeito, não havendo qualquer caráter vinculativo. Assim, considerando as condições do tesouro
municipal e a Lei Orçamentária Anual, bem como o interesse público com a adoção do sugerido, o Governo
poderá levar a cabo ou não a sua efetivação. Portanto, face tais características do intento legislativo em
comento, não se vislumbram impactos financeiros e orçamentários advindos da aprovação da indicação em
epígrafe.

                  Desta feita, com base nos argumentos acima esposados, nos manifestamos pela aprovação da
Indicação. 

 

Sala de Reuniões, 28 de março de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em
29/03/2021, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0219641 e o código CRC 024ECFF7.

Referência: Processo nº 217.00047/2021-61 SEI nº 0219641
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4341 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 014/21 – CEFOR con�do no doc 0219641 (SEI nº 217.00047/2021-61 –
0265/21 – IND. nº 035), de autoria da vereadora Bruna Rodrigues, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 05 de abril de 2021, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação da Indicação. 

Vereadora Bruna Rodrigues – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Zacher – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Idenir Cecchim: FAVORÁVEL

Vereador Moisés Barboza: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 05/04/2021, às
18:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0221490 e o código CRC 89C2FD29.

Referência: Processo nº 217.00047/2021-61 SEI nº 0221490
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