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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 038.00091/2020-16

Indicação ao Execu vo Municipal de Projeto de
Lei que ins tui o Programa de Recuperação Fiscal
– REFIS POA 2020.

Senhor Vereador Idenir Cecchim, Presidente da CEFOR;

Vem a esta Comissão, para parecer, a indicação em epígrafe, de autoria da Vereadora Monica Leal.

É o relatório.

Trata-se o presente feito de indicação ao Poder Executivo Municipal, com o objetivo de instituir o Programa
de Recuperação Fiscal – Refis POA 2020, “destinado a promover a regularização de créditos do Município,
decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas, relativos a tributos e contribuições, administrados pela
Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), com vencimento a partir de 18 de março de 2020, constituídos ou
não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os
decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos durante o período de vigência do estado de
calamidade em razão da pandemia do Coronavírus/Covid-19”.

Imperioso se faz, visto a excepcionalidade que este legislativo, demais órgãos públicos e privados e toda a
população brasileira em uma acepção geral vem enfrentado em função do Covid-19, simplificarmos –
respeitando é claro preceitos constitucionais e infraconstitucionais – os andamentos processuais de
competência desta CEFOR.

Neste sentido, calha ao caso em tela, trazermos a lume o art. 96 § 1 do Regimento CMPA, o qual apresenta e
regulariza a proposição indicação, vejamos:

Art. 96. Indicação é a proposição que tem por finalidade sugerir à União, ao Estado ou ao Município a
realização, no âmbito do Município de Porto Alegre, de atos de gestão, de políticas públicas e projetos
que lhes sejam próprios.

§ 1º A Indicação será encaminhada ao destinatário mediante ofício da Presidência, independentemente
do resultado da votação, devendo constar o nome do autor e o número de votos favoráveis e de votos
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contrários.

O artigo supra, clareia que a indicação proposta por membros desta casa legislativa seguirá para seu
destinatário independente do resultado da votação. Para tanto, a proponente explicita em justificativa à
proposição que: “compreende que a iniciativa em propor a instituição do REFIS-POA 2020 ultrapassa seus
limites, posto que para tal, há de se atender aos princípios da razoabilidade, da isonomia e da capacidade
contributiva dos cidadãos, como já fora objeto apreciado pelo TJRS na ADI nº 70054571740”.

Neste curso, à matéria apresentada, postula ser encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Assim, avaliadas as considerações acima apresentadas e, também, as competências impostas a esta
CEFOR explicitadas no art. 37 do Regimento Interno deste legislativo, atrelando fato de não ser esta
Comissão responsável pelo filtro de legalidade e constitucionalidade de matérias em tramitação nesta Câmara
Municipal, este relator tem, no mérito, entendimento favorável à aprovação da Indicação 30/2020, no sentido
desta, ser encaminhada ao nobre Prefeito Municipal para deliberação, por competência.

Diante do exposto, somos pela APROVAÇÃO da Indicação 30/2020.

Porto Alegre, 19 de maio de 2020.

Airto Ferronato,

Vereador/Relator.

Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 20/05/2020, às 07:03,
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 0142922 e o código CRC B59E50C7.

Referência: Processo nº 038.00091/2020-16 SEI nº 0142922
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0142922 (SEI nº 038.00091/2020-16 – Proc. nº 00143/20 – IND. nº 30/20), de
autoria da vereadora Mônica Leal, foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 22 de
maio  de  2020,  tendo  ob do  03  votos  FAVORÁVEIS  E  00  votos  CONTRÁRIOS,  conforme  Relatório  de
Votação abaixo:

  Vereador Idenir Cecchim – Presidente: Não votou

  Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL, COM RESTRIÇÕES

  Vereador Valter Nagelstein:  Não votou

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla vo, em 22/05/2020, às
17:46, 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 0143923 e o código CRC 43E48303.

Referência: Processo nº 038.00091/2020-16 SEI nº 0143923
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