
PARECER CUTHAB

Institui o Programa de Renda Básica de Cidadania e de Renda Básica Emergencial no Município de
Porto Alegre.

 

 

I – RELATÓRIO

 

O Projeto de Lei em questão visa instituir o Programa de Renda Básica de Cidadania e de Renda Básica
Emergencial no Município de Porto Alegre.

Em sua justificativa, a Vereadora autora aborda a questão da renda básica, defendendo a sua importância à
luz da pandemia causada pela COVID-19 e contextualizando a proposta na literatura política e econômica
enquanto benefício de caráter continuado. No plano normativo, a Vereadora propõe dois programas, um de
caráter emergencial, para responder aos impactos da pandemia, e outro permanente, que se consubstanciará
em política pública do Município.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO

 

Na ótica deste relator, o referido Projeto de Lei, em sua matéria central, impõe ônus financeiros ao Executivo
Municipal e impõe procedimentos administrativos que, necessariamente, terão que ser promovidos pelo
Executivo.

A proposição, ainda que se não estivesse maculada na origem, por ser de iniciativa parlamentar, ainda sim
não estaria em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. A proposta, em que pese tenha forte
impacto no orçamento municipal, não veio acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e
financeiro, conforme impõe o art. 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Ainda, destaca-se que a concessão de auxílios de ordem financeira depende de autorização legislativa
específica e devem atender aos parâmetros estabelecidos na LDO, o que poderia ser avaliado por este Relator
se tivesse sido juntado o estudo de impacto orçamentário.

Dessa forma, por fim, em que pese se reconheça que a existência de ônus financeiro, tão somente, não se
consubstancia em inconstitucionalidade, observa-se vício de iniciativa pela impossibilidade de o Poder
Legislativo estabelecer programa social que será efetivado pelo Poder Executivo, sem que esse possua
qualquer ingerência sobre os recursos que serão destinados.

 

III – CONCLUSÃO



 

Por todo exposto, com base nos argumentos acima supracitados, concluo pela existência de óbice de
natureza jurídica à tramitação da presente proposição e, portanto, este relator manifesta-se pela
REIJEIÇÃO do projeto.

 

Vereador CEZAR SCHIRMER – MDB

 

Sala das sessões, 20 de abril de 2022.
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CONCLUSÃO DO PARECER: Pela rejeição do Projeto.
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