
COMUNICADO DA FAZENDA PÚBLICA 
 

 

A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento em cumprimento ao que dispõe o 
artigo 11 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal - vem a público informar que os valores pagos a título de Auxílio Emergencial às 
atividades artísticas instituído pela Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir 
Blanc, na modalidade prevista no art. 2º, inciso III da Lei, após revisão do procedimento de 
pagamento feito às pessoas físicas definidas como beneficiárias do prêmio estabelecido na 
forma da legislação e pelos critérios estabelecidos pelo Edital SEMCULDHIR nº 001/2020, 
verificou-se haverem sido pagos a maior, pelo valor bruto. 

Portanto, em observância ao Princípio da Autotutela, que impõe à Administração o 
dever de rever seus atos, solicita-se de todas as pessoas físicas beneficiárias do prêmio, os 
quais receberam o valor bruto de R$ 12.710,00, a efetuarem a devolução do valor de R$ 
2.625,89 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais, oitenta e nove centavos) aos cofres 
públicos da Cidade de São João de Meriti, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, concernente 
à retenção do IRPF do percentual de 27,50%, aplicado de acordo com a tabela progressiva 
em vigor e cujo valor foi retido na fonte pelo Município, quando da liquidação da despesa que 
deu origem à ordem de pagamento. 

Tal medida se mostra legal, urgente e indispensável, pois cumpre ao Município 
arrecadar todos os tributos de sua competência constitucional conforme prevê as normas de 
responsabilidade na gestão fiscal (art. 11 da LRF), sendo o imposto de renda sobre proventos 
de qualquer natureza, tributo que “pertence aos municípios” (art. 158, inciso I, CRFB/88), 
essencial à consecução das políticas públicas e ações de governo e ainda, por integrar a base 
de cálculo da aplicação mínima em saúde e educação, bem como dos repasses de duodécimo 
ao Poder Legislativo Municipal.  

Pelo exposto, a Fazenda Pública orienta aos credores, beneficiários do prêmio previsto 
no inciso III do art. 2º da Lei Aldir Blanc, que efetuem o depósito do valor de R$ 2.625,89 na 
conta corrente nº 100.690-8, agência 0751-X, do Banco do Brasil S/A, conta denominada 
Fundo Municipal de Cultura, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a fim de se 
evitar a adoção de medidas administrativas, cíveis e penais, visando resguardar o erário. 

 
São João de Meriti, 11 de janeiro de 2021. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

 


