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Estabelece a obrigatoriedade de colocação em
obra  pública  paralisada  de  placa  contendo
exposição dos motivos da interrupção.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º É obrigatória a colocação de placa em obra pública paralisada, contendo, de forma resumida,
exposição dos motivos de sua interrupção.

Parágrafo único Considerar-se-á obra paralisada, para os efeitos desta Lei, aquela com atividades
interrompidas por mais de 90 (noventa) dias.

Art. 2º Além da exposição dos motivos, deverá conter na placa de que trata esta Lei o telefone do órgão
público responsável pela obra. 

§1° A placa deverá ser colocada em local e tamanho visíveis aos cidadãos, nos moldes e dimensões
de um outdoor convencional.

§2° A instalação da placa é de incumbência do órgão público responsável pela obra.

Art. 3º Ultrapassado o prazo de paralisação de que trata o art. 1º desta Lei, o órgão público responsável pela
obra deverá remeter à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e ao Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, relatório detalhado justificando os motivos da
paralisação da obra.

Parágrafo único Deverá o órgão público responsável pela obra disponibilizar no sítio da internet do
portal da transparência o relatório de que trata o caput deste artigo, para que qualquer cidadão tenha
acesso aos motivos da interrupção da obra de forma mais detalhada.

Art. 4º O descumprimento dos prazos previstos nesta Lei acarretarão multa no valor de 10 UPFs ao gestor
do órgão público responsável pela obra.

Parágrafo único Em caso de reincidência, o valor do caput deverá ser pago em dobro.



 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei surge da incessante busca para maior transparência no Estado de Mato Grosso,
ao instituir a obrigatoriedade de se colocar em obra pública estadual paralisada, placa contendo a exposição
dos motivos da interrupção.

O projeto de lei estabelece, ainda, que deve conter na placa o telefone do departamento responsável pela
obra no órgão público, bem como o sítio na internet do portal da transparência do órgão, para que qualquer
cidadão tenha acesso aos motivos da interrupção de forma mais detalhada.

A proposição em tela tem a finalidade de esclarecer a todo cidadão os motivos pelos quais quaisquer obras
públicas estaduais tenham paralisado, entendendo por paralização um período superior a 90 (noventa) dias.

Por fim vale dizer que a divulgação obrigatória de tais informações de maneira sistemática, organizada
estaria absolutamente consonante com o princípio da publicidade inscrito no art. 37 da Constituição Federal
e também com a legislação infraconstitucional, entre elas o Estatuto das Licitações (Lei nº 8.666, de 1993) e
a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 2011).

Também destacamos que na Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade
Fiscal, institui no art. 45 que "a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após
adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio
público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias".

Significa dizer que a LRF privilegia a continuidade das obras públicas e a conservação do patrimônio público
antes que novas obras sejam iniciadas. É uma importante maneira de preservar o erário, evitando o
desperdício de recursos públicos.

Com o interesse de estimular o acesso a informações das obras realizadas no Estado de Mato Grosso,
frente aos argumentos supracitados, submeto aos meus pares a presente proposição e clamo pela
aprovação.
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