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Dispõe sobre a obrigatoriedade de produção de
arquivos  digitais  nos  Relatórios  de  Execução
Física  que  especifica  para  medições  dos
serviços  executados.

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 Todo Órgão, Entidade ou Empresa que receber recursos públicos estaduais como contraprestação à
execução de serviços de obras ficará sujeito a apresentar ao Órgão competente o Relatório de Execução
Física, se for o caso.

Art. 2º A apresentação do Relatório de Execução Física será pertinente a cada uma das parcelas de
recursos liberados ao executor, sendo obrigatória a medição dos serviços executados.

Art. 3º Nos serviços de pavimentação, drenagem, esgotamentos e demais serviços necessários, a critério do
Órgão responsável, o Relatório de Execução Física deverá ser acompanhado de arquivos digitais que
comprovem a execução dos serviços na medição supracitada e:

Planilha de quantitativos parcial, ou final se for o caso;a.
Fotografias retiradas no momento da execução do serviço;b.
Ortofotografia comprovando a evolução dos serviços.c.

Art. 4º O Relatório de Execução Física deverá ser parte integrante nas prestações de contas parcial e/ou
final.

Art. 5º A inobservância do disposto nesta lei constitui omissão de dever funcional e será punida na forma
prevista na legislação aplicável.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A população clama por mais transparência e eficiência na aplicação de recursos públicos e com a tecnologia
em constante evolução devemos incorporá-la aos trâmites legais para dirimir as dúvidas e questionamentos
que possam surgir futuramente.

A inclusão de um relatório padronizado nas obras públicas simplifica a fiscalização da prestação de serviços
é um importante passo nesse sentido. A comprovação dos serviços efetuadas a partir de fotografias digitais e
a Ortofotografia, que é um conjunto de imagens aéreas (tomadas desde um avião, VANT ou satélite) que
tenham sido corrigidas digitalmente para representar uma projeção ortogonal sem efeitos de perspectiva,
pela qual é possível realizar medições exatas, ao contrário de uma fotografia aérea simples, traz a segurança
que os repasses estão sendo efetuados de acordo com o plano de trabalho e atendendo ao interesse público.
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