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Dispõe sobre o encaminhamento pelo Tribunal
de Contas do Estado à Assembleia Legislativa
de  relatório  circunstanciado  de  fiscalização
realizada  junto  às  entidades  filantrópicas  de
assistência  à  saúde  que  recebam  auxílio
financeiro do Estado e dá outras providências.

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 O Tribunal de Contas do Estado encaminhará à Assembleia Legislativa, a cada quadrimestre,
relatório circunstanciado de fiscalização realizada junto às entidades filantrópicas de assistência à saúde que
recebam auxílio financeiro do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º O relatório deverá conter:

I – o nome da entidade fiscalizada, incluindo o dos seus dirigentes, bem como a data em que a entidade
foi fiscalizada;

II – o tipo de atividade ou função que exerce ou pratica;

III – o valor empenhado pelo Estado para execução no exercício financeiro;

IV – as ilegalidades, irregularidades, não-conformidades detectadas, ou qualquer outro problema que diga
respeito ao uso de verba pública estadual e que reclame a atuação dos órgãos e autoridades públicas
estaduais;

V - as sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas, ou as recomendações para a regularização da situação;

VI – demais providências, se porventura existirem.

Parágrafo único - O relatório previsto no artigo 1º deverá ser encaminhado ainda que não tenha sido
detectada nenhuma ilegalidade, irregularidade, não-conformidade, ou qualquer outro problema que diga
respeito ao uso de verba pública estadual e municipal.
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Art. 3º O Presidente da Assembleia Legislativa encaminhará o relatório a que se refere o artigo 1º, na forma
do ato que regulamentar a questão, à Comissão ou Comissões temáticas pertinentes, as quais analisarão e
proporão as medidas cabíveis na forma regimental.

Art.4º Esta lei será regulamentada, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
publicação de acordo com o disposto no art. 38-A da Constituição Estadual.

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

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de lei visa fornecer à Assembleia Legislativa informações que, atualmente, podem até
estar incluídas no Balanço de Contas do Estado, mas de forma esparsa.

Com a presente proposição, dar-se-á ao Poder Legislativo, uma visão muito mais transparente das
atividades exercidas pelos hospitais filantrópicos que se valem de verbas estaduais para municiar suas
finalidades assistenciais.

Permitirá verificar se as metas e o escopo destas entidades estão sendo cumpridos fielmente ou, pelo menos,
a contento, ainda mais quando se utiliza dinheiro público oriundo dos impostos estaduais.

Nos últimos tempos se viu verdadeiro caos na saúde no Estado de Mato Grosso, o que inclui os hospitais
filantrópicos que ameaçaram fechar as portas por falta de recursos e, mais recentemente, a descoberta de
inúmeras irregularidades detectadas em um relatório da Controladoria Geral do Estado – CGE/MT.

Muito ainda há de ser feito nesta seara tão valiosa a sociedade mato-grossense, porém o passo inicial deve
ser a gestão dos recursos despendidos a estas inestimáveis unidades de saúde.

Assim sendo, cabe o Poder Legislativo a fiscalização destes recursos, e diante do acima exposto, através
desta propositura busca auxiliar a sociedade do Estado de Mato Grosso.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Fevereiro de 2019

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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