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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Zeca Viana

       Acrescenta dispositivos ao Projeto de Lei n.º 165/2014.     

      

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42
da Constituição Estadual c/c com o art. 186, inciso III, do Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis,
aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:          

Art. 1º - Fica acrescido o art. 45 e seguintes ao art. 1º do Projeto de Lei n.º 165/2014, os quais passam a
vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE OS FUNDOS ESPECIAIS

Art. 45 Este Capítulo estabelece normas gerais para a criação, alteração e extinção de
fundos, nos termos do Art. 165, § 9º, II, da Constituição Federal.

Art. 46 Para efeitos desta lei, entende-se por fundo o produto de receitas específicas que
por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção
de normas peculiares de aplicação.

Art. 46 A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á
através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais.

Parágrafo único Os fundos especiais devem ser de natureza contábil, utilizando-se para
efeito de individualizações contábeis de suas operações orçamentárias e financeiras uma
unidade orçamentária, unidade gestora ou fonte de recurso específica, observadas as
regras de prestação de contas e transparência.

Art. 47 A lei que instituir o fundo deverá especificar:

I - o objetivo do fundo, ou seja, a finalidade para o qual foi criado;

II - as receitas das quais o fundo será composto;



III - o órgão gestor do fundo e qual a sua competência;

IV - os parâmetros de avaliação de desempenho da aplicação dos recursos que compõem
o fundo;

V - a natureza contábil do fundo.

Art. 48 Os Fundos Estaduais terão suas transações organizadas de forma individualizada,
para efeito de contabilização e prestação de contas.

Art. 49 A criação, alteração ou extinção de fundos far-se-á por lei específica, sendo que a
aprovação dos fundos vinculados ao Poder Executivo fica condicionada à aprovação do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com base na emissão de parecer
técnico das Secretarias de Estado de Planejamento e Coordenação Geral e de Fazenda,
da Auditoria Geral do Estado e da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

Art. 50 Os planos de aplicação dos fundos estarão inseridos nos programas de trabalho
aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais para o exercício de 2014.

Art. 2º - Fica renumerado o atual art. 45 para art. 46 e os seguintes do Projeto de Lei n.º 165/2014.

Art. 3º - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa ajustar na prática a regulamentação e a possibilidade de gestão dos fundos
especiais, cujo objetivo deste parlamento é atender aos detalhes que a lei visa estabelecer para todos, em
prol do interesso comum do povo.

A presente Emenda se faz necessária tendo em vista que o PL n.º 165/2014, mensagem governamental n.º
42/2014, retirou do texto normativo o capítulo inteiro que regula os Fundos Especiais, excluindo do corpo da
lei a possibilidade de criação, alteração e extinção dos Fundos.

Muito embora, haja previsão na legislação que regulamenta a matéria aqui trata, é importante deixar
consignado no texto legal das diretrizes orçamentárias essa possibilidade de alteração legislativa, apenas
por cautela, para que o próximo governo tenha a margem de alteração prevista na lei específica.

Deste modo, a Emenda Aditiva n.º 01/2014 ao PL n.º 165/2014, objetiva dar pleno cumprimento ao disposto
na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei complementar n.º 101/2000 e na Lei Federal n.º 4.320/64.

Assim sendo, conto com o apoio dos Nobres Parlamentares para que analisem bem a matéria com a devida
atenção suscitada, ao final, seja aprovada perante este Soberano Plenário a presente Emenda.
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