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Art. 1º Fica acrescentado o capitulo XII ao proj. de lei nº 165/2014-Mensagem nº 42/2014, que
dispõe sobre os fundos especiais;

Art. 69 Este capitulo estabelece normas gerais para a criação, alteração e extinção de
fundos, nos termos do art. 165,§ 9º, inciso II da Constituição Federal.

 Art. 70 Para efeito 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.71 aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-a
através de dotação consignada na Lei de orçamento ou em créditos adicionais.

§ 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. 72 A lei que instituir o fundo deverá especificar:

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

                                II-Quais são as receitas das quais será composto;

                                III-Qual será o órgão gestor do fundo e qual a sua competência:

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

                                V-Defini-lo como de natureza contábil.

        Art. 73 Os fundos estaduais terão suas transações organizadas de forma individualizada,
        para efeito de contabilização e prestação de contas.

        Art.74 A criação, alteração ou extinção de fundos far-se-á por lei especifica, 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, de Fazenda,
        da Auditoria Geral do Estado e da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

        Art. 75 Os planos de aplicação dos fundos estarão inseridos nos programas de trabalho
        aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais para o exercício 2015.
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JUSTIFICATIVA

                A presente emenda aditiva visa inserir o Capitulo XII ao Proj. de Lei nº 165/2014- Mensagem
42/2014, com intuito de determinar normas gerais aos fundos especiais dentro das diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2015.
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