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Fica acrescentada a expressão “Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT” ao caput do art. 30 do
Substitutivo Integral do Projeto de Lei n.º 165/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 30 Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita está aquém do previsto, os
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de
Contas, o Ministério Público de Contas e a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 (trinta) dias subsequentes, limitação
de empenho e movimentação financeira, para adequar o cronograma de execução mensal de
desembolso ao fluxo da receita realizada, visando atingir as metas fiscais estabelecidas para o
exercício, de conformidade com o disposto nos Arts. 8º e 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000,
observados os seguintes procedimentos:”
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Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa aprimorar o Substitutivo Integral do Projeto de Lei n.º 165/2014 de autoria do Poder
Executivo que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e dá outras
providências (Mensagem n.º 42/2014), com o acréscimo da expressão “Universidade do Estado de Mato
Grosso – UNEMAT” ao caput do art. 30 para garantir que a referida instituição de Ensino promova a limitação
de empenho e movimentação financeira para adequar o cronograma de execução mensal de desembolso ao
fluxo de receita visando atingir as metas fiscais estabelecidas para o exercício, em conformidade com a Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Esta é a síntese necessária para justificar a presente Emenda.

Diante disso, e pelos motivos aqui expostos, conto com o apoio dos nobres colegas de Parlamento para a
aprovação desta Emenda ao Projeto de Lei n.º 165/2014.
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