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Dê-se a seguinte redação ao art. 33 do Substitutivo Integral ao Projeto de Lei n.º 165/2015, Mensagem
42/2014:

Art. 33 Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça, da Assembleia
Legislativa, do Tribunal de Contas, da Procuradoria-Geral de Justiça, compreendidos os créditos
suplementares e especiais, destinados aos Poderes e Órgãos mencionados no caput, ser-lhes-ão entregues
até o dia 20 de cada mês, na proporção de um doze avos do total das dotações a cada mês.

Parágrafo único As dotações destinadas aos Poderes e Órgãos mencionados no caput relativas a pessoal e
encargos sociais, precatórios e sentenças judiciais poderão ter a sua liberação antecipada em relação ao
fixado no § 3º, respeitado em qualquer caso o limite anual do total das dotações fixadas na lei orçamentária e
respectivos créditos suplementares e especiais, desde que:

I – sejam objeto de solicitação específica do respectivo titular, acompanhada de demonstrativo da
exigibilidade da respectiva despesa no mês para a qual se lhe solicita;

II – para as despesas de pessoal e encargos sociais, o valor acumulado a cada mês para as liberações do
órgão não ultrapasse os seguintes percentuais em relação à Receita Corrente Líquida do Estado acumulada
para o mesmo período:

a)Tribunal de Justiça: 6% (seis por cento) da RCL;

b) Assembleia Legislativa: 1,77% (um vírgula setenta e sete por cento) da RCL;

c) Tribunal de Contas: 1,23% (um vírgula vinte e três por cento) da RCL;

d) Procuradoria Geral de Justiça: 2% (dois por cento) da RCL.
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Guilherme Maluf
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A presente emenda dá segurança jurídica aos Poderes e Órgãos Autônomos em relação à respectiva
proposta orçamentária. Para tanto, deixa claros os critérios de repasse do duodécimo devido a esses
Poderes, explicitando que se trata de uma simples distribuição, previsível no tempo, dos recursos constantes
do orçamento aprovado (e, em nenhuma hipótese, uma vinculação incondicional de parcela da receita do
Estado, o que seria inteiramente inconstitucional).
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