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Autor: Mesa Diretora

Adita dispositivo ao Decreto Legislativo n.º 42,
de 17 de abril de 2015 e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da  Constituição Estadual, decreta:

Art. 1º O parágrafo único do artigo 1º do Decreto Legislativo n.º 42, de 17 de abril de 2015, fica renumerado
para “§ 1º” e aditado o § 2º ao mesmo artigo com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)

§ 1º (...)

§ 2º Os membros dos órgãos do Poder Legislativo a que se refere o caput deste artigo prestarão
contas do uso dos recursos por meio de relatório mensal, encaminhado à Secretaria de Orçamento e
Finanças até o quinto dia útil do mês subsequente.”

Art. 2º A Mesa Diretora expedirá norma regulamentadora contendo o modelo do relatório de que trata a
modificação prevista no artigo anterior.

Art. 3o Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Cuida o presente projeto de adequação do Decreto Legislativo nº 42 às exigências do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso. Entende aquele Tribunal que deve a norma que institui a verba indenizatória
também prever a forma de prestação de contas, dentre outros pontos.

Importa salientar que as demais exigências do Tribunal já estão atendidas por esta Casa de Leis, sobretudo
no que diz respeito a questões de transparência e versando pelo bom uso dos recursos públicos.

Desta feita, cumpre a esta Mesa Diretora promover a regulamentação que ficou ausente na norma originária.

Assim é que se apresenta a presente proposição, que submetemos à análise dos nobres pares.
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