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Susta os efeitos do Decreto nº 1.636, DOE de
13/08/2018 que dispõe sobre a possibilidade de
permitir  o  parcelamento  de  obrigações
decorrentes de restos a pagar no âmbito das
unidades orçamentarias do Poder Executivo e
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
incisos VI e XXVII, da Constituição Estadual e Art. 170, II do Regimento Interno, decreta:

Art. 1º Ficam sustados efeitos do Decreto nº 1.636, DOE de 13/08/2018 que dispõe sobre a possibilidade de
permitir o parcelamento de obrigações decorrentes de restos a pagar no âmbito das unidades orçamentarias
do Poder Executivo e dá outras providências.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa na modalidade de Projeto de Decreto Legislativo, fulcro artigo 26,VI da
Constituição Estadual, cominados com o Art. 170 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que
compete em seu desiderato de SUSTAR OS EFEITOS do Decreto nº 1.636, DOE de 13/08/2018 que dispõe
sobre a possibilidade de permitir o parcelamento de obrigações decorrentes de restos a pagar no âmbito das
unidades orçamentarias do Poder Executivo e dá outras providências, pelos fundamentos que passamos a
expor, invocando os dispositivos a seguir:

Reza a Constituição Estadual:

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:
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VI- sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder  regulamentar ou
dos limites da delegação legislativa;

 

Versa no Regimento da Assembléia Legislativa:

Art. 170 Decreto Legislativo é aquele que possui essência hierárquica de Lei Ordinária,
embora não seja submetido à sanção governamental, e é utilizada para o exercício da
competência exclusiva da Assembleia Legislativa contida na Constituição Estadual, dentre
outras:

           II - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou
dos                 limites da delegação legislativa;

 

Invocando os preceitos legais e no uso da competência exclusiva da Assembleia Legislativa ao declinarmos
em nossa analise sobre o referido ato administrativo regulamentar, entendemos que o Poder Executivo
também tem essas atribuições legais e confere ainda essa competência privativa do Governador do Estado,
conforme disposição do  Art.66, III da Constituição Estadual:

Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua
fiel execução;

Ao aprofundar os estudos no exame do texto normativo do Decreto 1.636, objeto da sustação ora elaborada,
observamos que ele vem claramente nos trazer nos seus considerando, claramente a necessidade do Poder
Executivo planejar com responsabilidade a sua gestão fiscal corrigir e mantendo o equilíbrio entre receita e
despesas nas contas públicas, com o objetivo de promover a quitação de seus débitos e pagamentos, abaixo
segue ipsis litteris os considerando:

Considerando que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resustados entre receitas e
despesas e obediência a limites e condições no que tange a inscrição em Restos a Pagar (art.
1º § 1º, da Lei Complementar federal nº101, de 4 de maio de 2000);

Considerando os termos do art. 5º da Lei 8.666/93; e que a Administração Pública deve fixar
critérios objetivos para a quitação dos seus débitos e pagamento prioritário aos credores por
ser esta medida de otimização dos procedimentos administrativos e de preservação da
economia popular.

Considerando a necessidade de garantir ambiente de segurança e de estabilidade financeira
para o desenvolvimento da economia no Estado do Mato Grosso;

Sobre a gestão fiscal a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com
o propósito de assegurar a consecução das metas fiscais e a transparência dos gastos públicos, pressuposto
da "gestão fiscal responsável".

Sobre Equilíbrio das Contas Públicas, a popularizada Lei de Responsabilidade Fiscal, trouxe à luz vários
conceitos inovadores em termos de legislação das Finanças Públicas. Menciona a referida norma que
Equilíbrio das Contas Públicas, ou, numa terminologia reducionista, Equilíbrio Financeiro estampado no art.
1º, § 1º, da referida Lei é cumprir com as metas e atingir os resultados, segue o verbete da norma:

“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em
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que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas
e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e
mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de
garantia e inscrição em Restos a Pagar”.

Percebemos que para obter o Equilíbrio das Contas Públicas, ou Equilíbrio Fiscal, dependemos do
cumprimento de condições variadas, como: o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas
(art. 4º, § 1º), a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita (Art. 14), geração de
despesas com pessoal (arts. 18 a 23), geração de despesas da seguridade social (Art. 24), dívidas
consolidada e mobiliária, operações de crédito, concessão de garantia (Art. 29, incisos I a IV) e inscrição em
Restos a Pagar (Art. 42). Razoável dizer, portanto, que o princípio do Equilíbrio das Contas Públicas se
assenta em uma perspectiva muito maior do que o simples cotejo entre Receitas e Despesas públicas. Ou,
para se mais exato, é um princípio que vai muito além da mera dimensão financeira.

Desconsiderando a extensão das variáveis definidoras do Equilíbrio das Contas Públicas (cumprimento de
metas de resultados entre receitas e despesas, obediência a limites e condições no que tange a renúncia de
receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social, dívidas consolidada e mobiliária,
operações de crédito etc.), vamos nos apegar ao estoque de Restos a Pagar e a sua insuficiência financeira.

Diante das premissas que apresentamos acima, como embasamento para analisarmos o núcleo do ato
administrativo ora questionado, necessitamos apresentar uma síntese de seu conteúdo, então vejamos o que
os dispositivos do Decreto nº 1.636 de 13 de agosto de 2018, nos apresenta: (grifo nosso)

Art.  1º Poderá ser realizado no âmbito das unidades orçamentárias - UO do Poder
Executivo Estadual o parcelamento de obrigações registradas em Restos a Pagar na
forma disposta neste Decreto.

Art. 2º As Unidades Orçamentárias - UO, mediante manifestação de interesse do credor,
na forma estabelecida em ato próprio editado pela SEFAZ, poderão promover o
pagamento dos restos a pagar, desde que devidamente registrados junto ao sistema
FIPLAN.

 § 1º Poderá ser feito o parcelamento descrito no caput desde que atendidas às
condições seguintes:

 I - em até 11 (onze) parcelas, conforme a execução orçamentária e a programação
financeira.

 II - o saldo dos débitos parcelados nos termos do inciso I deste parágrafo será quitado em
parcelas com prazo e valores a combinar.

 § 2º Ficam excluídas da sistemática de que trata esse artigo as obrigações referentes a
servidores e encargos da folha, a serviço da dívida pública interna, externa e
refinanciamento, a tributos e aqueles suportados por recursos vinculados.

 § 3º As consignações, cujo fato gerador seja o pagamento, decorrentes dos pagamentos
parcelados deverão ser quitadas no valor englobado da 1ª parcela.

 § 4º Não serão aplicadas quaisquer correção ou atualização dos valores objeto do
parcelamento previsto no caput deste artigo.

 § 5º A Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ poderá editar normas complementares
necessárias à execução deste Decreto.

 Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições
em contrário.
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Devemos tecer alguns apontamentos sobre o que é Restos a Pagar, eles constituem compromissos
financeiros exigíveis e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia
31 de dezembro de cada exercício financeiro. As despesas empenhadas, não pagas até o dia 31 de
dezembro, não canceladas pelo processo de análise e depuração e, que atendam aos requisitos previstos
em legislação específica, devem ser inscritas em Restos a Pagar para que a despesa seja empenhada,
liquidada, paga ou inscrita em restos a pagar, deve, anteriormente, ter sido compatibilizada e adequada à
LOA, à LDO e ao PPA, ter sido efetuada a devida programação financeira e a adequada estimativa
orçamentário-financeira seguindo os procedimentos licitatórios devidos.

Não vamos entrar na analise aprofundada dos diferentes tipos de restos a pagar, processados e não
processados, em liquidação ou à liquidar. Portanto, os restos a pagar constituem instituto que somente existe
em consequência da execução orçamentário-financeira da despesa referente à parcela do orçamento
empenhada e pendente de pagamento no encerramento do exercício, sendo que a parcela liquidada será
inscrita em restos a pagar processados e a pendente de liquidação, em Restos a Pagar Não Processados.

As inscrições do montante dos restos a pagar constituem a Divida Pública, classificada como Divida
Flutuante ou não consolidada. Vejamos que no período 2007/2017, o saldo da Dívida Flutuante apresentou
crescimento real acentuado, passando de R$ 1.346 milhões para R$ 6.691 milhões. Entretanto, em 2016
registrou uma pequena queda de 10,56% em relação ao exercício de 2015, conforme tabelas a seguir:

Diante das tabelas apresentadas e da proposta do Poder Executivo de promover junto as suas Unidades
Orçamentarias o parcelamento e o pagamento do montante de restos a pagar objeto da publicação do
Decreto 1.636/2018 e necessário observar as limitações impostas pela legislação vigente.

O art. 55, inciso III, alínea “b” da LRF dispõe que deverá ser demonstrada a inscrição em restos pagar das
despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa, por
vinculação de recursos e também as não inscritas por falta de disponibilidade de caixa. Com base nesse
dispositivo, entende-se que a inscrição de restos a pagar não processados está limitada ao saldo da
disponibilidade de caixa, por vinculação de recursos, líquida das despesas inscritas em restos a pagar
processados, das despesas inscritas em restos a pagar não processados em exercícios anteriores e das
demais obrigações.

Observando a trajetória da dívida consolidada e da flutuante, atualizadas pelo IPCA de dezembro de 2017,
constata-se que o saldo dos deveres de longo prazo (dívida consolidada) teve queda significativa no período
de 2008 a 2017, de R$ 9.158 milhões para R$ 6.571 milhões. Por sua vez, as obrigações de curto prazo
(dívida flutuante) apresentaram forte crescimento real no período, acentuando-se em 2015, quando passou
de R$ 1.346 milhões em 2008 para R$ 6.691 milhões em 2017, montante este que superou o valor da dívida
consolidada, que foi de R$ 6.571 milhões.

Já o art. 42 da LRF limita que o ente contraia obrigação de despesa que não possa ser paga integralmente
no exercício ou cujo montante seja superior à suficiente disponibilidade de caixa para seu pagamento no
exercício seguinte.

Para a verificação do cumprimento do art. 42, deve-se comparar as obrigações financeiras contraídas e
ainda não pagas com a disponibilidade de caixa existente.

Vejamos o que a disponibilidade de caixa bruta é composta, basicamente, por ativos de alta liquidez como
Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras e Outras Disponibilidades Financeiras.

Após a demonstração do cálculo da disponibilidade de caixa para cada uma das vinculações existentes,
deverá ser calculada a disponibilidade de caixa para os recursos não vinculados. Assim, esse demonstrativo
apresenta o cálculo da disponibilidade de caixa e demonstra se o ente possui liquidez para arcar com seus
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compromissos financeiros.

Como regra geral, as despesas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e,
extraordinariamente, podem ser de fixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte com a
suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações
deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios.

Esse demonstrativo possibilita também a verificação do cumprimento do art. 42 da LRF, de forma que no
último ano de mandato da gestão administrativo-financeira de cada órgão referido no art. 20 da mesma lei
haja suficiente disponibilidade de caixa para cobrir as obrigações de despesa contraídas.

Essa verificação se dá pelo confronto das obrigações contraídas com a disponibilidade de caixa existente.
Apesar de a restrição estabelecida no art. 42 se limitar aos dois últimos quadrimestres do respectivo
mandato, a LRF estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas,  o que impõe que ajustes devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as
receitas não sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros.

Diante da celeuma estabelecida entre os credores do Estado e o crescimento da divida publica e entre ela
destacamos a Divida Flutuante anteriormente demostrada em especial a dos resto a pagar, objeto de
observação desta medida, somadas as dividas ordinárias, cotidianas que devem ser cumprida por força de
contratos firmados com particulares e que devem ser pagos dentro do exercício financeiro para garantir a
manutenção dos serviços essências. Ficamos com muitas incertezas ao nos depararmos com noticia
recentemente vinculadas na mídia de retenção de veículos por falta de pagamentos, coisa que este anos
aconteceu uma duas ou três vezes, como esta que destaco a seguir, Segundo:

http://www.folhamax.com/entrelinhas/empresa-confisca-38-viaturas-da-pm-mt/175789

5 MESES DE ATRASO

Empresa confisca 38 viaturas da PM-MT

Uma das empresas que aluga viaturas para a Polícia Militar de Mato Grosso confiscou nos últimos dois dias
exatamente 38 viaturas que eram utilizadas pela Polícia Militar, principalmente em Cuiabá e Várzea Grande.
Para conseguir recuperar os veículos, a organização tem usado uma estratégia interessante: quando uma
viatura é levada para manutenção, não é devolvida para ser usada no combate a violência.

A empresa estaria cinco meses sem receber pelos serviços prestados. Os donos da empresa estariam
revoltados com as constantes promessas de pagamentos por parte de secretários do palácio Paiaguás.

Entre a falta de clareza dos procedimentos que a administração estadual irá adotar para efetuar o
parcelamento e o respectivo pagamento do montante de inscrições dos restos a pagar objeto do Decreto
1.636/2018, ora questionado, dado as limitações da LRF e principalmente por ser uma medida relevante e
que merecia atenção em todos os anos do mandato, o Poder Executivo vem se preocupar com o equilíbrio
fiscal e a gestão fiscal responsável no final do 2º quadrimestre do ultimo ano do seu mandato, isso requer
muita atenção e discussão desta Casa de Leis.

Pelo Exposto, exercendo as atribuições e a competência que determina a Constituição Estadual e o
Regimento Interno Desta Casa de Leis, apresento esta proposição de sustar os efeitos do Decreto
1.636/2018.
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Agosto de 2018

 

Lideranças Partidárias

6


