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Art. 1º Fica suprimido no Substitutivo Integral do Projeto de Lei nº 283/2018, Lei Orçamentária Anual 2019, o
valor de R$1.106.000.000,00 (um bilhão, cento e seis milhões de reais), fazendo que o valor dos recursos
destinados aos grupos de despesa seja reduzido, fazendo que o orçamento diminua de
R$20.906.516.346,00 (vinte bilhões, novecentos e seis milhões, quinhentos e dezesseis mil e trezentos e
quarenta e seis reais) para R$19.800.516.346,00 (dezenove bilhões, oitocentos milhões, quinhentos e
dezesseis mil e trezentos e quarenta e seis reais) conforme quadro abaixo:

JUSTIFICATIVA

O Governo de Mato Grosso encaminha a esta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 283/2018 - Lei Orçamentária
Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o ano de 2019.
O déficit global previsto para o próximo exercício financeiro é de aproximadamente R$1,7 bilhão. Esse déficit
decorre principalmente da atualização da estimativa das receitas e despesas, como o aumento previsto de
gasto com pessoal, na ordem de R$790 milhões, e o aumento do custeio da máquina pública em cerca de
R$235 milhões.
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Se as despesas vão ser executadas no futuro, sugerimos alterações em 3 áreas para acabar com esse
déficit:
1) Demonstrado uma reserva de contingenciamento de R$506 milhões. Tirar dessa reserva R$306 milhões e
ficaria R$200.518.552,00 ainda, sendo R$150 milhões para pagamento de emendas parlamentares e mais
ou menos R$50 milhões que sempre foram previstos como reserva de contingência.
2) Reduzir o custeio da máquina em mais R$400 milhões. O custeio está em R$3,6 bilhões. Propomos para
isso a redução de 10% a 12% isto ,reduzindo passagens, combustível, energia, material de consumo ficando
então em R$3,2 bilhões.
3) Redução do investimento para 2019, de R$1,1 bilhão em R$ 400 milhões, ficando o total em R$ 762
milhões. O total economizado pelo Governo do Estado em 2019, com essas três propostas será de R$ 1,1
bilhão.
4) Em comparação com a mensagem encaminhada pelo Executivo do PLOA 2019, de R$ 20,9 bilhões, esse
custo passa a ser total, pós emendas, de R$ 19,8 bilhões, conforme mostra o quadro demonstrado no caput
do Art. 1º.
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