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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Dr. Eugênio

Modifica o Art. 40 e o Parágrafo único do mesmo artigo, do Projeto de Lei nº 580/2019- Mensagem 100/2019
que " Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências",
que passa a ter a seguinte redação:

 

 

Art. 40. As programações orçamentária previstas no art. 37 desta Lei não serão de execução obrigatória nos
casos de impedimento de ordem técnica, quando não retificadas no prazo de 30 ( trinta) dias úteis, a contar
da notificação do autor da emenda.

 

Parágrafo Único. Após comunicado oficial do Poder Executivo, o parlamentar terá o prazo de 30( trinta) dias
úteis para as devidas adequações técnicas, conforme caput deste artigo. Ao persistirem os impedimentos, o
parlamentar terá novo prazo de 30(cinco) dias úteis para ajustes. O prazo total não poderá exceder a 60 (
sessenta dias) dias úteis. 

JUSTIFICATIVA

A presente emenda objetiva, modificar o art. 40 e seu parágrafo único, no sentido de adequar a norma a
realidade vivida pelos agentes sejam eles municipios ou entidades organizadas que recebem a indicação de
recurso via emenda parlamentar.

Ocorre que da maneira como está prevista no texto original, o prazo para correções e revisões das
pendências apontadas pelos analistas das secretarias finalisticas, apenas de 15 dias úteis, sob pena de
sofrer a emenda o caráter obrigatório é muito desfavorável a sociedade de modo geral. As dificuldades
enfrentadas pelos proponentes dos projetos são inúmeras.

Sendo a imensa maioria dos agentes dependentes do setor de projetos da AMM- Associação dos Municipios
de Mato Grosso, esta que faz um execelente trabalho na defesa dos entes municipais, mas devido a grande
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demanda pode não conseguir adequar em tempo hábil dependendo da complexidade do projeto. Fato este
facilmente corrigido com a ampliação deste prazo fatal a perda da obrigatoriedade na execução eferiva da
emenda. 1 Desta forma optamos em moficicar o texto, no sentido de ampliar o prazo para as efetivas
correções nos projetos oriundos de emendas parlamentares. 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Junho de 2019

 

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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