
Emenda ao Projeto de lei nº 503/2020 - ermydrwd

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Dr. João

       Ficam aditados os incisos VI e VII ao parágrafo único do artigo 18 do projeto de lei nº 503/2020, com a
seguinte redação:

               Art.18 (...)

               Parágrafo único(...)

               ...

               VI) – a execução orçamentária e financeira, inclusive de restos a pagar, com o detalhamento das
ações por órgão, unidade orçamentária, função e subfunção, mensal e acumulada.

               VII) os créditos adicionais e os seus anexos.”

JUSTIFICATIVA

       A divulgação pela internet do orçamento é um importante instrumento de controle e avaliação dos gastos
públicos.

      Historicamente, verificamos que a cada ano as informações vão diminuindo, senão vejamos:

LEI Nº 10.490, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016-LDO

Art. 12 ...

Parágrafo único Serão divulgados pelo Poder Executivo na internet:

I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

III - a proposta da Lei Orçamentária e seus Anexos;

IV - a Lei Orçamentária Anual e seus Anexos;
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V - o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal, bem como as versões
simplificadas desses documentos;

VI - a execução orçamentária da receita e da despesa nos termos da Lei Complementar Federal nº 131/09;

VII - o relatório da destinação dos recursos de cada Fundo;

VIII - demonstrativo atualizado semestralmente dos convênios de entrada e saída de recursos e dos
contratos firmados para a execução de serviços e aquisição de bens, discriminando a unidade orçamentária,
as partes, o objeto, os prazos de execução e os valores das liberações de recursos;

IX - VETADO.

 

LEI Nº 10.571, DE 04 DE AGOSTO DE 2017 - LDO

Art. 14 ....

Parágrafo único Serão divulgados pelo Poder Executivo na internet:

I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de
maio de 2000;

III - a proposta da Lei Orçamentária e seus Anexos;

IV - a Lei Orçamentária Anual e seus Anexos;

V - o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal, bem como as versões
simplificadas desses documentos;

VI - a execução orçamentária e financeira, inclusive de restos a pagar, com o detalhamento das ações por
órgão, unidade orçamentária, função e subfunção, mensal e acumulada;

VII - o relatório de arrecadação e os parâmetros de avaliação de desempenho da aplicação dos recursos que
compõem os fundos;

VIII - os créditos adicionais e os seus anexos;

IX - o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios e contratos de repasse de entrada e de saída
de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o objeto, os prazos de
execução e os valores das liberações de recursos indicando as datas respectivas;

X - o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos contratos de operação de crédito firmados pelo Estado,
discriminando a unidade orçamentária, a instituição financeira, o objeto, o valor, os prazos, juros,
amortização, encargos, carência, forma de pagamento e garantia;

XI - (VETADO);

XII - (VETADO).
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Lei nº 10.986, de 05 de novembro de 2019 - LDO

Art. 14 ...

Parágrafo único Serão divulgados pelo Poder Executivo na internet:
I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de
maio de 2000;
III - a proposta da Lei Orçamentária e seus Anexos;
IV - a Lei Orçamentária Anual e seus Anexos;
V - o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o Relatório de Gestão Fiscal, bem como as versões
simplificadas desses documentos;
VI - a execução orçamentária e financeira, inclusive de restos a pagar, com o detalhamento das ações por
órgão, unidade orçamentária, função e subfunção, mensal e acumulada;
VII - os créditos adicionais e os seus anexos.

 

Proposta atual:

Art. 18 ...

Parágrafo único Serão divulgados pelo Poder Executivo na internet:
I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de
maio de 2000;
III - a proposta da Lei Orçamentária e seus Anexos;
IV - a Lei Orçamentária Anual e seus Anexos;
V - o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o Relatório de Gestão Fiscal, bem como as versões

      Ou seja, a cada ano menos informações são divulgadas pela internet.

     Procurando restabelecer essas informações, aditamos os dois incisos que foram retirados do ano anterior,
mesmo assim, ficamos bem aquém das informações que eram anteriormente divulgadas.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Junho de 2020

 

Dr. João
Deputado Estadual
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