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Autor: Dep. Dr. João

               Fica aditado o inciso VII ao artigo 17 do projeto de lei nº 503/2020, com a seguinte redação:

“Art.17 (...)

VI - Demonstrativo específico dos gastos ocorridos com as consequências da Pandemia
(COVID-19) no exercício de 2020, compreendendo as fontes e destinação dos recursos e
dotações orçamentárias impactadas.”

JUSTIFICATIVA

       Atualmente o mundo todo está tomando medidas drásticas para o enfrentamento da pandemia do
Coronavírus (Covid-19).

         Em que pese as ações realizadas no Brasil e pelo Governo Estadual, a realidade é que não dispomos
de recursos suficientes para passar com tranquilidade esse período.

      Com esta justificativa o Sr. Governador, por intermédio do Decreto n° 424, de 25 de março de 2020,
reconheceu o estado de calamidade no Estado de Mato Grosso e com isso, o executivo transita por um
período de excepcional afastamento da incidência de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
gozando, assim de uma certa flexibilidade quanto às contratações, bem como na possibilidade de ampliação
de gastos além daqueles estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

        Entendemos que a proteção à vida está em primeiro lugar, seguida das ações protetivas aos
empregados e empregadores, mas antes de tudo, temos que ter em vista que o Decreto não se trata de um
cheque em branco ao governo, mas de uma autorização de gastos extraordinários, com a consecutiva
transparência na prestação de contas.

     Por estes motivos, a presente emenda tem o objetivo de buscar dados oficiais para que possamos
realizar um melhor e mais próximo acompanhamento das ações e gastos da área da Saúde no
enfrentamento da pandemia do Coronavírus.
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       Dessa forma, para a correta e realista elaboração do orçamento de 2021, torna-se imprescindível o
conhecimento pormenorizado dos gastos que impactaram e que podem impactar o orçamento do próximo
exercício.

 

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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