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Despacho  

Autor: Dep. Dr. João

       Fica aditado o artigo 48-A e §s1º e 2º ao projeto de lei n.º 503/2020, com a seguinte redação:

          “Art.48-A É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, das programações
decorrentes de emendas parlamentares de que trata esta Seção.

             §1º Considera-se execução equitativa a execução das programações que atenda, de forma
igualitária e impessoal, as emendas apresentadas, independentemente da autoria."

       § 2º A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput compreende,
cumulativamente, o empenho e o pagamento de programações incluídas na Lei do Orçamento Anual de
emendas parlamentares de que trata este Capítulo. ”

 

 

JUSTIFICATIVA

 

           Baseados e inspirados em diversas LDOs, inclusive da União de 2021, apresentamos a presente
emenda.

LDO DA UNIÃO - 2021

Art. 69. É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa e observados os
limites constitucionais, das programações decorrentes de emendas individuais e de bancada estadual.

§ 1º Considera-se equitativa a execução das programações que observe critérios objetivos e
imparciais, independentemente de sua autoria.

§ 2º A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput compreende,
cumulativamente, o empenho e o pagamento, observado o disposto no § 18 do art. 166 da
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Constituição.

LDO DE MINAS GERAIS - 2021

Art. 40 – Os órgãos e entidades da Administração Pública deverão adotar os meios e medidas
necessários para garantir a execução orçamentária e financeira obrigatória, de forma equitativa e
observados os limites constitucionais, das programações orçamentárias decorrentes de emendas
parlamentares individuais, de blocos e de bancadas.

§ 1º – Considera-se equitativa a execução das programações orçamentárias que observe critérios
objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas parlamentares
apresentadas, independentemente da autoria.

§ 2º – A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput compreende,
cumulativamente, o empenho, a liquidação e o pagamento de programações incluídas na Lei do
Orçamento Anual por:

       Queremos assegurar que independente de quem seja o autor da emenda parlamentar a mesma seja
paga.

     É uma pratica comum na política brasileira, de privilegiar os políticos que apoiam o governo com o
pagamento de suas emendas parlamentares.

    Com a apresentação dessa emenda queremos que todos os parlamentares sejam tratados de maneira
igualitária.

 

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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