
Emenda ao Projeto de lei nº 503/2020 - 6dazvsoa

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Silvio Fávero

Renumera o parágrafo único para §1º e acrescenta o §2º, incisos I, II, III e IV ao art. 46 do Projeto de Lei nº
503/2020 - Mensagem nº 65/2020, com a seguinte redação:

“Art. 46 (...)

§1º (...)

§2o Não afasta a obrigatoriedade da execução da programação orçamentária das emendas
parlamentares:

I - a alegação de falta de disponibilidade orçamentária ou financeira,

II - o óbice que possa ser sanado mediante procedimentos ou providências de responsabilidade
exclusiva do órgão de execução;

III - a alegação de inadequação do valor da programação, quando o montante for suficiente para
alcançar o objeto pretendido ou adquirir pelo menos uma unidade completa, ou

IV - a falta ou a escassez de pessoal para a análise das emendas.

JUSTIFICATIVA

As emendas parlamentares de que trata o art. 44 deste projeto, são impositivas ou seja de execução
obrigatória, por força Constitucional.

Entretanto, a mesma norma desconsidera essa obrigatoriedade nos casos de impedimento de ordem técnica,
impondo providencias aos parlamentares no prazo de 10 dias.

Considerando esse fato, a presente emenda aditiva objetiva deixar claro que determinadas situações, já
ocorridas em épocas anteriores, não podem afastar o caráter impositivo das emendas.

São elas: alegação de falta de disponibilidade orçamentária ou financeira, óbice que possa ser sanado
mediante procedimentos ou providências de responsabilidade exclusiva do órgão de execução ou alegação
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de inadequação do valor da programação, quando o montante for suficiente para alcançar o objeto
pretendido ou adquirir pelo menos uma unidade completa, ou ainda, a falta ou a escassez de pessoal para a
análise das emendas.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Julho de 2020

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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