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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Silvio Fávero

Acrescenta o parágrafo único ao art. 82 do Projeto de Lei nº 503/2020 - Mensagem nº 65/2020, com a
seguinte redação:

“Art. 82 (...)

Parágrafo único: Fica vedado o início de novos projetos e obras públicas sem a conclusão das que se
encontram paralisadas ou em andamento relacionadas pelo Poder Executivo e envidadas à Comissão
Permanente de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia
Legislativa, na forma do caput deste artigo.”

JUSTIFICATIVA

A presente emenda aditiva objetiva incluir dispositivo no art. 82 do projeto original para proibir o início de
novos projetos e obras públicas sem a conclusão das que se encontram paralisadas ou em andamento no
âmbito do Estado de Mato Grosso, em observância ao relatório encaminhado pelo Poder Executivo à
Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia
Legislativa.

Em recente levantamento o Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT, constatou mais de 3,7 mil obras
paralisadas, de responsabilidade de 139 prefeituras e algumas do Governo do Estado, com desembolso de
R$ 5,4 bilhões por parte dos poderes executivos estadual e municipais, faltando ainda o montante de R$ 3,8
bilhões para conclui-las.

Assim, tal medida se justifica para evitar o desperdício de dinheiro público, fato que infelizmente vem se
repetindo anos após ano, em nosso Estado.

Por fim, cabe destacar que a proibição contida nesta emenda reflete entendimento do Tribunal de Contas do
Estado contido no ACÓRDÃO Nº 94/2020.

Pelas razões acima, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desta relevante emenda.
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