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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Elizeu Nascimento

Altera a redação do caput do art. 24, renumera o seu parágrafo único, que passa a ser o § 1º, e acrescenta o
§ 2º, passando a ter a seguinte redação:

“Art. 24 Para o exercício financeiro de 2021, o orçamento do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do
Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual e da Procuradoria Geral de Justiça, contemplando
repasses do Tesouro para programação de suas despesas, corresponderá ao crédito inicial autorizado no
orçamento do ano imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo- IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice
que vier a substituí-lo, para o período de doze meses, encerrando em junho do exercício anterior a que se
refere à lei orçamentária.

§1º (...).

§2º Em relação ao orçamento da Defensoria Pública, a proposta inicial deverá corresponder à estimativa do
crédito a ser executado no exercício 2020, corrigido pelo mesmo índice estabelecido no caput, acrescido,
ainda, do aporte necessário para o atendimento ao estabelecido no § 1º do art. 98 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República, com a redação estabelecida pela Emenda
Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014.”

JUSTIFICATIVA

Em relação ao orçamento da Defensoria Pública, a proposta inicial deverá corresponder à estimativa do
crédito a ser executado no exercício 2020, corrigido pelo mesmo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo- IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a
substituí-lo, para o período de doze meses, encerrando em junho do exercício anterior a que se refere à lei
orçamentári

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Julho de 2020
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