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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Ulysses Moraes

Adita o Capítulo X do Projeto de Lei n° 503/2020, encaminhado pelo Poder Executivo por meio da
Mensagem n° 65/2020, adicionando o “62-A”, conforme disposto a seguir:

 

“Art. 62-A A celebração de convênio, termo de fomento, termo de colaboração, termo de parceria, termo de
compromisso, termo de metas, contrato de gestão, acordo, ajuste ou instrumento congênere para
transferência de recursos a pessoas naturais ou jurídicas e sua programação na Lei Orçamentária Anual
estão condicionadas ao cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§1° É permitida a autorização de transferência de recursos na Lei Orçamentária Anual ou em lei específica
com identificação expressa de entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no
inciso I do § 3º do art. 12 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000, e no inciso II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de
2014.

§2° Fica autorizado o Poder Executivo a subsidiar, total ou parcialmente, mediante dotação orçamentária
específica e para atender demanda da prestação de educação à população, os serviços de prestadores
privados de educação, no Ensino Fundamental, Médio e na Educação de Jovens e Adultos, em instituição de
livre escolha do próprio aluno ou de seus representantes legais, se menor de 18 (dezoito) anos, sempre que
tal ação seja reputada como benéfica para a Administração Pública e para a qualidade do serviço prestado
ao cidadão.

§3° Fica autorizado o Poder Executivo a subsidiar, total ou parcialmente, mediante dotação orçamentária
específica e para atender demanda da prestação de atendimento em saúde, os serviços de prestadores
privados de saúde ou de planos de saúde suplementar para o atendimento da população, por livre escolha
do cidadão beneficiário, sempre que tal ação seja reputada como benéfica para a Administração Pública e
para a qualidade do serviço prestado ao cidadão.
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§4° Fica autorizado o Poder Executivo a subsidiar, total ou parcialmente, em caso de incapacidade
própria ou de seus representantes legais, mediante dotação orçamentária específica e para atender
demanda da prestação de assistência social à população idosa, os serviços de prestadores privados de
assistência à saúde, moradia e bem estar dos idosos, em local de livre escolha do cidadão beneficiário,
sempre que tal ação seja reputada como benéfica para a Administração Pública e para a qualidade do
serviço prestado ao cidadão.”
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JUSTIFICATIVA

A presente emenda acrescenta o Art. 62-A ao Capitulo X do Projeto de Lei 503/2020 com intuito de dar
permissão ao Governo do Estado de Mato Grosso para realizar parcerias com entidades privadas a fim de
atingir os objetivos das suas políticas públicas em situações em que tais parcerias forem mais vantajosas
para o Estado.

Da mesma forma visa permitir que o estado implante políticas de auxílio direto ao cidadão para fins
educacionais, de saúde e de assistência ao idoso desamparado. Tal auxilio poderá ser implementado
mediante a criação de vouchers, de transferência direta de recursos públicos para a conta do beneficiária, ou
de qualquer outra forma mais adequada, se houver, devendo entretanto preservar a capacidade de livre
escolha do cidadão para a contratação do serviço que melhor atender às suas necessidades.

 

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

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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