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Despacho  

Autor: Dep. Silvio Fávero

Acrescenta a alínea “h” ao inciso V do art. 16 do Projeto de Lei nº 503/2020 - Mensagem nº 65/2020, com a
seguinte redação:

“Art. 16 (...)

(...)

V – (...)

(...)

h) demonstrativo das despesas realizadas em 2020 e as projetadas para 2021, para suprir ações
sociais, de saúde ou de segurança pública, discriminando aquisição de insumos, contratação de
serviços, inversões financeiras e investimentos destinados ao combate à pandemia da Covid-19, por
Órgão/Unidade Orçamentária dos orçamentos fiscal e da seguridade social, separados entre fontes de
recursos, indicando os valores e identificando os respectivos credores.”

JUSTIFICATIVA

A presente emenda aditiva objetiva incluir dispositivo do projeto original afim de que o Projeto de Lei
Orçamentária de 2021 apresente demonstrativo das despesas realizadas em 2020 e as projetadas para 2021,
para suprir ações sociais, de saúde ou de segurança pública, discriminando aquisição de insumos,
contratação de serviços, inversões financeiras e investimentos destinados ao combate à pandemia da
Covid-19.

A proposta se faz absolutamente necessária e oportuna em face da grave crise de saúde pública que se
abateu sobre o Estado, criando a necessidade de destinação de elevada soma de recursos para combate à
pandemia da Covid-19, sendo que muitas dessas despesas devem ser projetadas para, no mínimo, o
exercício de 2021.

Além disso, caso aprovada garantirá o cumprimento do Princípio da Publicidade no que diz respeito as
despesas realizadas em 2020 para o enfrentamento da Covid-19.
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Pelas razões acima, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desta relevante emenda.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Julho de 2020

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual

2


