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Fica modificado o artigo 5º, do Projeto de Lei nº 503/2020, que passa a ter a seguinte redação:

 Artigo 5º A frustação da receita Ordinária do Tesouro Estadual (ROLT), divulgada em Boletim Fiscal
publicado pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ),  estará acompanhada das medidas de combate à
sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e ações de fiscalização e cobrança, nos termos do inciso
II, § 2º, art. 53, da Lei Complementar nº 101/00 – LRF.

 

JUSTIFICATIVA

A proposta original dará ao Secretário Estadual de Fazenda, quando verificada a frustação de receitas em
cada bimestre, autorização para proceder contingenciamento nos repasses dos poderes e órgãos,
senão vejamos:

                        “Art. 5º A frustação da receita Ordinária do Tesouro Estadual (ROLT), divulgada em Boletim
Fiscal publicado pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), justificará o contingenciamento
orçamentário das despesas custeadas com recursos ordinários do Tesouro – fonte 100, em
observância ao disposto no art. 41 desta Lei.

            A proposta de nova redação é no sentido de que quando ocorrer a frustação de receitas, que
sejam adotadas medidas resolutivas/ações do governo, conforme a LRF prevê para esses casos, e não
contingenciar, conforme descrito no inciso II, § 2º, art. 53, da LRF:

                        “Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a:

                               § 2º. Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:

II - Da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à
evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança (grifamos).

                        Outra medida a ser observada, acompanhada da análise do art. 53, é o mecanismo do art. 14,
da LRF, sobre a condição que foi dada ao executivo de renunciar parte das receitas estimadas do estado no
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valor de R$ 6,147 bilhões de reais, segundo a Lei nº 10.986/19 – LDO/2020. Verifica-se que essa parte
renunciada atendeu ao art. 14, I, da LRF, em que o proponente demonstrou de que a renúncia foi
considerada na metodologia de cálculo da projeção de arrecadação de receita efetiva do ICMS da lei
orçamentária, e de que não afetaria as metas de resultados fiscais.

                        Portanto, a mudança de proposta de redação restabelecerá os limites de atuação dos
responsáveis pelos poderes e órgãos, bem como a independência orçamentária, financeira e administrativa
de todos.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Agosto de 2020
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