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Fica alterada a redação do parágrafo único do art. 39 do Projeto de Lei nº 503/2020, nos seguintes termos:

"Art. 39  (...)

Parágrafo único A proibição estabelecida no caput não se aplica a:

I – anulações de dotações previstas para pessoal e encargos sociais ocorridas no último trimestre do
exercício, para atender a outros grupos de despesa, desde que exista cobertura para as despesas totais
relativas a pessoal e encargos sociais de cada Poder constituído;

II – anulações de dotações previstas para o serviço da dívida, para atender a outros grupos de despesa,
desde que exista lei ou decisão administrativa que suspenda eventuais penalidades decorrentes do não
cumprimento dos termos aditivos firmados com base na Lei Complementar Federal nº 156, de 28 de
dezembro de 2016."

 

 

 

JUSTIFICATIVA

De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, o Estado de Mato Grosso, em 2018, não foi capaz de
cumprir o teto de gastos estabelecido na Lei Complementar Federal nº 156, de 28 de dezembro de 2016.
Como consequência, o órgão federal impôs ao Estado a penalidade prevista no art. 4º, § 1º, da mesma
norma, que ultrapassa R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).

Diante da relevância do valor e, ainda, considerando o cumprimento do teto de gastos no exercício de 2019,
a Administração busca junto ao Ministério da Economia a reversão da sanção.

Assim, caso alcançado êxito perante o Governo Federal, surge a necessidade de autorização legislativa que
permita a destinação dos recursos orçamentários, o que justifica a alteração do parágrafo único do artigo 39.
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Com isso, o Estado de Mato Grosso precisará pagar as prestações anteriores em 2021. No entanto, o
Estado está tentando reverter a decisão.

Para o projeto de lei orçamentário de 2021 será alocado o valor total dos pagamentos do serviço da dívida,
assim caso haja decisão favorável para o Estado, este poderá aplicar os recursos excedentes para atender
outros grupos de despesa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Agosto de 2020
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