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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Xuxu Dal Molin

(Mensagem 104/2022).

Acrescenta o §1º ao art.47 do projeto de lei nº573/2022, renumerando os demais, com a redação
seguinte:

“Art.47 (...)

§1º As emendas individuais em fase de empenho deverão serão diferenciadas pelo FIPLAN,
como empenhadas com restrição ou empenhadas sem restrição.

§2º (...)
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de emenda aditiva a fim de acrescentar o §1º ao art.47 do projeto de lei nº573/2022 que
dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2023 e das outras providências.

A emenda em tela tem como fundamento conferir transparência e aprimorar o nível de informação
necessário para que seja realizado o acompanhamento de todas as fases dos pagamentos de emendas
individuais dos parlamentares.

O Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso, é
complexo e contém informações extremamente importantes. Tornar mais descomplicado significa tornar mais
eficiente.

O FIPLAN também é ferramenta de fiscalização dos recursos públicos, que é função típica do Poder
Legislativo legislar e também fiscalizar, sendo esta ultima função exclusiva, consoante art.26 da Constituição
Estadual:

“Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...)

 VIII - fiscalizar e controlar, diretamente, através de quaisquer de seus membros ou Comissões,
os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração indireta;”

Em obediência ao principio da simetria, visto que no art.44 da Magna Carta, há mesma previsão para
o Congresso Nacional, cabe ao Parlamento Estadual fiscalizar.

Pelas razões acima esposadas, conto com os nobres colegas para aprovação da presente emenda.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Julho de 2022

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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