
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001399/2020

Altera a Lei nº 7.741, de 23 de outubro de
1978, que institui o Código de Administração
Financeira do Estado de Pernambuco e dá
outras providências, a fim de estabelecer
critérios de transferências de recursos de
Fundos Especiais Estaduais aos Municípios.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º O art. 179 da Lei nº 7.741, de 23 de outubro de 1978, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 179 ..........................................................................................................

Parágrafo único. No caso do Fundo Especial que permitir a transferência de
recursos aos Municípios, a Lei instituidora deverá: (AC)

I - estabelecer mecanismos de avaliação da execução dos planos de
trabalho; e (AC)

II - vincular futuras transferências, de forma exclusiva ou proporcional, aos
Municípios que apresentarem índices de execução satisfatória dos recursos
recebidos.” (AC)

     Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Justificativa

     A alteração ora proposta tem por objetivo tornar geral e aplicável a qualquer fundo
estadual uma disposição semelhante à que hoje consta na Lei nº 14.921, de 11 de março de
2013, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEM.

     A ideia é que se estabeleça algum critério de avaliação de desempenho por partes dos
municípios, no tocante à execução dos planos de trabalhos e projetos financiados em parte ou
no todo com verbas oriundas de fundos estaduais.



     A partir disso, novos repasses de verbas provenientes dos referidos fundos guardarão
proporcionalidade ao resultado de sua avaliação, como forma de fomentar a responsabilidade
e o comprometimento municipal na melhor utilização e aproveitamento do dinheiro público
na construção e/ou manutenção de infraestrutura de benefício social.

     Para fins comparativos, eis a redação da Lei do FEM, que serviu de paradigma inicial para
o PLC ora apresentado:

Art. 11. Ao término da execução de cada plano de trabalho, a Secretaria Estadual
diretamente ligada à área contemplada pelos recursos deve efetuar uma avaliação
?nal de forma a veri?car a aplicação dos recursos, observando as normas, os
prazos e procedimentos a serem de?nidos no regulamento desta Lei e na
legislação em vigor. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei nº 15.270, de 24 de abril
de 2014.)

§ 1° Fica vedado o repasse de novos recursos referentes a esta Lei, nos casos em
que o município não tenha obtido aprovação final do plano de trabalho, executado
pela secretaria estadual competente para análise; (Renumerado pelo art. 1° da Lei
n° 16.641, de 30 de setembro de 2019.)

§ 2° Cabe ao novo gestor do município prestar contas dos recursos provenientes
de Termos de Adesão do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento
Municipal - FEM firmados por seus antecessores; (Acrescido pelo art. 1° da Lei
n° 16.641, de 30 de setembro de 2019.)

§ 3º Na impossibilidade de atender ao disposto no § 2º, o município deverá
apresentar ao órgão gestor do FEM justificativas que demonstrem o impedimento
de concluir o Plano de Trabalho Municipal - PTM em andamento ou prestar
contas do mesmo, acompanhadas da comprovação das medidas adotadas para o
resguardo do patrimônio público, inclusive as judiciais, sob pena de
corresponsabilidade; (Acrescido pelo art. 1° da Lei n° 16.641, de 30 de setembro
de 2019.)

§ 4º Ficam excluídos da corresponsabilização prevista neste artigo os prefeitos
sucessores que tenham tomado as providências cabíveis à reparação das
irregularidades cometidas pelo seu antecessor, na forma do § 3º. (Acrescido pelo
art. 1° da Lei n° 16.641, de 30 de setembro de 2019.)

     Por fim, quanto à constitucionalidade da proposta, vale destacar que não existe
impedimento para a iniciativa parlamentar, pois a matéria não se enquadra nas hipóteses de
iniciativa do Governador do Estado (art. 19, § 1º da Constituição Estadual), uma vez que não
impõe aumento de despesa pública, e também não versa sobre criação, estruturação e
atribuições de órgãos do Poder Executivo.

     Diante do exposto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa.

 



Sala das Reuniões, em 05 de Agosto de 2020.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª comissões.


