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PRoJETo DE RESoluçÃo N" O8, DE 2or9

AUTOR: DEPUTADO RICARDO NICOLAU

Modifica a alínea ood ", inciso II, do artigo 27 da

Resolução Legislativa No 469, de 19 de março de

2010 Regimento Interno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas.

RESOLUÇÃO In CTSLATTVA :

Art. 1o A alínea "d", II, do artigo 27 da Resolução Legislativa No 469, de 19 de março de 2010,
passa ater a seguinte redação:

Seção II

Comissões Permanentes

"Art.27

d) acompanhamento quadrimestral da execução orçamentária, que deverá ser apresentado até o
final dos meses de maio, setembro e fevereiro, analisando o perfil dos dispêndios e a observância dos
percentuais legalmente estabelecidos para cadaâreada gestão pública;" (Ì.J.R)

ArL 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
12 de março de 2019.

DO AMAZONAS, em Manaus,

NICOLAU

Àv. Máriç Ypírmnga Ërìçnt*iro, 39Íi{1, Parque Ëer - Ma*nusíÉ,M ' Ër.rne: *183-44J$
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JUSTIFICATIVA

A Lei Complementar no 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) determina diretrizes para

gestão de finanças públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é dispositivo federal,

devidamente promulgado pelo Congresso Nacional, vigente em todo tenitório nacional.

A LRF estabelece um código de conduta que deve ser respeitado pelos três poderes (Executivo,

Legislativo e Judiciário). O objetivo é padronizar e apresentar limites a algumas atuações de

administradores públicos.

O Regimento Interno desta Casa possui na1nxeza infralegal, sendo competente e autônomo para

regulamentar matérias não ordenadas por lei. Entretanto, existência de ordenamento hierarquicamente

superior suspende norïna inferior no que lhe for contrário.

Sobre o cumprimento de metas orçamentárias, a LRF (art. 9o $4") dispõe que as mesmas devem

ser avaliadas, em audiência pública, a cada quadrimestre. Não obstante, o Regimento Interno da

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas ordena que o referido acompanhamento seja realizado

a cada três meses.

Este Projeto de Resolução visa mera adequação do funcionamento e organização desta Casa

com o ditame federal. Temos compromisso com a legalidade, devendo nos atentar às orientações

dispostas na LC N." 101/00.

Pelo exposto, respeitando os requisitos formais e materiais paÍa a apresentação da propositura,

apresento Projeto de Resolução que altera redação da alínea "d" do inciso II do artigo 27 da Resolução

Legislativa n. 469, de 19 de março de 2010. Esperamos contar com todos os colegas para retificação de

nosso ordenamento interno.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em
Manaus, 72 de março de 2019.

NICOLAU

Áv. Márío Ypíranga h4nnteiro, 3â5ü, Parqu* üez .lvlan*us/AlÍ - F*ne; &x8iÍ-4,419
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