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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIADE INFORMAçAOPREVIA

INFORMAçAO PRE VIA W45/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n2 91/99, de autoria do Deputado Miguel Martini, que dispöe sobre a

implantacão e utilizacão do Sisterna Integrado de Administraçao Financeira do Estado de

Minas Gerais - SIAFI-MG - pela Assernbléia Legislativa.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/3/99.

2- PONTOS DE ATENçAO

2.1 - 0 projeto visa tornar a Assernbléia Legislativa usuária do SIAFI-MG, que é urn

sisterna que busca a gestão dos recursos financeiros do Estado através da integração

autornatizada dos processos de orçarnento, arrecadacao, corn prorn isso, pagarnento, registro

e controle, tornando transparente a movirnentação financeira e econôrnica dos recursos

püblicos e gerando produtos diversos corno o Balanco Anual do Governo do Estado. 0

SIAFI-MG está ainda integrado ao SIAFI federal, que e urn sisterna de acompanharnento

financeiro e orçarnentário da União e de transferência de recursos para suas unidades

gestoras. Ele contérn inforrnaçOes sobre descentralização de recursos financeiros e

orçarnentários da União para utilizaçao direta e indireta, por meio de convênios.

2.2 - Os procedirnentos para a integracão desta Casa ao SIAFI-MG deverão preservar

os principios constitucionais de autonomia administrativa e financeira do Poder Legislativo.

Essa integraçao propiciara o meihor cumprimento de sua funcào fiscalizadora e de controle

externo do Estado e das entidades da adrninistração indireta, conforrne dispOe o art. 74 da

Carta mineira.

2.3 -0 § 2 do art. 1 9 da proposiçao ern referência determina que "Deliberaçao da Mesa

da Assernbléia regularnentará a delegacào de cornpetência a servidores para praticar os
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atos de ordenaçào de despesa e de operaçao do sistema", sendo que os Presidentes da

Assembléia e da Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orcamentaria terão acesso a

totalidade dos dados disponIveis no sistema.

0 projeto prevê também urn perlodo de 90 dias contados da promulgaçao da lei para

adaptaçao dos procedimentos relativos as funçôes do sistema, durante o qual os atos e fatos

da gestao orcamentaria, financeira e patrimonial do Poder Legislativo serão registrados no

atual sistema operacional da Assernbléia.

2.4 - A guisa de exemplificaçao, saliente-se que o Tribunal de Contas do Estado, órgao

auxiliar da Assernbléia na fiscalizaçao dos atos da administração püblica, ja está integrado

ao SIAFI-MG, o que reforça ainda mais a implementação da rnedida prevista no projeto.

Além disso, a inclusão deste Poder no sistema significara maior racionalização e

simplificaçao da gestao governamental, ao uniforrnizar os procedimentos das entidades da

administraçao püblica.

Por derradeiro, é oportuno lembrar que proposiçao de conteUdo idêntico trarnitou neste

parlamento, sob o n2 227/95, tendo sido arquivada ao final da legislatura anterior. Entretanto,

em virtude de requerimento apresentado em Plenário e deferido pelo Presidente da

Assembléia, o projeto foi desarquivado sujeitando-se a uma nova tramitaçào, nos termos do

Regimento Interno.

3- TRAMITAçAO
0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuido as ComissOes de Constituiçao e

Justiça e de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria, bern como a Mesa da Assembléia, para

receber parecer.

Data da elaboração: 17/3/99.
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