
administração pública

Clareza na gestão
é outro objetivo

dos recursos públicos

Estados e municípios que não cumprirem lei terão
suspensas contratações de operações de crédito
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Um aspecto importante da lei, segundo Ale-
xandre Bossi Queiroz, consultor do Setor de Fis-
calização Financeira e Orçamentária da Área de
Consultoria Temática, está na transparência dos
gastos públicos e no controle social do orçamen-
to. A LRF estabelece que todas as instâncias da
administração pública devem emitir relatórios re-
gulares de execução orçamentária e de gestão
fiscal, inclusive por meios eletrônicos, como a
internet, o que possibilita o acesso público a da-
dos substanciais das contas públicas.

A Lei de Responsabilidade Fiscal também traz
novidades quanto a sanções de natureza
institucional para os entes que não cumprirem suas
determinações. Entre elas, estão a suspensão de
transferências voluntárias, a obtenção de garan-
tias e a contratação de operações de crédito. As

sanções de natureza pessoal, como penas res-
tritivas de liberdade, perda de cargo e multa de-
vem ser objeto de projeto de lei ordinária. 'Esse
projeto irá preencher uma lacuna em nosso
ordenamento jurídico, pois prevê uma tipificação
detalhada dos crimes de natureza fiscal", ressalta
também Leonardo Boechat.
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Para pagar dívidas não
há limite de gastos

Para o consultor Alexandre Bossi, a lei está
tendo uma boa aceitação pela sociedade por-
que veio para moralizar a administração públi-
ca. Ele lembra que as pessoas, de um modo
geral, estão apoiando a LRE Apesar disso, o
consultor ressalta que a nova lei ratifica a polí-
tica do governo federal de garantir verbas para
pagamento de dívidas. 'A LRF é mais branda no
limite de gastos com pagamento de dívidas',
lembra Alexandre.
Grupos de Trabalho - Dois grupos de tra-
balho, um formado por deputados e outro, por
servidores, estão trabalhando na adequação da
Assembléia Legislativa às novas normas da Lei
de Responsabilidade Fiscal. Os grupos foram
designados pela Mesa da Assembléia e, desde
então, estão assessorando a Administração da
Alemg, elaborando propostas para adequar a
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 200 1 à LRE

O grupo de servidores é co-
ordenado pelo servidor Leonar-
do Boechat e dele fazem parte os
servidores Válter Morato Barce-
los, Adilson Duarte da Costa,
Márcio Heleno da Silva, Alexan-
dre Bossi Queiroz e Rogério
Gurjão Pinheiro. Os deputados
designados são Mauri Torres
(PSDB), Luiz Fernando Faria
(PPB), Rêmolo Aloise (PFL),
Olínto Godinho (PTB), Agostinho
Silveira (PL), Eduardo Brandão
(PFL) e Djalma Diniz (PSD).
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