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JUSTIFICATIVA
A transparência na elaboração da proposta orçamentária é necessária para o fim de garantir a participação
dos segmentos através de audiências públicas e para cumprimento do art. 9°, § 4°, da Lei Complementar n°
101, de 2000, o Executivo deverá enviar até três dias antes da audiência pública os relatórios de cumprimento
da meta de superávit primário, com as justificativas de eventuais desvios e as medidas corretivas, em sendo
necessárias, sendo certo que estipular prazo para o envio deste relatório faz-se necessário para que o
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EMENDA Nº
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763

Dá nova redação ao artigo 12º e acrescenta parágrafos.

Para assegurar a transparência durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, o Poder
Executivo promoverá audiências públicas, com ampla divulgação e incentivo à participação popular, em todas
as regiões administrativas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar federal nº
101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º - Além da iniciativa mencionada no "caput" deste artigo, o Poder Executivo deverá, ainda, realizar uma
audiência pública geral, com a utilização dos meios eletrônicos disponíveis.

§ 2º - As audiências serão amplamente divulgadas, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias das
respectivas datas de realização.

§3º - Para fins de realização da audiência pública prevista no art. 9°, § 4°, da Lei Complementar n° 101, de
2000, o Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, no prazo de até 3 (três) dias antes da
audiência, relatórios de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário e os demais que constarem
da portarias do Tesouro Nacional que padroniza os relatórios necessário para dar cumprimento a Lei de
Responsabilidade Fiscal, com as justificativas de eventuais desvios e indicação das medidas corretivas
adotadas.

§4º - As audiências públicas para apresentação dos relatórios quadrimestrais previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal pelo poder Executivo, deverão garantir o direito à manifestação de entidades da
sociedade civil organizada.
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Legislativo possa analisar as metas e sua execução, cumprindo anotar que este mecanismo já se encontra na
LDO Federal 2006.


