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ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

DEPARTAMENTO DAS COMISSOE:i 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E F:E9AçÃO -- CO 

PARECER N° 0252/2022-C CJ-AL 

PROPOSIÇÃO : Oficio n° 140101.0076.2582.1039/2022-GABINETE-SEFAZ 

AUTORIA : Governo Estadual 

EMENTA : Encaminha minuta de Decreto Governamental que institui o 
Sistema Financeiro da CoTa Onica no âmbito do Poder 
Executivo Estadual, autorizado pela Lei n° 2.696 de 05 de maio 
de 2022, a qual foi encaminhada pelo Oficio n° 
140101.0076.2582.1039/2022 -GABINETE-SE FAZ-G EA. 

I — RELATÓRIO 

Chega a este Departamento, minuta de Decreto Governamental 
encaminhada à esta Casa de Leis por meio do Oficio 140101.0076.2582.1039/2022 
GABINETE — SEFAZ, para fins do disposto no art. 10, § 5°, da Lei n° 2.696 de 05 de maio 
de 2022. 0 indigitado dispositivo prevê: 

Art. 1° Fica o Estado autorizado a celebrar com a União o Contrato 
de Confissão e Refinanciamento de Dividas de que trata o art. 23, 
da Lei Complementar n°178, ie 13 de janeiro de 2021. 

§ 40 0 Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual deverá ser 
implementado gradualmente até o final do exercício financeiro de 
2022, autorizando-se o Poder Executivo a editar normas 
regulamentares necessaries a sua efetividade. 

§ 5° A proposta de regulameit ação de que trata o § 4° deste artigo 
deverá ser encaminhada a Assembleia Legislativa, que terá 30 
(trinta) dias para anuência pré 

Assim, cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
manifestar-se com fulcro nos dispositivos alhures colaCoriados para o fim de assentir ou 
não os termos da minuta de Decreto em análise. 

É o breve relato. 

II— VOTO DO RELATOR 

Trata-se de Minuta de Decreto Governamental que institui o Sistema 
Financeiro da Conta Onica no âmbito do Poder Execu:i,. c. Estadual, autorizado pela Lei 
n° 2.696 de 05 de maio de 2022. 

Primeiramente, vale esclarecer que a prE s ante análise visa tão somente 
consulta prévia da minuta do referido de: .eto, no que concerne a sua 

constitucionalidade, pois, o Poder Executivo, na pessoa do Governador do Estado, 
deverá enviar a esta Casa de Leis, por meio de Mensagem, a versão final do já 
mencionado Decreto, a fim de que seja submetido à deliberação do Plenário, 
cumprindo assim o que preceitua o § 50 do art. 1° ca Lai n. 2.696/2022. 
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A justificativa da presente propositura informa, in verbis: 

Destaca-se que a adesão ao PE+ foi condicionada pela PGFN a 
comprovação de implantação deste sistema, conforme Nota NEI n° 
48/2022/PGEN-ME (anexa): "Reiativamente a Lei estadual n°2.696 
de 2022, entende-se, de icual modo, que esta não atende ao 
disposto no art. 2°, §1°, inciso VII, da Lei Complementar n° 159, de 
2017, e no art. 17, §1° do Decs,rato n° 10.681, de 2021. Desse modo, 
com vistas ao cumprimentp das exigências constantes da 
multicitada Lei Complementar e do Decreto regulamentar, deve o 
Estado do Amapa apresentar o conjunto de atos normativos que 
estabeleça, de forma efetiva, a adoção de gestão financeira 
centralizada pelo Poder Executivo, e fixe, para a administração 
direta, indireta, fundacional e para empresas estatais dependentes, 
as condições para o recebimento e a movimentação dos recursos 
financeiros, incluída a destinacão dos saldos não utilizados quando 
do encerramento do exercício financeiro." 

A adoção da presente medida traduz o principio da eficiência inserido na 
CF/88 em seu art. 37 pela Emenda Constitucional 19'1998. Assim, entendemos que a 
Conta Única do Governo Estadual constituirá importante instrumento de controle das 
finanças públicas, uma vez que permite a racionalização da administração dos recursos 
financeiros, reduzindo a pressão sobre a caixa do Tesouro, além de agilizar os processos 
de transferência e descentralização financeira e os pagamentos a terceiros. 

Especificamente no que dispõe a Lei Fade 4.320/1964 que "Institui 
normas gerais de Direito Financeiro para elaboraç,:to e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal", temos a previsão 
na minuta do art. 2 que diz: 

Art. 2° 0 Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual sera 
constituído por conta banca ia Anica em instituição financeira 
contratada pelo Estado e pelas contas escriturais no sistema de 
contabilidade do Estado, disciplinadas pela Secretaria da Fazenda. 

Parágrafo único. Toda a ar-ecadaçêo da administração direta, 
autárquica e fundacicnal do Estado do Amapa sera realizada por 
meio de Documento de Ar ecadaçêo Estadual (DAR), a ser 
creditada na conta bancaria descrita no caput. 

Apesar de datar de 1964, a Lei Federal 4.320 (1, bastante atual e traz das 
mais claras definições de gestão de recursos públicos, tendo a recepção de seus 
dispositivos pela Constituição Federal. 

Trata-se, pois, de forma de gestão de recu rsos financeiros tradicionalmente 
conhecida por "Caixa Único", permitindo, além da eficiência já destacada, maior 
economia aos cofres públicos, pela unidade de contas bancarias e aplicações, que 
permitirão inclusive maior potencial de negociação 1:i tarifas bancárias, além de 
melhores taxas quando da aplicação de recursos en caixa, pois essa é a lógica do 
mercado financeiro. 

Por fim, se trata de matéria afeta a organização administrativa do Poder 
Executivo, observando a reserva de iniciativa privativa d Governador conforme previsto 
na Constituição Estadual do Amapa. 

Foram observados os parâmetros estabe•e•:,•dos pela Lei Complementar n° 
95, de 26 de fevereiro de 1998. Logo, a proposição Wig u7a-se irretocavel, porquanto: i) 
o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidot; é o adequado; ii) a matéria nela 
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vertida inova o ordenamento jurídico; e iii) revela-se c:ompatível com ospnn_ppi s 
diretores do sistema de direito pátrio. 

Com essas considerações, e corn base ros fundamentos acima expostos, 
é que no que tange à matéria tratada na presente minuta, encontra o amparo legal e 
constitucional, ressaltando que se trata apenas do consulta prévia solicitada pelo 
Secretário de Estado da Fazenda, devendo obrigatoriamente, ser encaminhada a 
esta Casa de Leis pelo Governador do Estado, para que cumpra as exigências da 
tramitação legislativa pertinente ao caso e, ao mesmo tempo, ao disposto no § 50 do art. 
10 da Lei 2.696/2022, conforme anteriormente já mencionado, visto que, necessita da 
anuência do Plenário. 

Ressaltamos que caso o Governador do Estado envie o Decreto 
Governamental nos mesmos termos da minuta apreciada por esta Comissão, considerar-
se já analisado, podendo, assim, ser encaminhado diretamente para a deliberação do 
Soberano Plenário desta Casa Legiferante. 

Diante disso, solicito que seja encamirhado o processo ao Presidente 
desta Casa a fim de que proceda ao envio de Ofício ao Governador do Estado e 
Secretário Estadual da Fazenda, em resposta à solicitação contida no Oficio n° 
140101.0076.2582.1039/2022-GABINETE-SEFAZ, anexando-se o presente parecer. 

• 
Deputado JESUS PONIES 

Relator 

• 
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