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Altera e acrescenta dispositivos à Resolução n°
677, de 20 de dezembro de 2006 - Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do estado de
Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1° Fica alterado o art. 471 da Resolução n° 677, de 20 de dezembro de 2006, que passa a vigorar com a
seguinte redação.

"Art. 471. Nos termos do art. 26, XVIII c/c com o art. 49, § 2°, II da Constituição do estado de Mato Grosso
que tratam da indicação da Assembleia Legislativa, o processo de escolha e nomeação para o cargo de
Conselheiro do tribunal de Contas do Estado, obedecerá as seguintes normas:

I - Recebido o ofício encaminhado pelo Presidente do Tribunal de contas do estado comunicando a
existência da vaga ao cargo de Conselheiro daquele Tribunal, o mesmo será lido pelo Presidente da
Assembleia Legislativa em Sessão Plenária, quando será declarada a vacância do cargo;

II - No prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da leitura do ofício a que se refere o inciso anterior, a Mesa
Diretora publicará no DOE/MT o ato de declaração de vacância do cargo e o Edital de Convocação dos
interessados;

III - No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação do Edital de convocação, os interessados
deverão protocolar junto à Presidência da Assembleia, requerimento instruído com os documentos
necessários à comprovação do atendimento aos requisitos exigidos pelo art. 49, § 1°, incisos I, II, III e IV da
Constituição estadual, abaixo relacionados:

a) "Curriculum Vitae";

b) Cópia autenticada da carteira de identidade (RG) e da inscrição no cadastro de pessoa física (CPF);

c) Cópia autenticada do Diploma de conclusão do Ensino Superior;



d) Cópia do Comprovante de Residência;

e) Estudos, publicações, títulos, entre outros documentos, relativos às áreas de conhecimento citadas no
inciso III do art. 49 da Constituição Estadual ou comprovante da atuação como agente público em qualquer
das esferas do Poder Público pelo prazo superior a 10 (dez) anos;

f) Certidões de ações cíveis e criminais ou de "objeto e pé" atualizadas, em observância a Lei Complementar
n° 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), emitidas pelo (a):

1. Supremo Tribunal Federal - STF;

2. Superior Tribunal de Justiça - STJ;

3. Justiça Federal;

4. Justiça Estadual de 1° e 2° Graus;

5. Justiça Eleitoral, e;

6. Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso - MT;

IV - Findo o prazo das inscrições, os requerimentos serão enviados à Mesa Diretora para análise e
deferimento daqueles cuja documentação esteja completa, no máximo em 5 (cinco) dias úteis;

V - No dia seguinte ao término do prazo do inciso anterior, a Mesa Diretora publicará edital contendo a
relação dos candidatos cujos requerimentos foram deferidos;

VI - No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da publicação a que se refere o inciso anterior, os
requerimentos deferidos pela Mesa Diretora serão encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação - CCJR para emissão de parecer quanto ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 49, § 1°,
incisos I, II, III e IV da Constituição Estadual;

VII - No prazo de 5 (cinco) dias úteis, a Comissão de constituição, Justiça e Redação - CCJR deverá emitir o
parecer de mérito;

VIII - O parecer contrário será encaminhado ao arquivo, cabendo recurso à Procuradoria Geral da
Assembleia Legislativa, prazo de 5 (cinco) dias úteis, sendo que:

a) Deferido o recurso, o parecer será enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR;

b) Indeferido o recurso, o parecer será definitivamente arquivado;

X - A Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR encaminhará os recursos deferidos, os
pareceres e respectivos Projetos de Resolução para Colégio de Líderes que no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas deverá deliberar sobre os candidatos, selecionando 2 (dois) para a arguição pública;

§ 1° Havendo mais de 2 (dois) candidatos, apenas o 1° e 2° mais votados no Colégio de Líderes
submeter-se-ão a sabatina.

§ 2° Em caso de empate, a escolha recairá sobre o candidato mais idoso.

XI - Os 2 (dois) candidatos selecionados pelo Colégio de Líderes serão convocados para a arguição pública
que será realizada pelo Plenário, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da sua convocação;

XII - Finda a sabatina, o Colégio de Líderes remeterá na sessão seguinte, o Projeto de Resolução, o Parecer
e demais documentos dos sabatinados para o Plenário das Deliberações para discussão e votação, na forma
prevista no art. 171, inciso IV desta Resolução;

Parágrafo único. Em caso de empate, a escolha recairá sobre o candidato mais idoso.



XIII - Após a deliberação do Plenário, o Projeto de Resolução contendo o nome do aprovado para assumir o
Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TEC/MT será promulgado pela
Mesa Diretora e encaminhado ao Governador para nomeação, que deverá ocorrer, no prazo de 5 (cinco)
dias."

Art. 2° Fica acrescido o art. 471 - A à Resolução n° 677, de 20 de dezembro de 2006, com a seguinte
redação:

"Art. 471-A. Nos termos do art. 26, XIX, "a" e art. 49, § 2°, I da Constituição do Estado de Mato Grosso que
tratam da indicação do Governador do Estado, o processo de escolha para o cargo de Conselheiro do
Tribunal de contas do Estado, obedecerá às seguintes normas:

I - Recebida a Mensagem do Poder Executivo com a indicação feita pelo Governador ao Cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e instruída com a documentação necessária à comprovação
do atendimento aos requisitos exigidos pela Constituição estadual, a mesma será lida pelo Presidente da
Assembleia Legislativa em Sessão plenária;

II - No prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da leitura da Mensagem, a Mesa Diretora publicará no DOE/MT o
ato de Declaração da Indicação de que trata o inciso anterior;

III - Na sequência, a Mesa Diretora deverá encaminhar a Mensagem e toda documentação apresentada para
Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR para emissão de parecer quanto ao atendimento dos
requisitos constitucionais do art. 49, § 1°, incisos I, II, III e IV;

IV - No prazo de 5 (cinco) dias úteis, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR deverá emitir o
parecer de mérito;

V - O parecer contrário será encaminhado ao arquivo, cabendo recurso à Procuradoria Geral da Assembleia
Legislativa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da sua emissão;

VI - A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa se pronunciará sobre os recursos a que se refere o
inciso V no prazo de 10 (dez) dias úteis, sendo que:

a) Deferido o recurso, o parecer será enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR;

b) Indeferido o recurso, o parecer será definitivamente arquivado;

VII - A Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR encaminhará o recurso deferido, o parecer e
respectivo Projeto de Resolução à Mesa Diretora a qual, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas publicará no
DOE/MT o Edital de Convocação do indicado para a arguição pública;

VIII - A arguição pública do indicado será realizada pelo Plenário, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da sua convocação;

IX - Finda a sabatina, a Mesa Diretora remeterá, na sessão seguinte, o Projeto de Resolução, o Parecer e
demais documentos do sabatinado para o Plenário das Deliberações para discussão e votação, na forma
prevista no art. 171, inciso IV desta Resolução;

X - Após a deliberação do Plenário, o Projeto de Resolução contendo o nome do aprovado para assumir o
Cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado será promulgado pela Mesa Diretora e
imediatamente encaminhado ao Governador para nomeação, que deverá ocorrer, no prazo de 5 (cinco)
dias."

Art. 3° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Março de 2017



 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem como objetivo regulamentar os incisos XVIII e XIX, "a" do art. 26 da Constituição
do Estado, que tratam da indicação da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado ao cargo de
Conselheiro do Tribunal de contas, nos seguintes termos:

Art 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...);

XVIII - escolher, mediante voto secreto e após arguição pública, dois terços
dos membros do Tribunal de Contas do Estado;

XIX - aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha
de:

a) Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado;

De fato, com amparo no ordenamento constitucional estadual, esta proposição institui procedimentos e
requisitos objetivos para a escolha e nomeação do candidato ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso, assegurando legitimidade, legalidade e transparência aos atos do Poder
Legislativo.

Esta foi a maneira encontrada para aprimorar o Regimento Interno desta Casa de Leis que atualmente
padece por omissão posto que não detalha quais os procedimento, prazos e critérios para a escolha de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Exposto isto, é a síntese fática necessária para justificar o presente Projeto de Resolução.
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Eduardo Botelho
Deputado Estadual


