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Susta os efeitos da Portaria nº 194/GBSES/2018,
DOE nº 27.320 de 10/08/2018 que Estabelece
critérios  para  normatizar  a  aplicação  das
receitas advindas da arrecadação do FEEF/MT
em despesas de custeio para complementação
da tabela SUS segundo Inciso I do Art. 10 da lei
10.709 de 28/06/2018 e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
incisos VI e XXVII, da Constituição Estadual e Art. 170, II do Regimento Interno, decreta:

Art. 1º Ficam sustados efeitos da Portaria nº 194/GBSES/2018, DOE nº 27.320 de 10/08/2018 que
estabelece critérios para normatizar a aplicação das receitas advindas da arrecadação do FEEF/MT em
despesas de custeio para complementação da Tabela SUS segundo Inciso I do Art. 10 da lei 10.709 de
28/06/2018 e dá outras providências.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa na modalidade de Projeto de Decreto Legislativo, fulcro artigo 26,VI da
Constituição Estadual, cominados com o Art. 170 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que
compete em seu desiderato de SUSTAR OS EFEITOS da Portaria nº 194/GBSES/2018, DOE nº 27.320 de
10/08/2018 que Estabelece critérios para normatizar a aplicação das receitas advindas da arrecadação do
FEEF/MT em despesas de custeio para complementação da tabela SUS segundo Inciso I do Art. 10 da lei
10.709 de 28/06/2018 e dá outras providências, pelos fundamentos que passamos a expor, invocando os
dispositivos a seguir:

Reza a Constituição Estadual:
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Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

VI- sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder  regulamentar ou dos
limites da delegação legislativa;

XXVII- emendar a Constituição Estadual, promulgar leis nos casos previstos nesta Constituição,
expedir decretos legislativos e resoluções.

 

Versa no Regimento da Assembléia Legislativa:

Art. 170 Decreto Legislativo é aquele que possui essência hierárquica de Lei Ordinária,
embora não seja submetido à sanção governamental, e é utilizada para o exercício da
competência exclusiva da Assembleia Legislativa contida na Constituição Estadual, dentre
outras:

             II - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou
dos                 limites da delegação legislativa;

Invocando os preceitos legais e no uso da competência exclusiva da Assembleia Legislativa ao declinarmos
em nossa analise sobre o referido ato administrativo regulamentar, entendemos que o Poder Executivo
também tem essas atribuições legais e confere ainda essa competência ao Secretariado de Estado,
conforme disposição do  Art. 71, II da Constituição Estadual:

Art. 71 Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta
Constituição e em lei:

II-expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

Ao aprofundar os estudos no exame do texto normativo da Portaria 194, objeto da sustação ora elaborada,
observamos que ela trás em seus dispositivos elementos estranhos e que não guardam nenhuma conexão
ao texto da Lei nº 10.709 de 28/06/2018. Como caraterizado nos dispositivos abaixo citados:

Art. 2º (...)

Parágrafo único - Os critérios para transferências do FEEF/MT deverão ser apreciados pelas
respectivas CIR (Comissão Intergestora Regional) e pela CIB (Comissão Intergestora
Bipartite).

Neste caso, o texto do paragrafo único do Art. 2º o dispositivo de maneira explicita em sua primeira parte “
Os critérios para transferências do FEEF/MT” vem fazendo citação que serão criados vários critérios para
que o Executivo Estadual venha efetuar a devida transferência dos recursos financeiros oriundos do FEEF
destinados a atender as instituições mencionadas no Art. 10 da Lei nº 10.709 de 28/06/2018.

O artigo ainda ousou mais na sua segunda parte delegando poderes para as comissões elaborarem e
apreciarem esses novos critérios “deverão ser apreciados pelas respectivas CIR (Comissão
Intergestora Regional) e pela CIB (Comissão Intergestora Bipartite)”. Essa inovação que traz o
dispositivo esta delegando atribuições para a CIR (Comissão Intergestora Regional) e pela CIB (Comissão
Intergestora Bipartite) que a Lei nº 10.709 de 28/06/2018, norma regulamentada nunca mencionou.

Neste sentido e seguindo o espirito da lei o Poder Executivo utilizando das suas prerrogativas que o poder
regulamentador lhe confere, seguiu na mesma linha e manteve a mesma forma, corroborando com o preceito
normativo da Lei do FEEF  supracitada que ensejou a publicação do Decreto 1.563/2018, que vem
regulamentar  a lei do FEEF sem fazer referência ou alusão a necessidade de exigências e elaboração de
critérios para se efetivar as transferências dos devidos recursos frutos do FEEF.

Destacamos que Lei do FEEF estabelece simplicidade na transferência dos recursos, razão simples, por
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obvio a transferências de recursos públicos de forma voluntária deve seguir as orientações da Lei de
Diretrizes Orçamentarias LDO e Instrução Normativa Conjunta especifica que regulamenta a transferências
voluntárias de recursos públicos às referidas instituições beneficiarias da lei que instituiu o FEEF.

Ressaltamos que a norma deixou em seu texto de forma esclarecedora que a fiscalização da destinação dos
recursos financeiros do FEEF para as instituições de que trata a lei serão de responsabilidade do Conselho
Estadual de Saúde e por obvio dos demais órgãos de controle interno e externo.

Retiramos do aludido dispositivo evidente ofensa ao poder regulamentador que é da competência da
Administração Publica, neste caso, observamos que o Secretario de Estado ao dar publicidade da medida
regulamentadora exorbitou da sua competência.

O Poder Regulamentador do Executivo o seu alcance deve abarcar tão somente e  apenas de norma
complementar à lei carente de regulamentação e não pode, pois, a Administração, alterá-la, inovar ou
acrescentar a pretexto de estar regulamentando-a. Se o fizer, cometerá abuso de poder regulamentar.

A formalização do Poder Regulamentar se processa, com a intensão expedir decretos e regulamentos para a
fiel execução das leis. Pelo princípio da simetria constitucional, o mesmo poder é conferido a outros chefes
do Poder Executivo para os mesmos objetivos.

Os atos administrativos emanados com o viés de regulamentar as leis não podem inovar, criar direitos e
obrigações, porque isso é vedado em dos postulados fundamentais de nosso sistema jurídico: ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (CF, art. 5º, II).

Visando coibir a indevida extensão do poder regulamentar do Poder Executivo, dispôs o art. 26, VI da
Constituição Estadual, ser da competência exclusiva da Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do
Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa.

Pelo Exposto, exercendo as atribuições e a competência que determina a Constituição Estadual e o
Regimento Interno Desta Casa de Leis, apresento esta proposição de sustar os efeitos da referida portaria.

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Agosto de 2018

 

Lideranças Partidárias
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