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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Lideranças Partidárias

Acrescenta e altera dispositivos na Constituição
do  Estado  de  Mato  Grosso  e  dá  outras
providências.

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do
que dispõe o art. 38 da Constituição Estadual, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º Acrescenta o §6º ao Art. 49, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 49 (...)

(...)

§6º Fica permitida uma recondução do Presidente do Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso.”

 

Art. 2º Ficam alterados os §1º e § 2º do art. 51, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 51 (...)

§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público de Contas a unidade, a
indivisibilidade e a independência funcional.

 

§ 2º O Ministério Público de que trata o caput deste artigo será integrado por 04
(quatro) Procuradores de Contas, de carreira própria, dirigido pelo Procurador-Geral
de Contas, escolhido pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, por meio de lista
tríplice enviada pelo Tribunal, para mandato de dois anos, permitida uma
recondução."
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Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposta de alteração da Constituição Estadual visa permitir a reeleição do Presidente do
Tribunal de Contas, bem como adequar o texto constitucional ao entendimento do Supremo Tribunal Federal,
quanto a autonomia administrativa do Ministério Público de Contas.

Diante de todo o exposto, solicito o apoio dos ilustres Pares à aprovação desta proposta de emenda
constitucional.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Setembro de 2020

 

Lideranças Partidárias
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