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Referente à Mensagem n." 12012021 - PL n." 60212021 que.,Altera
dispositivos da Lei no 11 .321, de 23 de março de 2021 que dispõe
sobre a ciaçáo e a concessão de auxílio onergencial com recursos do
Estado à pessoa eóonomicamente vulnerabilízada em decorrência da
emergência de saúde pública de importância intemacional causada
pela infecção do coronavírus (covid-l9).".

Autor: Poder Executivo

Rerator (a): Deputad 
" rrl&(icsor §wro r

I - Relatório

A propositura foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia
0610712021, sendo aprovado o requerimento de dispensa de pauta na mesma data, após foi
encaminhada e aportadapara esta Comissão.

Submete-se à análise desta Comissão o Projeto de Lei n." 60212021 - MSG n.o 12012021,
de autoria do Poder Executivo conforme ementa acima. Visando promover adequações foram
apresentadas as Emendas n.os 01,02,03 e 04.

O Autor em justificativa informa a finalidade da proposição nos seguintes termos:

O projeto ora apresentado objetiva em suma prorrogar o pqgarnento do auxílio
SER Família Emergencial, instituído pela Lei no I1.321, de 23 de marÇo de 2021.
Diante das consequências negativas causadas pelo contágio do novo coronqvírus
impõe-se a necessidade da continuidade do socowo financeiro aos cidodãos mato-
grossenses de baixa renda.
Ainda, é notório que persistem as condições sociais existentes à época da
aprovação da Lei no 11.321, de 23 de março de 2021, razão pela qual não restam
alternativas senão de proruogar o awcílio SER Família Emergencial.
Ressalta-se tarnbém que além de proruogar o pagamento do auxílio SER Família
Emergencial, a propositura tarnbém autoriza o chefe do Poder executivo, mediante
decreto governamental, ampliar o requisito referente a renda per capita, como
forma de atingir maisfamílias em situação de vulnerabilidade.
Ciente da relevância e urgência da matéria a ser inserida no ordenamento jurídico
de Mato Grosso, solicito nesta oportunidade, que seja empreendida a este projeto
de lei, a tramitação em regime de urgência, de acordo com o previsto no art. 41,
caput do ConstituiÇão Estodual. (...)
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A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentárta exarou
parecer de mérito favorável à aprovação, acatando as emendas n.os 03 e ó4, rejeitando as Emendas
n.os 01 e 02, sendo aprovada em lu votação pelo Plenário desta Casa de Leis no dia lgl07/2021.

Posteriormente os autos foram encamiúados a esta Comissão de Constituição, Justiça e
Redação para anrílise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiga e Redação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alínea "d', do Regimento Intemo
desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as
proposições oferecidas à deliberação da Casa.

O presente projeto de lei üsa alterar dispositivos da Lei no 11.321, de23 de março de
2021 que dispõe sobre a criaçáo e a concessão de auxílio emergencial com recursos do Estado à
possoa economicamente vulnerabilizada em decorrência da emergência de saúde pública de
importância internacional causada pela infecção do coronavírus (coüd-l9).

A proposição assim dispõe:

Art. l" Fica alterado caput do art. 1o da Lei no 11.321, de 23 de março de 2021,
que pqssa a vigorar com a seguinte redação:

"Árt. l" Fica criado, no ômbito do Governo Estadual, o awcílio SER Família
Emergencial, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio emergencial à
pessoa fisica economicamente vulnerabilizada em decoruência da emergência de
saúde pública de importôncia internacional causada pela infecção do coronavírus
(covid-19)."

Art. 2o Fica acrescentado o art. lo-A à Lei no 11.321, de 23 de março de 2021,
com a seguinte redação:

"1" - A O auxílio SER Família Emergencial observará os seguintes valores,
parcelas e pr*zos:

/- R.Í, 150,00 (cento e cinquentareais), pagos ern agosto de 2021 e setembro de
2021;
II - R$ 200,00 (duzentos reais), pagos bimestralmente a partir do mês de outubro
de 2021 até dezembro de 2022;

PardgroÍo único
de 2022, o valor

Excepcionalmente, nos meses de dezembro de 202I e dezembro
a ser pago poderá ser majorado em qte 5 'cinquenta por

^
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cento), não cumulativo com o previsto no inciso II do art. lo-A
do Poder Executivo, conforme disponibilidade orÇamentária. "

Art, 3" Ficq alterado caput do art. 2o, da Lei no 11.321, de 23
que passa a vigorer com a seguinte redação:

desta Lei, a critério

de março de 202I ,

"Árt. 2" O auseílio emergencial será concedido as famílias com renda mensal per
capita de até R 89,00 (oitenta e nove reais), podendo ser ampliado parafamílias
com renda mensal superior, mediante decreto governamental.,'

(...)."

A República brasileira formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Diskito Federal, possui como um valor fundamental constitucional (d. 1o, inciso UI, bF/88;, a
Dignidade da Pessoa Humana, um direito essencial, que norteia todas as atividades realizadas no
âmbito nacional, especialmente nesse período de pandeÍnia decorrente da COVID-l9, sendo a
erradicagão da pobreza (art. 3o, inciso III, CF/88) um dos objetivos fundamentais da Republica
Federativa do Brasil.

Ademais, a Carta Magna em seu artigo 23, inciso X, dispõe que é competência
administrativa comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a obrigação de
combater as causas dapobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração sócial dos
setores desfavorecidos, e é isso que a proposta faz ao conceder um auxilio nesse momento tão
diÍicil da população brasileira.

O Poder Executivo possui competência legislativa para dispor sobre a instituição de
politicas públicas, no âmbito da sua estrutura administrativa, conforme determina a Constituição do
Estado de Mato Grosso, em seu artigo 39,pwâgrafo único, inciso II, alínea "d", onde informa que
as matérias que dispoúam sobre amatffia é da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo:

Art. 39 ,..

Pardgrafo único: São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

II - disponham sobre:

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da
Adminis tração Pública.

Ainda dispõe em seu artigo 25, inciso IX, que cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre a
matéria:

Art. 25 Cabe à Assembléia Legislativa, cotn a sanção do Governador do Estado,
não exigida esta pora o especificado no Art. 28,
competência do Estado, especialmente :

dispor sobre tqQas os matérias de
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IX - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da
Adminis tração P úb lica.

_ A Emenda n.o 01 apresentada pelo Deputado Lúdio Cabral, promove alteraçáo nos valores
auferidos originalmente pela proposta, bem como altera o lapso ternporal de concessão, todavia, a
Comissão de Mérito voltou pela sua rejeição, logo, não será objeto ãe anrálise por esta Comissão,
restando assim prejudicada.

A Emenda n.o 02 resta prejud icad4segundo a Comissão de Mérito, devido a apresentação
da Emenda n.o 04, do mesmo Autor, que adequou a redação do § 5" acrescentado. Razão pela qual
esta Comissão ratifica a sua prejudicialidade.

A Emenda n.o 03 aperfeiçoa o texto normativo, pois faculta ao Poder Executivo a
conversão do referido auxílio ao Programa Ser Família, podendo ainda somar os montantes, não
vislumbramos inconstitucionalidade ou ilegalidade quanto ao texto alterado. Razão pela qual ela
pode ser acatada.

A Emenda n.o 04 dispõe sobre a necessidade de pelo menos um dos membros da família
faça e conclua um curso profissionalizante, ofertado pelo município, estado ou entidade sem fins
lucrativos, com 20 (vinte) horas ou mais de duração, tal ernenda possui pertinência temáúica e não
gera despesas, somente trata do aperfeiçoamento profissional daqueles que recebem auxilio do
Estado, o que atende também o principio darazoabílidade, visto que é de extrema importância dar
condições para que as pessoas garantam a sua subsistência por meios próprios. Além disso, tanto o
Estado, Municípios e instituições filantrópicas ofertam cursos profissionalizantes, sem quaisquer
custos. Razão pela qual essa Comissão opina para que a emenda seja acatada.

Assim, diante dos fundamentos acima, não vislumbramos questões constitucionais que
caracterizarrr óbices para a aprovação do presente projeto de lei.

E o parecer.
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III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto favoiável à,aproVação do
Mensagem n." 12012021, de autoria do Poder Executivo, acatando
prejudicialidade das Emendas n.'01e 02.

Sala das Comissões , ur, ,17 a" O 1- a" 2021.

Projeto de Lei Ít.o

as Emendas n.o 03

60212021

e 04 e pela

IV - Ficha de Votação

Reunião da Comissão em 1__, - / __'
Presidente: Deputado S.^l^b
Relator (a): Deputado (a) r.- cLJ ,§*l"C>

Voto Relator (a

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n." 60212021
12012021, de autoria do Poder Executivo, acatando as emendas n.os 03

- Mensagem Íl.o
e 04 e pela

re.iudicialidade das emendas n.os 01

Posição na Comissão Identifica (a) Deputado (a)

Relator (a)

Membros
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