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Parecer n.' 1258/2021ICCJR

Referente à Mensagem n." 158/2021 - PL n." 889/2021 que "Estima a

receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso pam o exercício
fi[anceiro de 2022.".

Autor: Poder Executivo

Relalor (a): Deputado (a)

I - R€lâtório

Submete-se a esta Comissão o Projeto
(lo Poder Fxecutivo. conlonrc ernerta acirna.

dcLei n.'889/2021 MSGn.' 158/202l.dcautolia

De acordo com o projeto em referâlcia, tal propositura visa dispor sobre a elabotação dâ

Lci Orçamentária para o exercício fiDanceiro de 2022.

O Autor justiÍica que ellcaminha o projeto de lei que "Estimâ a Receita e Fixa a Despesa

do Estado para o exercício linanceiro de 2021", obedecendo ao disposto na Constituição Fedqal,
Constituição Estadual, Lei Complementar Federâl n." 101, de 04 de mâio de 2000 LRF, Lei
Federal no 4.320, de 17 de março dc 1964 e Lei de Diret zos Orçamentárias.

O proieto de lei compreende o orçamento fiscal referente aos três Poderes Estaduais,

Ministério Público, aos f,rndos, aos órgâos e elltidades dâ administração diretâ e indireta e às

empresas estatais dependentes, iflcluindo as fundações legahnente instituídas e mantidas pelo Poder

Público. Contempla ainda o orçame[to da scgu dâde social, abrangendo todas as cntidades e

órgãos estaduais a ele vinculados, da adminisiração direta e indiretâ.

Expõe ainda que a proposta prevê receitas e despesas no monta[te de R$

26.585.827.900,00 (vinte e seis bilhões, quinhcntos e oitenta e cinco milhões, oitocenios e vinte c

sete mjl e novecentos reais) e que o orçamento flscal coffesponde ao valor de l8.288 3 60.9 l6,00 e o

do orçanento da seguridade social R$ 8.297 .466.984,00.

Ressâlta que, a gestão fiscal responsávcl e o reequilíbrio dâs Íinanças públicàs sustentam o

processo d(r aperfeiçoamelto e expansão dos serviços públicos estaduais c possibilitan-r a

planejâmento e a cxecução de i[vestimentos Í'omentadores do desenvolvimento paÍa a cidadania e a

melhoria da qualidade de vida da população mato-gtossense.
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'l ljnclo eln vista tratar-se de propositura en\rolvendo legislaçào orçarrcntár'iâ, a mesrla lenl
clabolação lcgislativa cspccial, com procedimellto espesifico, nos tcnnos dos aÍigos 313 e

scguirtcs do Rcginrcrlto lntcmo dcsta Casa dc Leis.

Cumprida â primeira pauta, o projeto foi encaminhado a esta Comissão de Constituição,
Justiça e Redação para efrissão de palecer.

Alérn disso, visando atendeÍ o principio da publicidade e da hansparôncia da Sestão llscal,
betr como o trandamento legal disposto no att.48, § 1', inciso I, da Lei de Responsabilidadc Fiscal
(Lei Complemcntar n.' 101/2020), foram realizadas duas audiências públicâs para explanação e

discussão da propositura, nos dias 05 e 09 de novembro de 2021, sendo a primeira presidida por
esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação e a segunda presidida pela Comissão de

Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Rcdação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 369, inciso I, alínea "a", do Regimento Intemo

desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e rcgimental e sobre

todas as proposiçôes oferecidas à deliberação da Câsâ.

Além disso, no afiigo 313 e seguintes do Regimento Interno dispõe que a Legislação

Orçamentríia Estadual é integrada por Projetos, e suas alterações, de Planos Plurianuais, de Lei de

Diretdzes Oçamentárias e de Orçamentos Anuais, os quais tem um procedimento especial, onde o

projeto será encaminhâdo inicialtnente para apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação, que a âpreciará, conjuntamente com âs emendas, no seu aspecto constitucionâl.

A propositura visa dispor sobre â elaboração da Lei Orçamentfuia para o exercicio

financeiro de 2022.

Preliminamente, cabe frisar que a iniciativa da propositura ó privâtiva do Chefc do Poder'

Executivo, nos tennos do artigo 162, inciso IIl, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ,e/ál§:

Att. 1ó2 Leis de iniciativl.lo Poder Exectttit'o eslubelecerão:

(...)

III os orÇa,lanlos luais do E:lado

A Lei OrÇamentárja Anual, nos tennos do § 5'do aúigo 162 da Constituição do Estado dc

Mato Grosso e em consorância corn o § 5" do artigo 165 da Constituição Federal compreenderá o

orçamento fiscal refereÍte aos PodeÍes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da AdnTinistração

Av. André Antônio Mâggi, n.'0ó. Setor^ CPA CEP:78049-901 Cuiabá M'l. (DNiLS)



EsrADo DE MATo GRosso

AssEMBLEtA LEGtsLATtvA Do EsraDo oE MAÍo GRo55o

Secretaria Parlamentar da Mesâ Dlrêtora

Núcleo CCIR

Comissào de CorsrirLriçao Ju,tiçê e Reddçào

Pública direta e indireta, o orçamento de ilvestimento das empresas em que direta ou indiretamente,
detenha a maiodâ do capital social com direito a voto e o orçamento de segulidade social,
abrar,gendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública direta ou
indireta bem corno os funclos instituídos e mântidos pelo Poder Pitblico.

Além disso, nos temos do § 6'do artigo 162 da Constituição do Estado de Mato Cíosso c
om consonância com o § 6" do artigo 165 da Constituição Federal, o projeto dc lei orçamentária será

acompânhado de demonstrativo regionâlizado, sobre as reccitas e despesas, decorrentes de isençõcs,
anistias, remissões, subsidios c beneficios de naturezâ fiüânceira, tlibutária e crcditícia.

Ainda, nos termos do § 7'do artigo 162 da Constituição do Estado de Mato Crosso c ün
consonância com o § 8'do aftigo 165 da Constituição Federal, â lei orçamentá1ia anual não conterá
dispositivo estra ho à previsão da receita e à fixação da despcsa, não se inciuildo na proibição a

auto zação pâm âbeúura de créditos suplementares c contratação de operações de crédito, ainda
que por antecipação de reccita, nos tennos da lei lêderal.

Vale ressaltar que, nos tennos dos §§ 15 e 16 do aúigo 164 da Constituição do Estado de
Mâto Grosso, acrescentados pela Emenda Constitucional n." 82/2019, é obrigatória a execução da

Programação incluída na lei orçamentária anuâl, resultante das emendas pârlamentares, bcrn como

as emendas parlamentares âo Projeto de Lei Orçamentária serão âplovadas no limite de 1% (um por
cento) da Receitâ Corente Líquida realizada Do exercício a[terior.

O artigo 25, inciso ll e o § 6'do artigo 164 dâ Constituição do Estado de Mato Grosso

versam sobre a ü1âtéria em análisc, que dispõem da seguinte maneira:

Art. 25 Cahe à Asse lbleia Legislctti|ct, con a sanção do Governddot do Esíado,

ão exigida esu para o específcddo no Arl. 28, clispor sobre lodas ds ulalétios Íle

competê cia do Estado, especidhnente.'

(... )

II - plano plurianudl, dircírízes orça,neníárias, orç«nenlo anudl, operuções de

crédiío, dívida pública;

Á/t. 161 Os projetos de lei relativos ao plono plurianttal, às dirctrizes
orçafienlárias, ao orÇa rcnlo anual e aos créílilos adicionais sariio dpreciados
pela Assefibleia Legíslati|a, sendo aprovados por naioria absoluíc! dos seus

(...)

§ ó" Os projetos (le tei do plano pluridnual, de diretizes orçanentárias e do

orÇamento anual serão enriados do Podat Legislalit'o pelo Govemddot do

Esíado, nos seg)intes Prazos: (Patágrafo com rcr1açAo dada pela EC n'29 D.O.

0t.I2.2004)
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I - proieÍo de lei (1o orcdnenÍo dnual, até 30 de setenbto (Inciso «cres&nk lo
pela EC " 29, D.O. 01.12.2001)

Analisando o Projeto de Lei n." 889/2021, encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo
através da Mcnsagem n.' 158/2021, que cstima a receitâ e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso
para o exercício financeiro de 2021, verihca-se que o mesÍno é composto por 06 (seis) arligos,
diSPOStO-S NAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, DA ESTIMATIVA DA RECEITA, DA
FIXAÇAO DA DESPESA e DISPOSIÇOES FINAIS, bcn, corno possui 01 (uür) anexo referentc ao

dernonstrativo da Cornpatibilidade da Programaçào do OrÇamento com as Metas Fiscais da Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO/2022, co[signando as pcrspectivas e cenários económicos; as

finanças públicas estaduais; a proposta orçamentária de 2022 constando tabela com quadro

demonstrativo com o resumo geral da receita e o demonstrativo da despesa por Poder; Resumo da
Politica SociâI, ambientâl e econômica do govemo de Mato Grosso - proposta orçamentária di-
2022.

Ultrapassadas essas ponderações iniciâis, preliminannente, desde já destacamos a

possibilidade de emendas pârlame[târes e oriundas de Comissões, nos tennos do § 2'do atigo 166

da Constituição Federal e § 2'do artigo 164 da Constituição Estadual, bem como nos termos da

ADr 1.050-MC.

"O poder de emendat projelos de lei, qrp se rcNes[e de natureza eDtinenlenenle

constitucionql, qualifcd-k cono prerrogatiw de orÍletn Polílico-iurídict1 inerenla

tto exercício Íla dÍi|idade legislatiw. l:ss.j prcftogaíita ín.Íilucbndl, precitu eníe
por não truduzit corolátio clo poder de iniciar o proksso cle lonnÇão.las lais
(RTt36/382, 385 RTI 37/113 lAA lA2/2ól), pode set legitiurunrcnte exercida
pelas nefibtos do legislatiw, ainda que se cuitle tla prcposiçõet
constiruciondh e te sujeitcts à cláusula de resetl,a de inici«tiw (42!.Eli/llÍ,1, rcL

ntin. Celso de Mello), desde qae, re.\peitadas Lts litlli@Ções eslabelecidtls na

Constituição dd República, as enendas parlanentares (d) não inlporÍe e 1

dumento (ld despesd preristct no projeto de lei, (b) guardett dlini(ldde lógica
(relação de pertinência) con a prcposição otiginal e (c) tratando-& de proieío:
orÇamenlctrios (CF, drt- 1ó5, I, el ), obsenefi ds rcslriÇõesfxadds no art. I66,

§ 3" e § 1" da Carta Políticd (...)."
U2!-!'0i-0-Ae rel. nin. Celso de Mello, julganlento e 1 2t-9-1991,
Planárío, DJ de 23-1-200,1).

Portanto, diante dos fundamentos acima, não vislumbramos questões constitucionais que

geram óbices para a aprovação do presente projeto de lei.

E o palccer.

Av. André Anrônio Maggi. n.'06. SetoÍA CPA - CEP| 78049-901 Cuiabá MT. (DN/LS)
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l"""rlj
ln" 01 I

l-,,,]il
III - Voto do (a) Retator (â)

Pelas razões expostas, voto fâvorável à aprovação do Projeto de [-ei n." 889/2021, de

autoria do Poder Executivo, enviado âtravés da Mensagem n." 158/2021.

sala das Comissôes, e^ 23 a" 1i de2021.

lV - I'ichâ dc votâção

Voto Relator (a

Pelâs râzões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n." 889/2021, de autoria do

Poder Executivo, enviado através da Mensagem l1." 158/2021.

Identilioa a) l) LÍado (a

Mensagem rr." l5E,'2021 Proicto de Lei D." 889i2021 Parccer n." I258,/2021

Reunião cla Comissào enr 23. t I /2-J

PosiÇâo na Corrissão

Mcrnbfos (a

,Lu. eÍdre .enta"lo Uaggi. n." 06. Sctor A CPA CEP: 78049 901 Cuiabá À4T. (DN/I-S)
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Nitcleo CCJR

ASSEMBLEta LEGtsLATtva Do EsraDo DE Maro GRosso

Secretaria Parlâmentâr da Mesâ Diretorâ

Núcleo CCIR

Co- <sáo de Constituiçào Ju(tiçê e Redaçào

Reunião 22ê Reunião Ordinária Híbrida
Data 23hL/2O2t Horário 08h00min
Proposição PROJETO DE LEr Ne 8891202t - MSG lsA/202t 1LOA 2022l
Autor (a) Poder Executivo

Membros Titulâres Sim Não Abstenção

Deputâdo Wilson Sântos - Presidente x n tr !
Deputado Dr. EUEênio - Vice Presldente I tr tr tr
Deputado Dilmar Dal Bosco tr tr tr tr
Deputada Janaina Riva tr tr tr Z
Deputado 5ebâstião Rêzende tr n ! x

Membros Suplentês

Deputado Carlos Avallone tr n tr !
Deputâdo Faissâl ! tr ! !
Deputado Eduerdo Eotelho tr tr ! !
Deputâdo Dêlegãdo Claudinei I ! ! n
Deputado xuxu Dal Molin ! n ! tr
Soma Total 4 0 0 2

Resultado Final: Matéria relatâda peio Deputado Dilmar Dâl Bosco pol vicleoconferência corr
parecer FAVORAVEL. Votaram com o Relator os Deputados Wilson Santos presencialmellto,
Dr. Eugênio, Delegado Claudi11ei pol videoconferência. Ausente a Deputada Janaina Riva e o
Deputado Sebastião Rezerlde. Sendo â DroDositura aprovada com parecer FAVORÁVEL.

Aven dê André Antônio Mêggi, n. 06, S.tor A CPA CEP: 78049 901 - Cu abá - MT


