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Parecer rr" 0212023 I CT AP

Referente ao Projeto de Lei n" 512023 - Mensagem n' 1212023 que

"Disp6e sobre a concessfro da revisSo geral de subsidios dos
servidores priblicos efetivos e comissionados, civis e militares,
ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Estado de
Mato Grosso para o ano de2023, e di outras provid6ncias. "

Autor: Poder Executivo

Relator: Deputado

I - Relat6rio

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Servigos Legislativos no dia

11.10112023, possuindo requerimento de dispensa de pauta. Ap6s foi encaminhada d Secretaria

Parlamentar da Mesa Diretora e em seguida a esta Comissao.

Submete-se a esta ComissSo o Projeto de Lei n' 512023 - Mensagem no 12/2023, de Autoria

do Poder Executivo, conforme a ementa acima.

O autor prop6e a Lei que disp6e sobre a concessSo da revisdo geral de subsidios dos

servidores publicos efetivos e comissionados, civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do

Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para o ano de 2023.

Consta no projeto que o percentual de revisdo geral anual para o ano de 2022 {tca frxado em

5,790/o (cinco inteiros e setenta e nove d6cimos por cento) Executivo do Estado de Mato Grosso para

o ano de 2023.

O autor cita ainda que excepcionalmente para o ano de2023, a implantagdo da revisdo geral

de subsidios na folha de pagamento se dar6 a partir do m6s de janeiro de 2023, calculada com base

no subsidio vigente no m€s de dezembro de 2022.

Logo foi apresentado Emenda de n'01, de autoria do Deputado Lridio Cabral que rnodifica

o art. 2o do referido Projeto, que passa a ter a seguinte redagSo:

"Art. 2o O percentual de revisdo geral anual para o ano de 2023,fica.fixado em 9,09% (nove

inteiros e nove centdsimos por cento)".
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Ap(rs. os autos foratl encaminhados a esta Comissio para a orlissiio de pareoer quanto ao

m6rito.

E o relat6rio.

II - An6lise

Cabe a esta Comissdo, dar parecer a todos os projetos que abordem os temas contidos no

Art.369, inciso XII, alineas "a" a "f', do Regimento Intemo.

No que diz respeito i tramitagio e abordagem do tema, o Regimento Intemo prev6 dois

casos: no primeiro, verifica-se a existdncia de lei que trate especificamente do tema abordado, se

confirmada o projeto ser6 arquivado. No segundo, a exist6ncia de projetos semelhantes tramitando,

se houver, a propositura dever6 ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na intemet ou intranet da Assembleia Legislativa de Mato

Grosso sobre o assunto, nio foi encontrada nenhuma propositura referente ao tema. Isso significa a

inexistdncia de obst6culo regimental ao prosseguimento da proposta de lei, desse modo tal propositura

preenche os requisitos necess6rios para an6lise de m6rito por parte desta Comissdo.

A presente iniciativa tem como objetivo dispor sobre a concessdo da revisio geral de

subsidios dos servidores priblicos efetivos e comissionados, civis e militares, ativos, inativos e

pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para o ano de 2022.

No tocante d andlise por m6rito, a proposigdo deve ser avaliada atrav6s dos seguintes

enfoques: oportunidade, convenidncia, relevdncia social, bern como a adequagdo e compatibilidade

financeira e orgamentdria.

Antes de adentrarmos nesse m6rito, pontuamos que a Revislo Geral Anual - RGA 6 um

direito garantido pela Constituigdo Federal, art. 37, Inciso X, resguardado pela Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF), e pela Lei Estadual 8.278/2004.

Conforme relato inicial, a proposta visa instituir revisdo geral e anual (RGA) das tabelas de

subsidios dos Servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, para o exercicio de 2023.

Nesse sentido, o autor estabelece no art. 2'que tal recomposigSo salarial (RGA) ser6 de

5,79Yo (cinco inteiros e setenta e nove d6cimos por cento).
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Cumpre ressaltar, a opoftunidade da iniciativa no sentido de reconhecer, atrav6s de lei, as

perdas do poder de compra decorrentes da inflagio no periodo err an6lise.

Oportuno 6 o ato administrativo que compSe os pressupostos de fato e de direito. O
pressuposto de direito 6 a disposigio legal que o estrutura e o pressuposto de fato sdo os

acontecimentos, as situagdes que levam a Administragio a praticar o ato.

Assim, ficou claro que a iniciativa contempla os mencionados pressupostos, haja vista que 6
fato relevante que os parlamentares observem os principios administrativos no trato da coisa ptblica,
ademais, as medidas propostas visam desburocratizar e aumentar a eficidncia do servigo priblico,
viabilizando a utilizagdo do cartdo de pagamento para as despesas passiveis de realizagdo por rneio
do referido suprimento de fundos.

J6 o pressuposto de direito mostra-se presente, uma vez que iniciativa apresenta

conformidade com o principio da legalidade, moralidade e efici6ncia.

Urr ato 6 conveniente quando seu contetdo juridico produz um resultado que atenda d

finalidade pretendida que 6 a satisfagSo ao interesse publico e relevdncia social. Nesse sentido,

podemos afirmar que a iniciativa est6 em eonsenso com este pressuposto, pois regulamentarii questdo

pertinente, especificamente no que diz respeito d observagSo do principio da efici6ncia relacionado

ao pagamento do RGA.

O interesse social mostra-se presente, mormente porque o trabalho desenvolvido pelos

Deputados est6 intimamente ligado ao desenvolvimento de nosso estado, configurando desta maneira
todos os pressupostos necess6rios a positivagio desta propositura.

Desta forma, entendemos que a presente iniciativa vai ao encontro dos Principios

Administrativos e possui relevAncia social, assim contribuindo com o progresso do Estado de Mato

Grosso.

J6 a Emenda de n' 01, de autoria do Deputado Lridio Cabral em suajustificativa visa ajustar

o percentual de revisdo geral anual para o exercicio 2023, ao indice do INPC de 2022 (5,93%), em

conformidade com a previsio do inciso X do Ar1. 37 da Constituigdo Federal, bert acrescer a

diferenga de 3,160/o relativa ao INPC de 2021 (10,16%) paga a menor RGAde2022 (7%).

O presente projeto, conquanto traga mat6ria legislativa de forte teor social, ndo merece a

aprovagdo, vez que, quanto a an6lise dos aspectos financeiros, o vertente projeto de lei ndo atende a

nenhuma das condig6es impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal n.' 101/2000, pois nao

caracteriza em nenhum momento qual seri o real impacto orqamentdrio da medida proposta.
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Por fim, esta Relatoria sugere que a proposta em tela prossiga nesta Douta Casa Legislativa
face A demonstraqio nos autos.

E n pur"""r.
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III - Voto do Relator

Pelas razdes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio do Projeto de Lei n" 512023
- Mensagem n" 1212023, de autoria do Poder F.xecutivo, rejeitando a Ernenda de n" 01, de autoria do
Deputado Lridio Cabral.

Sala das Comiss6es, em Jl a" 0l a" zozz.

IV - Ficha dc Votagio

ALMT

de Lei n" 512023 - M r-l' 1212023 - Pareoer n" 0212023

Voto Rclator
Pelas razSes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagSo do Projeto deLein' 512023

- Mensagem n' 1212023, de autoria do Poder Executivo, rejeitando a Emenda de no 01, de autoria
do Deputado Ludio Cabral.

Posir;io r.ra Con-rissio Identificaoio do(A\Deputado(o)/ ..i sy'n: -

Relator -/ 4/Z/ru4f
Membros \
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