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I - Relatririo

Submete-se a esta Comiss6o o Projeto de Lei n" 1912022, de Autoria do Deputado Paulo
Ararijo. conlorme a ementa acima.

A presente proposigio legislativa visa autorizar o Poder Executivo alienar, a titulo gratuito
ndo oneroso e com cldusulas reversiveis, a doagdo de im6veis destinados d:

I - 6195o, autarquia ou fundagEo de quaisquer dos poderes da Uni6o, Estados e Municipios;

II - conselhos de fiscalizagSo profissional, entidades de interesse das categorias profissionais
ou econ6micas ou entidades equivalentes de representagdo empresarial;

III - pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos cujo objeto seja a execugdo de
atividades de assist6ncia social, saride, esportes ou educagSo, devidamente reconhecidas por lei.

De acordo com o autor, deverdo ser observados o rito e os procedimentos previstos na
legislagio especifica que regulamente a gestao patrimonial da Administragdo Priblica do Estado de
Mato Grosso.

Por fim, determina que fica limitado ao equivalente de 1% (um por cento) da iirea total os

espagos passiveis da alienagSo prevista neste artigo.

Pareccr no 17120221C;l AP

Relbrente ao Pro.ieto de Lei n" 1912022 clue "Introduz o Artigo lo-A ir

Lei no,l.l7,l dc 16 dc janciro de 1980 quc disp6e sobre a alienagio
dc rireas adquiridas para fins industriais e comerciais, a empresas
ou entidades que vierem a implantar-sc nas rcl'eridas {reas."

Autor: Deputado Paulo Aratii
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Em sua justificativa o autor relata que busca-se entao atravds desta alteragdo/inclusio um
ajustamento do Estado ds novas aspiragdes sociais, atribuindo-lhe a nogSo de integragdo social como
tamb6m a transformando em materialidade dos anseios da comunidade e a participag6o efetiva desta
no desenvolvimento do bem-estar social almejado atrav6s da aplicagSo irrenunci6vel do primado do
Direito.

Ap6s, os autos foram encaminhados a esta Comissio para a emissdo de parecer quanto ao
mdrito.

E o relat6rio.

II - An6lise

Cabe a esta Comissdo, dar parecer a todos os projetos que abordem os temas contidos no
M.369, inciso XII, alineas "a" a "f', do Regimento Interno.

No que diz respeito d tramitagao e abordagem do tema, o Regimento Interno prev6 dois
casos: no primeiro, verifica-se a existencia de lei que trate especificamente do tema abordado, se

confirmada o projeto ser6 prejudicado. No segundo, a exist0ncia de projetos semelhantes tramitando,
se houver, a propositura dever6 ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na internet ou intranet da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso sobre o assunto, nao foi encontrada nenhuma propositura referente ao tema. Isso significa a
inexist6ncia de obst6culo regimental ao prosseguimento da proposta de lei, desse modo tal propositura
preenche os requisitos necess6rios para an6lise de m6rito por pafie desta Comissdo.

Sob o enfoque da andlise por mdrito, a propositura pode ser avaliada mediante trOs aspectos:
oportunidade, conveni6ncia e relevdncia social.

A presente proposigdo legislativa visa autorizar o Poder Executivo alienar, a titulo gratuito
n5o oneroso e com clSusulas reversiveis, a doagdo de im6veis destinados d 6195o, autarquia ou
fundagSo de quaisquer dos poderes da Unido, Estados e Municipios; conselhos de fiscalizaEdo
profissional, entidades de interesse das categorias profissionais ou econ6micas ou entidades
equivalentes de representag6o empresarial e pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos
cujo objeto seja a execugdo de atividades de assistOncia social, satde, esportes ou educagdo,
devidamente reconhecidas por lei.

Sobre o tema podemos dizer que a gestSo da mudanga 6 um processo de forma a transformar
a organizagdo, com o objetivo de melhorar a sua efic6cia. Existem diversas condicionantes que
influenciam o processo de mudanga de uma organizagdo, como qualidade da gestSo e a atual politica
econ6mica, social e legal.

A administragSo ptiblica, em certas circunstdncias, precisa adotar medidas para reorganizar
sua estrutura funcional para fins de ajustes na legislagdo, com o fito de zelar pela eficidncia
administrativa, sendo justamente o objetivo desta iniciativa.
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Neste sentido, entendemos que a presente proposigSo visa garantir ds entidades estatais e
privadas sem fins lucrativos a possibilidade de se instalarem fisicamente com suas estruturas nas 6reas
dos distritos industriais para atuarem na consecugSo de seus objetivos sociais.Oportuno 6 o ato
administrativo que comp6e os pressupostos de fato e de direito. O pressuposto de direito d a
disposigio legal que o estrutura e o pressuposto de fato sao os acontecimentos, as situag6es que levam
a Administragdo a praticar o ato.

Desta forma, a presente iniciativa vai ao encontro da construg6o de uma sociedade soliddria
baseada na participaqSo social como expressio do exercicio da cidadania e do Estado Democrdtico
em que se constitui.

Assim, ficou claro que a iniciativa contempla os mencionados pressupostos, haja vista que 6
fato relevante que o estado observe principios administrativos no trato da coisa priblica, e que sejam
implementadas medidas que garantam uma politica publica eficiente e em conformidade com as
atuais necessidades.

O pressuposto de direito tambdm est6 presente, haja vista que a iniciativa apresenta
conformidade com os principios administrativos, mormente o da legalidade, efici6ncia e
economicidade.

Um ato 6 conveniente quando seu conteirdo juridico produz um resultado que atenda d
finalidade pretendida que 6 a satisfagAo ao interesse publico e relevdncia social. O interesse ptblico
refere-se ao "bem geral". O interesse priblico d um conceito central para a politica, a democracia e a
natureza do pr6prio governo, j6 a relevdncia social d justamente a verificag5o da importincia da
proposta para populag6o.

Poftanto, podemos afirmar que a iniciativa est6 em consenso com este pressuposto, pois
regulamentarA questio pefiinente, jri que a alteraqao n6o importar6 prejuizo financeiro ao Estado de
Mato Grosso, mas ao contriirio, possibilitar6 uma atividade da Procuradoria Geral de Justiga mais
eficiente e voltada para a busca e o atendimento do interesse da coletividade.

Assim, ficou claro que a iniciativa contempla os mencionados pressupostos, haja vista que 6
fato relevante que o estado observe principios administrativos no trato da coisa priblica, e que sejam
implementadas medidas que garantam uma politica pr.iblica eficiente e em conformidade com as
atuais necessidades do Estado.

Por fim, esta Relatoria sugere que a proposta em tela prossiga nesta Douta Casa Legislativa
e seja acolhida pelo ordenamento juridico, face ?r demonstragdo nos autos de proeminente interesse
social e dos demais requisitos.

E o parecer.
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III - Voto do Rclator ttt !\'tt,lr | | i
t
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Pelas razSes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagfro do Projeto de Lei n' 19/2022,
de Autoria do Deputado Paulo Arairjo.

Sala das ComissSes, em !$ aeOE de 2022.

IV - Ficha de Votagio

Pro de Lei no 1912022 - Parecer n' 1712022
Rcunido da Comissio em

Voto Relator
Pelas razdes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovaqflo do Projeto de Lei n' 1912022, de
Autoria dq Deputado Paulo Ararijo. r
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