
Esrnoo or MATo GRosso

ASSEMBTETA LEGrsrATrvA Do EsrADo DE MATo GRosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

N Ucleo Econ6mico
Comlsseo Especia I - CE

Parecer n" 67120221 Comissio Especial

Refercnte ao Veto Parcial n" 9112022 - mcnsagelr n' 14212022 ao

Projcto dc Lei Complernontar n" 0l/ 2022 que "estabelece normas
relativas ao cilculo dos indices de participagSo dos municipios do
Estado de Mato Grosso no produto da arrecadaqSo do ICMS -
IPM/ICMS e d{ outras provid6ncias".

Autor do Projeto de Lei Complementar n' 0112022: Poder Executivo

Rclator (a): Deputado (a)

I - Relat6rio

A iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Servigos Legislativos no 0711012022.

Ap6s foi enviada a esta Comiss6o para emitir parecer em 1411012022.

Submete-se a esta Comissdo, o Veto Parcial no 9712022 aposto ao Projeto de Lei

Complementar n" 0112022 de autoria do Poder Executivo que "estabelece normas relativas ao

cilculo dos indices de participagio dos municipios do Estado de Mato Grosso no produto da

arrecadagflo do ICMS - IPM/ICMS e d6 outras provid6ncias".

No liame da Mensagem no 14212022, o govemador Mauro Mendes indica os dispositivos da

proposi96o que foram vetados, os quais apresentamos abaixo com suas respectivas justificativas: que

sdo.

Art. 2", $1': a justificativa govemamental para vetar tal dispositivo 6 que sob o aspecto

temporal, a aplicagdo do projeto de lei cornplementar em apreqo j6 no exercicio de 2022, para repasse

em 2023, afronta a Lei Complementar n" 63/90, por n6o haver mais tempo h6bil para observAncia do

cronograma nela estabelecido.

Art. 9, $7": o autor alega que a regra de excegio a ser aplicada no exercicio de 2O22 em

relag6o ao indice vinculado ao resultado da educagdo, conflita com os $$4" e 5o do seu art. 4o do texto

aprovado pelo Parlamento, os quais determinam que para apuragio dos IPM preliminares e definitivos

deverSo ser considerados dados constantes nos sistemas fazendiirios, respectivamente, nos dias l5 de

junho e 30 de julho do ano de apuraqdo.

Art. 20: a justificativa 6 de que ndo h6 mais tempo h6bil para compatibilizat a aplicaqdo da

nova Lei Complementar com o cronograma de atividades imposto pela Lei Complementar n" 63l1990.
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No imbito desta Comissdo ndo foram apresentadas outras emendas ou Substitutivo Integral
ao Projeto de Lei Complementar em tela.

Ap6s, os autos foram encarninhados a esta Comisslo para a emissio de parecer quanto ao

m6rito.

6 o relat6rio.

II - An6lise

As proposigdes para as quais o Regimento exija parecer, em nenhuma hip6tese, serdo

submetidas d discussSo e votagSo do Plen6rio, sem o parecer das comiss6es que as devam apreciar
(art. 356 - par grafo unico/ Regimento Intemo).

Dessa forma, ap6s verificaqdo da inexist0ncia de propositura ou lei acerca da mat6ria em

exame, configura-se a oportunidade de exarar o parecer quanto ao m6rito.
Sob o enfoque da an6lise por m6rito, a propositura pode ser avaliada mediante os seguintes

aspectos: oporlunidade, conveni6ncia e relevAncia social.

Conforme relato inicial, o Poder Executivo submete a esta Comissdo, o VETO PARCIAL
n" 9712022 aposto ao Projeto de Lei Complementar n" 0112022 de autoria do Poder Executivo que

"estabelece normas relativas ao c6lculo dos indices de participag5o dos municipios do Estado
de Mato Grosso no produto da arrecadagfro do ICMS - IPM/ICMS e df outras provid6ncias".

Dessa forma, o VETO PARCIAL em tela visa suprimir o Art. 2', $1'; Att. 9, $7" e o Art.
20.

Com relagdo ao primeiro dispositivo, ajustificativa govemamental para vetar tal dispositivo
6 que sob o aspecto temporal, a aplicaqSo do projeto de lei complementar em aprego j6 no exercicio
de 2022, pararcpasse em 2023, afronta a Lei Complementar n'63/90, por n6o haver mais tempo h5bil
para observdncia do cronograma nela estabelecido.

J6 em relag5o ao segundo, o govemador alega que a regra de excegio a ser aplicada no

exercicio de 2022 em relagdo ao indice vinculado ao resultado da educagSo, conflita com os $$4" e

5" do seu art. 4'do texto aprovado pelo Parlamento, os quais determinam que para apuragSo dos IPM
preliminares e definitivos deverdo ser considerados dados constantes nos sistemas fazendiirios,

respectivamente, nos dias 15 de junho e 30 de julho do ano de apuragdo.

Por fim, quanto ao riltimo dispositivo vetado, a justificativa 6 de que ndo h6 mais tempo h6bil
para compatibili zar a aplicagdo da nova Lei Complementar com o cronograma de atividades imposto

pela Lei Complementar n" 6311990.
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Feitas as ponderag6es acima, passamos a an6lise dos requisitos necess6rios e inerentes ao

caso.

Oportuno 6 o ato administrativo que compde os pressupostos de fato e de direito. O
pressuposto de direito 6 a disposigZo legal que o estrutura e o pressuposto de fato slo os

acontecimentos, as situagOes que levam a AdministraqSo a praticar o ato.

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 priblica eficiente e em confotmidade corn as

atuais necessidades e possibilidades financeiras do Estado.

O pressuposto de direito tamb6m est6 presente, haja vista que a iniciativa apresenta

conformidade com os principios administrativos, mormente o da legalidade, visto que os dispositivos
vetados visam adequar a legislagao mato-grossense aos novos crit6rios para apuragdo do IPM/ICMS,
nos termos da emenda constitucional n' 108/2020.

Um ato 6 conveniente quando seu conterido juridico produz um resultado que atenda d

finalidade pretendida que 6 a satisfagdo ao interesse priblico e relevincia social. O interesse publico

refere-se ao "bem geral". O interesse publico 6 um conceito central para a politica, a democracia e a

natureza do pr6prio govemo, j6 a relevAncia social 6 justamente a verificagdo da importAncia da

proposta para populag6o.

Nesse sentido, podemos afirmar que a iniciativa est6 em consenso com este pressuposto,

visto que caso os dispositivos aqui tratados ndo fossem vetados, ndo haveria terrpo h6bil para

compatibilizar a aplicagdo da nova Lei Complementar com o cronograma de atividades imposto pela

LC 6311990, sendo assim, a presente iniciativa adequar6 os crit6rios de distribuiESo da cota municipal

do ICMS, resultando em alteragSo que possibilitar6 urna atividade mais eficiente por parte do Estado

e voltado para a busca e o atendimento do interesse da coletividade.

Por denadeiro, esta Relatoria recomenda que tal iniciativa seja mantida nesta Augusta Casa

Legislativa, tendo em vista a oportunidade, conveniOncia e interesse priblico.

E o parecer.
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II - Voto do Relator

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela manutenqio do Veto Parcial nn

9712022, Mensagem n" 14212022 ao Projeto de Lei Complem entat n" 0l/2022 - Mensagem n' 01

I 2022, de autoria do Poder Executivo.

Sala das Comiss6es, "- ..ftd" l2 de 2022.

IV - Ficha de Votagio

velo+aw2l2O22aoProjetodeLeiComplementarn"01l2022
Mensagem no 0 1 I 2022- P arecer n" 67 12022

Rourriio da Cornissio eur

Prcsidente

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela manutengflo do veto Parcial no 97 /2022,

Mensagem n 14212022 ao Projeto de Lei Complementar n'0112022 - Mensagem n'01 I 2022,

de autoria do Poder Executivo.

Identifi clo
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