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Relator: Dcputado

I - Relat6rio

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Servigos Legislativos em e

ap6s encaminhada i esta Comiss6o.

Submete-se a esta Comiss6o, o Projeto de Decreto Legislativo n" 0112022, de autoria do

Deputado Lridio Cabral que susta os efeitos do ac6rddo n' 539/2018, relativo ao processo no

18348212018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso TCE/MT, publicado no Di6rio
Oficial de Contas no dia 03 de dezembro de 2018, nos termos do inciso IX do arl. 26 da

ConstituiEAo do Estado de Mato Grosso e do inciso XI do art.49 da Constituigao Federal.

O autor alega que a Revisio Geral Anual - RGA - 6 um direito garantido pela Constituigdo

Federal, artigo 37, X, resguardado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e pela Lei Estadual.

A Constituigao Federal assegura d remuneraqSo e o subsidio dos serwidores priblicos i Revisdo
Geral Anual, a Lei de Responsabilidade Fiscal ressalva a RGA da lista das vedag6es quanto irs

despesas de pessoal cheguerr ao limite estabelecido, conforme preconiza o artigo 22 da refenda Lei.

No Ambito desta Comissio, esgotado o prazo regimental, nlo foram apresentados emenda

ou substitutivo integral ir propositura em tela. Ap6s a iniciativa foi encaminhada a esta Comissdo
para exarar parecer quanto ao m6rito.

E o rclat6rio.

(PHN) Av. Andre Ant6nio Maggi, Lote 06, s/n, Setor A - CPA CEP: 78 049-065 - Cuiab6 - MT



rlt\ I

$B#t
ALMT

AssEMBtETA LEGrsrATrvA Do EsrADo DE MATo GRosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

N [cleo Econ6mico - NUCE

ComissSo de Trabalho e AdministragSo Ptiblica -CTAPAssembleia Legislativa

II - Anilise

Compete a esta Comissdo, enunciar parecer a todos os projetos que abordem os temas

contidos no arligo 369, inciso XII, alineas 'ta" a Ltf ' do Regimento Intemo da Assembleia, a saber:

emitir parecer a todos os projetos que tratem de assuntos atinentes 2r ordem social mato-grossense,
tendo como base o trabalho e como objetivo o bem-estar e justiga social; fiscalizar as relaqSes de

trabalho e politica de emprego.

Ainda segundo a citagSo acima, compete ir Comissio de Trabalho e Administragdo Pirblica
apoiar programas de aprendizagem e treinamento profissional; estimular sindicalismo e organizagdo
sindical; fatar de mat6rias relativas ao servigo priblico da administraglo estadual direta e indireta,
inclusive, fundacional; acompanhar os assuntos pertinentes i seguranga e medicina do trabalho dos

6rgEos priblicos estaduais.

No tocante i tramitagdo legislativa e abordagem do tema, o Regimento Intemo antev€ dois
casos: no primeiro, verifica-se a exist6ncia de lei que trate especificamente do tema abordado. Se

confirmada, o projeto ser6 prejudicado, caso n6o amplie a lei em vigor. No segundo, a existOncia de

projetos an6logos tramitando. Se houver, a propositura dever6 ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, ndo foi encontrada nenhuma propositura que trate do

assunto especifico em tela. Logo, consubstancia-se a possibilidade de an6lise quanto ao m6rito,
cujos aspectos determinantes s6o oportunidade, conveni6ncia e relevAncia social.

A presente iniciativa tem como objetivo sutar os efeitos do ac6rddo n'539/2018, relativo
ao processo n" 183482/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso TCE/MT,
publicado no Di6rio Oficial de Contas no dia 03 de dezembro de 2018, nos termos do inciso IX do

art. 26 da Constituig6o do Estado de Mato Grosso e do inciso XI do art. 49 da Constituigdo Federal.

Neste sentido, 6 importante observar que o autor do PDL n' 0112022 ndo indicou a

condigSo de fato ao qual ataca para justificar a compet6ncia deste Poder Legislativo para lastrear a

autuagio do Projeto de Decreto Legislativo, ou seja, dentre os incisos do art. 170 do Regimento

Intemo da ALMT, que justificam o Decreto Legislativo, n6o houve, por parte do autor, indicaqdo de

qual 6 o fundamento do presente caso.

Como se nlo bastasse, chegou a este Pleniirio o Requerimento, tamb6m de lideranqas

partid6rias, demandando o arquivamento do Projeto de Decreto Legislativo objeto da presente

controv6rsia.

Desta forma, considerando o Parecer da Procuradoria da ALMT que rejeitou o Projeto de

Decreto Legislativo 0112022; a decisSo do STF que declarou inconstitucional norma estadual que

previu o controle de legalidade de atos normativos do Tribunal de Contas pela Assembleia

Legislativa por constituir-se em indevida inger6ncia do Legislativo na atuagdo dos Tribunais de

Contas Estaduais; a n6o indicagSo do dispositivo regimental para fundamentar e nortear o PDL; o

Requerimento de Liderangas Partid6rias que solicitou o arquivamento do PDL; o art.35, II, "b" do
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Regimento Intemo deste Parlamento, que estabelece como atribuigdo do Presidente deixar

aceitar qualquer proposigdo que ndo atenda ds exig6ncias regimentais; optamos pela rejeigao

presente proposigSo.

6 o parecer.

III - Voto do Relator

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela rejeigio do Projeto de Decreto

Legislativo n" 01/2022, de autoria de Liderangas Partid6rias'

Sala das Comiss6es, " fi$ a" 06 de 2022.

IV - Ficha de Votag5o

de
da

Proieto de Decreto Leeislativo n" 0112022 - Parecer n'951 2022 (CT

Reunisodacomissdo " 00 t tJC tr/42tJ

Presidente (a):

Voto Relator:
Pelas razdes expostas, quanto ao m6rito, voto pela rejeigio do Projeto de Decreto Legislativo n'
0112022, de autoria de Lideranqas Partiddrias.

Identificagio do (a) DeputadPosigio na Corniss6o

(PHN) A"-{rrdrd A.t6"t" N{"CC,, Lote 06, s/n, Setor A - CPA - CEP: 78 049-065 - Cuiab6 - MT


