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outras providências.".

Autor: Poder Executivo.
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I - Relatório

A propositura foi recebida e rcgistrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia
0110612022, sendo colocada em pdmeira pauta no dia 08/06/2022, tendo seu devido cumprimento
no dia 0610712022 quando, então, foi encâminhada para esta Comissão no dia 0710712022, nela
aportândo na mesma data, tudo confome as folhas n.' 02 e 254lverso.

Com efeito, submete-se â esta Comissão o Projeto de Lel D." 5'73/2022 MSG n."
104/2022, de a,utoÍia do Poder Executivo, conforme ementa acima.

O presente Projeto de Lei visa dispor sobre diretrizes para a elaboração da Lei
Orçafientárta. de 20223 e dá ouftas providências.

O Autor âpresentou j ustiflcativa com a scguinte fundamentação:

"Tenho a satisíação cle subrneler à apreciação dos memhros do Podel Legislativo
do Estado de Mato Grosso, o íncluso projeto de lei que "Dispõe solrre as dirct zes
paru a elaborução da Lei Orçame tária de 2023 e dá outras prov tênci«s,
co forme disposto no a ígo 165, §2'da Cofistituição Federal, no artigo 161 dd
Consíituição Estadual e na Lei Complenentar Federal n' 101, de 01 de naio de

2000.

A Constituição Federal de 1988 determina que a Lei de DíreÍrízes Orçanentárias
(LDO) dew compreender as metas e priorirlades dd admíni:traÇão pública,
estabelecer os dirc, zes de política frcal e lespecíi' as metas, êt consonância
com trujetória süstentável cla dívida pública, orientar a elaboração da Leí
Orçamefilári.t Ánual, clispor sobre as alíerações na legislação tributáría,
eslabelecet a política de aplicaçào clas agências frndnceirus ofciais de Íomenlo,
alén de delnir os lhlites e patômetos para os denois Poderes, o Tribunal de
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Coníds, o Ministério Públíco e a DeÍensoria Pública elahorarem suas respectfuas

Pf optts tas orÇamen íáf ias.

Com a Lei Cot ple entar " 101, de 01de naio de 2000, Leí de Responsabílidade
Fisc!1l (LRF), a LDO tornou-se in:trumento impo ante na cotldução da política
fiscal ào governo, por meio do estabelecimento das metas fscctis cle cada exercício
inanceiro. Nesse senlido, deyerão ser definídos pela LDO os ctitétios paft)
limitaÇão de et pe ho dds dotações aprovadas na Leí OrÇanentária Anudl (LOA),
a serem aplicados aos Podefes, ao Tribundl de Co lcts, ao Ministário Público e à
DeÍensorid Públicd, eíplicilddd d maryem de expansão dds despesas obrigatórías,
bem como attdlíados os riscos Íscais e d siluação dluarial e lfianceiftt dos regifies
geral de previdêncía socíale próprio dos servídores públicos.

Estão contempladas na proposta legislalíva as eslralégias e as direlrízes
esíabelecidds no Plano Plurianual do Eslado de Mato Gro$o, reÍereníe ao
peliodo compreendido entre os anos de 2020 a 2023 Lei n' 11.071 de 26 de
dezembro de 2019 e suas aherações

Inlegru este Projelo de Lei o Anexo de Melas e Prioridades, o Anexo de Metas
Fiscais, o Ánero de Riscos Fiscais, o Adendo do Quadro Físcal de Médio Pruzo, o
Adendo da Renuncia cla Receita e o Adefido dos Concursos e o Relatório da
Consulta Pública rcdlizada na elaboração do projeto.

O Anexo de Meíos e P oridades, que defne as prioridades de gorer o para o
exercícío de 2023, desenpenha ufi releranle papel com os programas, aÇões e

meíds que dewrão receber atenção especial na Leí Orçamentária do exercício de

2023. Vale ressalíü que as netas eslabelecidds na LDO não con ilui líniíe à
programação da despesa, tas base para d programação e execução das despesds

incluídas no orçamenío,

O Anexo de Metas Fiscais, que abrunge rcceitas, despesas, resullado prinário e

nominal, nível de endi|idanento, evolução do património líquido, além de outros
parámetrosfiscais, fixa en caftiler indicoli\io cts ne@s para os aercício de 2021 e

2025 e estabelece para o erercício de 2023 a mela de superávil pri Kirio no
moníante de R$ 727.118.297,37 (selecehlos e únle e sete mílhões, cento e quare le
e oito mil, duzentos e no))enld e sele redis e írínld e sete centaUos) a preços
.orrentes e R$ 683.152.108,55 (seiscentos e oitenta e três nilhões, cento e

cinE)enl.t e doís nil, qualrcceníos e oito reais e chquefila e cinco ceníavos) a
preços constantes.

O Anexo de Riscos Fiscais, que presla iníormações sobrc e\)eníos capazes de

aÍelar ds contas públicas do Eslddo, contempla os riscos gerais, que caracterizam
a vulnerabíliclade fscal decoffente de desvios de previsão dos indicadores
macroeconômicos e o: riscos específcos, que estão relaciofiados com os alfios e

pctssivos conli ge les do governo que ocorre de maneira irregular.
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O Adendo do Quddro Fiscal de Médio Prazo demonstra os cenátios de receita e

despesa, com o quadrc cle despesa empenhada e estimada do Estado tle Mato
Grosso, do Poder Executiyo e dos outros Poderes e Ótgãos Áutônomos.

O Adendo da Renúncia traz o demonstruíiro rcgiondlízado do ekito das renúncids
de receita por lribulo, segfienlo e rcgião de planejamento para os exercícios de
2023, 2021, e 2025. Sendo .Íixado pdra 2023 urna renúncid ioidl de R§
10.779.559.190,1I (dez bilhões, setecentos e setefita e no.re ilhões, quifihe tos e
nove mil, cenlo e noyenía rcais e onze cenlaros),

O Adendo do Concurso dispõe sobre a previsão de concursos para o exercício de
2023, uma vez que ct sua realizaçdo está atrelada as condiÇões eslabelec las nos
arís. 18 a 20 da Lei Complemeníar Federal n' I0l, de 04 de naio de 2000, nos
arts. 20 a 30 da Leí Complementar n'614, de 05 de fevereiro de 2019.

As diretrizes oru delnidas estão em sintonia com os cenários político, econônico e

social. Porlanto, o Projelo de Lei de Diteítizes Orydmentárias de 2023 resulla da
realídade econômica elnanceira do Estado, corlsiderando eslimaliras de receilas,
de despesas e de meíaslscaís ení nção da políticaiscal vigente.

A gestão fscal rcspofisá\)el e o leeqúilíbrio das Jinanças públicas suslenlam o
processo de re ot)dção, expansão e aperÍeiÇoamento dos sen,iços públicos
esíÍtduais, ben como possibilita o planejonento e c execução de investifie lor
iomentadores do desenvolrimento paru a cidadonia e a melhoria da qualídade de

ida da popülação, dlo-grossense.

Cabe reiterar a imporlância do Plojelo de Lei em questão para o regramenlo
necessárío à elaboraÇão do Projelo de Lei Orçamenlátia Anual de 2023, sua
aproyctçõo e execuçdo-

Diante do exposto, solicilamos aos iluslrcs senhores membros da Assembleitt
Legislali|a, que cefldmente saberão dar a devida atenção ao íexto, considerdção
eryecial quanlo à aprot)ação da maléria em apreÇo."

Tendo em vista tmtar-se de propositura envolvendo legislação orçamentária, a mesma tem
elâboração legislativa especial, com prccedimento específico, nos termos dos artigos 313 e

seguiltes do Regimento Intemo desta Casa de Leis.

Durante o periodo de pauta, forâm apresentadas 05 (cinco) ernendas, sendo: 05 emendas
aditivas.

Convém destacar
propositura, no diâ 06 de
Redação.

que, foi realizada audiência pública para explânação e discussão da
julho, sendo presidida por esta Comissão de Constituição, Justiça e
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Cumprida a primeira pauta, o projeto foi remetido a esta Comissão de Constituição, Justiça
e Redação para a fim de emitir parecer quanto ao aspecto constitucional, legal ejurídico.

E o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação CCJR, de âcordo com o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso e atigo 369, inciso l, alínea "a", do Regimento Intemo
desta Casa de Leis, opinar quanto âo aspecto constitucional, legal, juridico e regimental e sobre
todas as proposições oferecidas à deliberação da Casa.

Além disso, o aÍigo 316 do mesmo Regimento dispõe que a proposta será encaminhada
para apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que a apreciará, conjuntamente
com as emendâs, no seu aspecto constitucional.

Preliminarmente, cabe frisar que a iniciativa da propositura é privativa do Chefe do Poder
Executivo, nos termos do artigo 162, inciso II, da Constituição do Estâdo de Mato Grosso:

Art. 162Leisdei icidtitr.t do Podet Erccútír'o estabelecerão:

iI - as diretrizes orÇamentárias;

Conforme ressaltado aflteriormente, a proposição em apreÇo, dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências.

A Lei de Diretrizes OrçameÍtárias - LDO, nos termos do § 2" do aÍtigo 162 da
Constituição do Estado de Mato Grosso e em consonância com o § 2" do artigo 165 da Constituição
Federal, compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de
capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual,
disporá, justificadamente, sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A Lei Complementar n." 101 de 04 de maio de 2020, complementando o dispositivo
constitucional mencionado, dispõe no parágrafo 1' do art. 4" que integrará o projeto de lei de
diretrizes orçamentiírias o Alexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em
vâlores coÍefltes e constantes, Íelativas a receitas e despesas para o exercício subsequente e para o
exercicio a que se referircm e para os dois seguintes.

Aludidâ lei objetiva sintonizar a elaboração dâ Lei Orçamentária Anual LOA com as

diretrizes, objetivos, metas e prioridades da Administração Pública, estabelecidas no PPA 2020 -
2023, cnjo pÍojeto de lei será encamin}Iâdo a essa Casa de Leis até 30 de agosto do corrente
exercicio, coÍforme dispõe o inciso I do § 6'do aúigo 164 da Constituição Estadual
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O arligo 25, inciso II, e o § 6" do artigo 164 da Constituição do Estado de Mâto Grosso
versam sobre a matéria em análise e assim dispõem:

Arl. 25 Cabe à Assenbleia Legislati)a, com a sanção do Goyernador do EsÍado,
não exigida esta para o especilcado no Afi. 28, dispor sobre íodds as fiatérias de
competênc ía do Es tado, espec ialmeníe :

II - plano pl rianual, dirct zes orÇamentárias, orçamenío anudl, operuções de
crédíto, dívida pública;

AtL 164 Os projetos de lei relatiyos ao plano pluianual, às diretrízes
orçamenldrids, ao orçdmento anual e aos créditos ddicionais serão apreciados
pela Assenbleia Legislati'a, sendo apro|ados pot maiolia dbsoluta dos seus
membros,

§ 6'Os Projetos de Leis do plano pluríanudl, de dtetfizes orçamentátids e do
orçamenío anual $erão enyíados ao Poder Legislatiyo, pelo Goyemddor do
Eslado, nos seguiníes prazos: (Akerudo pela EC 29, rle 2004.)
1- projeto de lei do Pldno Plwianual, até 30 de ttgosto do primeiro ano do
mandato do Gorernador; (Álterado pela EC 50, de 2007)
II - projeto de lei de diretrizes orcamentárias. anualmente, até 30 de maio;
III - prcjeto de lei do orçamento anual, até 30 de setembrc.

O Projeto de Lei apresentado trata de todâs âs matérias que lhe são afetas, tendo recebido
âs seguintes emendas:

r 0l Emenda do Deputado Delegado Claudinei;
. 01 Emenda do Deputado Xuxu Dal Molin;
. 03 Emendas do Deputado João Batistai

O projeto está denho das normas constitucionais e legais para a sua tramitação.

Com relação às emendas, segue quadro abaixo:

Parecer das Emendas à LDO/2023 Mensâscm n." 10412022 - PÍoicto dc Lei n.' 573/2022

Comissão de Constituição Justiçâ e Redação

Emendâ n'. Tipo Assunto Deputado JustificatiYa

l
Acrescenta a alineâ "o"
no inciso II do artigo 16
do Projeto de Lei.

Delegado
Clâudinei

À emenda está em
consonância com o
aÍigo 37, ircisô X, dâ
CF/88, que assegurâ â

Revisão Geml anuâl aos

servidores públicos, o
que somente possa ser

5

w
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A Elqg4dg-Elql acrescenta a alinea "o" no iiciso II do afiigo 16 do Projeto de Lei parâ
prever a estimativa de pagamento da revisão gerâl anual da remuneração e do subsídio dos
servidores e empregados públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso.

Referida emenda está em consonância com o artigo 37, inciso X, da CF/88, que assegura a

Revisão Geral ânual âos servidores públicos, o que somente possa ser flxado por meio ou alterados
por lei específica, observando a iniciativa privâtiva em cada caso.

Logo, a emenda possui petinência temática e encontra-se amparada pelas nomas
constitucionais e legais, razão pela qual pode ser acatâda,

flxado por meio ou
alterados por lei
específica, observando a
iniciativa privativa em
cada caso,

2 Acrescentâ o §1" ao âí
47 do Proieto de Lei.

Xuxu Dal
Molin

Re.J eitaÍ A referida prcvisão
viola o disposto no § 2'
do ârtigo 165 da
Constituição Estadual
em râzào de inserir
matériâ estrâúa à
proposituú.

3 Acrescenta o §2u e
renumera o parágrafo
único do art. 50 do
Projeto de Lei.

João
Balislâ

Rejeiiâr Conlrâria o âfl. 2' da
Constituição Federâl e
âú. 9" da Constituiçào
Esiadual, ao estabelecer
prazo pârâ
regulâmentâção por
parte do Executivo.
(Principio da separagào
dos Poderes).

4 Acrescenla o art. 51-A
no Projeto de Lei.

João
Balista

Rejeitâr Contraria o principio
constitucional da
iguâldade, já que
destina recurso â uma
categoria funcional
especifica em
detiimento de outrâs,

5 Acrcscenta o aÍ. 5l-B no
Projeto de Lei.

João
Balista

Rejeitâr Contrâria o principio
constitucional da
igualdade, já que

destina recurso a uma
cat€goria funcional
específica €m
detrimento de ouiras.
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A Emenda n.o 02 acrescentâ o §1' ao aft. 47 do Projeto de Lei, a fim de conferir
transparência e aprimorar o nível de informação necessiirio para que seja realizado o
acompanhamento de todas as fases dos pagamentos de emendas individuais dos parlamentares.

A refedda previsão viola o disposto no § 2" do artigo 165 da Constituição Estadual em
razão de inserir matéria estraúa à propositura, pois a Lei de Diretrizes Orçamentária compteenderá
as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital parâ o exercício
financeiro orientando a elaboração da lei orçamentfuia anual, e trata das alterações na legislação
tributária, bem como estabelecerá a politica de aplicação das agências flnanceirâs oficiais de
fomento.

Dessa forma, diante da inconstitucionalidade da emenda proposta, opinamos pela sua
rejeição.

A Emenda n.o 03 acrescenta o §2o e renumera o parágrafô único do art. 50 do Projeto de
Lei, determinando que as despesas relacionadas ao parágrafo l' deverão ter seus pagâmentos
efetuados confome o rcgulamento de cada cârreira, sendo que, aquelas carreiras carentes de
regulamentação deverão tel também o seu direito gârantido, seja estabelecendo prazo para ao
Executivo para â sua regulamentação, seja por regulamento análogo.

Tal emenda ao estabelecer prazo para regulâmeÍltação por paúe do Executivo acaba por
infringir o principio da separação dos Poderes (aÍt. 2' CF e art. 9" CE), já que a requlamentacão de
leis está inserida na competência privativa do Poder Executivo.

O Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 178/RS recoúeceu
a inconstitucionalidâde da Lei, consignando que ofende na seara administrativa a garantia de gestão
superior, nos seguintes termos:

DireÇão superior signílica deJinir os rumos, as melas e o modo de conseLuÇí;o dos
ohjetívos impostos à Adninistração, na busca úllima de satislação do inleresse
público, Essa se paüíd, con as ressalras legais e íendo en visla as lÍn iÍações

financeira do Estatlo, por un crilério discricionário, comumente deJinido pelos
aspeclos da oportunidade e dd conveniência,

Se, pela doütrind, os atos aà)inistrati,ros se suieitam à avaliação díscricionária do
adminisuador, ao adüinistrudü naiot do ente íederado o cheJe do Pocler
Executivo é deíetida d apreciaÇão da conr)e iê cia e da opoflunidade da
apresentaÇão de projetos de lei, bem co lo da dertníção dos seus conteúdos
iniciais, atinentes à gestão da Adminístração Públicd.
Nesse passo, qualquer tentdti\)a do Podet Legislativo I) de estabelecer prazos para
que o Poder heculivo, en rclação às malérias aíetas a sua íniciaiiva, aplesenle
proposiÇões legislali,as, lesno en sede da constituíção estadudl: ou ) de deÍnit
prcviamente os seus conleúdos, é ínconstitlcional, porqúanlo oÍende, na seart)
aílfiinistlatird, a garuntia de gestão superior darla ao che;fe daquele poder.
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Além disso, a Lei Complementar l0l/2OOO, - Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu
adigo 8o, estabelece que cm até trinta dias após a publicação do orçamento, nos temlos em que
dispuser Llqi!!c lliretrizes orcamentárias e observado o disposto na alinea c do inciso I do art. 4e,
o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de
desembolso, ueráis:

ESTADo DE MATo GRosso

AssEMBr-Era LEGTSLATTVA Do EsraDo DE Maro GRosso
Sêcretâria Parlamentar da Mesa Diretora
Núcleo CCIR
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Arl. *Áté trinta dias após a publicação dos otÇít entos, nos termos en que
dispuser a lei de dirclfizes orçaneníárías e obselyado o disposto na alínea c do
inciso I do art. *, o Poder Executivo estahelecerá a proglanação findnceira e o
cronogrdna de execuÇão nensdl de desefibolso.

Logo, ao determinar o pagamento de verbas não
conflitando com a disposição acima mencionada, visto que
Poder Executivo deve estabelecer a programação financeira e
desembolso.

Dessa forma, vislumbmmos questôes constitucionais
desta emenda, motivo pelo qual deve ser rejeitâdâ.

As Eme[das n.'04 e 05, acrescentam os ârtigos
Executivo a destinar recurcos para valorização salaial dos
Socioeducativo.

abrangidas em regulamelto, âcâba
após â publicação do orçamento, o
cronograma de execução mensal de

e legais que dão óbices à aprovação

51-A e 51-8, autorizando o Poder
Policiais Penais e do Agentes do

Em que pese à intenção do autor da emenda, acaba contrariando o principio constitucional
da igualdade, já que destina recurso a uma categoria funcional especifica em detrimento de outras.

O princípio da iguâldade é norma irradiante sobre todas as norÍnas, o legislador fica,
poftânto, obrigado a obedecer à "iguâldâde nâ lei", rrâo podendo criar Ieis que discriminem pessoas
que se encontram em situação equivalente, exceto quando houver razoabilidâde parâ tâI.

Assim ensiia o Ministro Cclso Antônio Bandcira de Mello:

"Ássim, não poderá subsistir qudlquer dúvida quanto ao destinatário da cldusula
consliluciofial da igudldade peranle a lei. O seu desli akirio é, precisane te, o
legisl.tÍlor e, en consequênci!1 d legisl çào; por mais díscricionàrios que possan
ser os criÍérios da política legislath)a, enconíra no príncípío da ígoldade a
pimeiro e noirÍundatpntal dc tuas linitaçôes.

Assim, a forma de concessão de valoização salarial deve ser igualitária a todos os

servidores. Logo, por feÍir o princípio da igualdade tais emendas devem ser reieitâdâs.

Logo, diante dos fundameltos expostos, não vislumbmmos questões constitucionais que
caracterizam óbices para a aprovação do presente projeto de lei.

É o pu."""..

Av. André Antônio Massi, n.' 06, Setor A - CPA CEP: 78049-901 Cuiabá - MT



EsrAoo oE MATo GRosso

AssEMBLETa LEGTslAÍrva Do EsÍaDo DE Maro GRosso

Secretaria Parlamentar da IMesa Diretora
Núcleo CC.IR

Comissào de Constitlrlçào,lustiça e Redaçào

NCCJR
Ft !2é3

III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto favoráyel à aprovação do Projeto de Lei, í! 5'13/2022 -
Mensagem n.o 10412022, d,e auÍona do Poder Executivo, acâtando a emenda n.o 01, e rejeitando as

emendas n.'s 02, 03, 04 e 05.

sala das comissões, e. ,\Z a" t)\ de 2022.

IV - Fichâ de Votâção

Voto Relator (a

Pclas razõcs cxpostas, voto Íavorável à aprovação do Projcto de Lei n." 573/2022 Mensdgem n.'
l0.l/2022, de aLltoria do Poder Executivo, acâtâÍdo a ernenda n." 01, c reieitando as emendas n.ns

02. 03. 04 e 05.

I'osiÇão na Comissão IdentificaÇão do (a) Dcputado (a)

Relâtôr (â) \
i\rvxo ftr»o\.\ \

MembÍ,ôs (a) \

t "l^N\\ k'\,

Proieto de Lei n.' 57312022 Mensasem n." 104/2022 Parecer n." 770/2022

Relator ía):

Av. André Antônio Maggi, n.'06, SetoÍA CPA CEP:78049-901 Cuiabá-MT. (IS/LS)

J
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ALMT
Assembleia Legislativa

FoLHA DE vorAçÃo - srsrEMA DE DELTBERAçÃo REMora

vorAçÃo

ASSEMBLEta LEGlstaflva oo Esraoo DE Maro GRosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo COR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Reunião 23s Reunião Extrãordinária Híbrida
Data 72/0712022 Horário 08h00min
PÍoposição Projeto de Lêi ne 573/2022 - Msc 1,o4l2o2z "c/Emendo"
Autor (a) Poder Exêcutivo

Membros Titulares Ausente Sim Não Abstênção

Deputâdo Dilmar Dal Bosco

Presidente
tr ! tr x n !

Deputâdo Sebastião Rezende
Vice-Presidente

tr ! tr tr ! !
Deputâdo Dr. Eugênio tr x tr x ! !
Deputado Delegado Claudinei tr x tr E tr tr
Deputado Max Russi x ! tr a tr tr

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone tr tr tr tr tr tr
Deputado Xuxu Oal Molin ! ! x ! ! tr
Deputãdo Faissal ! ! ! ! tr tr
Deputâda Janaina Riva tr tr n n tr tr
Dêputedo DÍ. Gimenez tr tr n tr tr tr

SOMA TOTAL 4 0 0

CERTIFICO: Matérla relatada pelo Dêputado Max Russi com parecer FAVOtuIVEL, âcâtando a
emenda n.o 01 e rejeitando as emeÍdâs n," 02,03,04 e 05. Aprovado pêla maioÍia dos votos com
parecer FAVORÁVEL, âcâtando a emend! n.o 01 e rejeitando as emendas n.o 02,03, 04 e 05.

Avenida AndréAntônlo Maggi,í1.s06, setorA-CPA-CEP: 78049-901 Cuiabá MT

Consultor er? erdlcício - Núcleo CCJR

filEiRl

lffir


