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6rgdos e entidades da administragio priblica cstadual.".

Autor: Deputado Ulysses Moraes.

Relator (a): Deputado (a)

I - Relat6rio

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Servigos Legislativos em
09/0312022. Foi inserida em pauta no dia 09103/2022. Atmpid,a a pauta foi encaminhada a
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora em 2310312022. Posteriormente, a mesma foi remetida a
esta Comissdo, conforme as folhas n' 02 e 09/verso.

Submete-se a esta ComissSo, o Projeto de Lei n" 23112022, de autoia do Deputado Ulysses
Moraes, conforme ementa acima.

O presente projeto dispSe sobre o acesso i informag6o de Notas Fiscais Eletr6nicas (NF-e)
emitidas para 6rg6os e entidades da administragSo priblica estadual.

As informaq6es acerca de NF-e emitidas para os 6rgdos e entidades da administragdo
priblica estadual devem ser disponibilizadas observando-se as diretrizes, defini96es e direitos a que
aludem, respectivamente, os arts. 3o, 4 e 7" da Lei nacional n" 12.527, de l8 de novembro de 2011.

O acesso ds Notas Fiscais Eletr6nicas dar-se-6 no ambiente eletr6nico da Transpar6ncia
dos 6rgdos entidades da administragdo priblica estadual, devendo ser publicadas em lista.

No Ambito desta ComissSo, esgotados os prazos regimentais, n6o foram encaminhados
emendas ou Substitutivo Integral.

Posteriormente, a iniciativa de Lei em tela foi encaminha a esta Comissio para emitir
Parecer quanto ao mdrito.

E o relat6rio.
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II - Andlise

Compete a esta ComissSo, enunciar parecer a todos os projetos que abordem os temas
contidos no artigo 369, inciso XII, alineas "a" a"r' do Regimento Intemo desta casa Legislativa, a
saber, emitir parecer a todos os projetos que tratem de assuntos atinentes d ordem social mato-
grossense, tendo como base o trabalho e como objetivo o bem-estar e justiga social; fiscalizar as
relagSes de trabalho e politica de emprego.

Ainda segundo a citaqSo acima, compete A Comissdo de Trabalho e AdministraEso Ptblica
apoiar Programas de Aprendizagem e treinamento profissional; estimular sindicalismo e
orgwizagdo sindical; tratar de mat6rias relativas ao servigo priblico na administragdo estadual direta
e indireta, inclusive, fundacional; acompanhar os assuntos pertinentes d seguranga e medicina do
trabalho dos 6rg5os priblicos estaduais.

Segundo pesquisas realizadas a prop6sito do assunto pela Secretaria de Servigos
Legislativos, ndo foi identificado nenhum projeto em tramitagao que trata de mat6ria id6ntica ou
semelhante, e nenhuma Lei em vigor que dispSe a prop6sito da mesma mat6ria. Isso significa a
inexist6ncia de obst6culo regimental ao prosseguimento da proposta de Lei. Destarte, tal propositura
completa as condig6es necess6rias para an6lise de m6rito por esta Comissdo. Em relagdo aos
requisitos de m6rito da iniciativa, s6o requisitos determinantes quanto d an6lise: oportunidade,
conveniOncia e relevAncia social.

O presente projeto disp6e sobre o acesso ir informagdo de Notas Fiscais Eletr6nicas (NF-e)
emitidas para 6rg6os e entidades da administragSo ptlblica estadual.

As informag6es acerca de NF-e emitidas para os 6rgdos e entidades da administragSo
priblica estadual devem ser disponibilizadas observando-se as diretrizes, definig6es e direitos a que
aludem, respectivamente, os arts. 3o, 4" e 7' da Lei nacional no 12.527 , de 18 de novembro de 201 1.

O acesso ds Notas Fiscais Eletr6nicas dar-se-6 no ambiente eletr6nico da Transpar6ncia
dos 6rgdos entidades da administraglo pfblica estadual, devendo ser publicadas em lista.

Assim sendo, mostram-se elementares a exig6ncia de transpardncia por parte do Estado e a
possibilidade de controle dos atos estatais, n6o devendo os govemos se furtar d vigilia do povo e da
opiniio priblica, nem dos 6rgdos fiscalizadores.

Nas exatas palavras de Norberto Bobbio, a democracia como "regime do poder visivel" 6 o
"modelo ideal do govemo priblico em pirblico". Confira-se a lig6o do autor:

"Um dos lugares-comuns de todos os velhos e novos discursos sobre a democracia
consiste em ahrmar que ela 6 o govemo do'poder visivel'. Que pertenQa d'natureza da
democracia'o fato de que 'nada pode perrnanecer confinado no espago do misterio'e
uma frase que nos ocolTe ler, com poucas variantes, todos os dias. Com um aparente
jogo de palavras pode-se definir o governo da democracia como o govemo do poder
priblico em ptblico (,,,). (...) Que todas as decis6es e mais em geral os atos dos
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govemantes devam ser conhecidos pelo povo soberano sempre foi considerado um dos
eixos do regime democr6tico, definido como o govemo direto do povo ou controlado
pelo povo (e como poderia ser controlado se estivesse escondido?). Mesmo quando o
ideal da democracia direta foi abandonado como anacr6nico, (...) e foi substituido pelo
ideal da democracia representativa (...) o car6ter priblico do poder, entendido como n6o-
secreto, como aberto ao'pfblico', permaneceu como um dos crit6rios fundamentais para
distinguir o Estado constitucional do Estado absoluto se, assim, para assinalar o
nascimento ou o renascimento do poder pfblico em ptblico." (O Futuro da Democracia.
11. ed. Sio Paulo: Paz eTena,2009. p.98/101).

Ademais, o texto constitucional, preocupado com a publicidade da atuagdo administrativa,
consignou-a, expressamente, em seu art. 37, caput, como principio da administraglo ptblica,
consagrando constitucionalmente "o dever administrativo de manter plena transpar6ncia em seus
comportamentos" (MELLO, Celso Ant6nio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. ed.
Sdo Paulo: Malheiros, 2010. p. 114.)

Nesse sentido, a publicidade 6 exigivel para viabilizar o controle dos atos administrativos,
tanto para proteger direitos de particulares em suas relag6es com a administragao pitblica, quanto
para fiscalizar objetivamente a atuaqSo estatal.

Al6m disso, 6 legitimo que o Poder Legislativo, no exercicio do controle extemo da
administragSo publica, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente
medidas de aprimoramento da sua fiscalizagSo, desde que respeitadas as demais balizas da Carta
Constitucional, fato que ora se verifica. Essa atribuigdo fiscalizadora e controladora da ag6o
administrativa pelo Parlamento caracteiza um verdadeiro principio essencial e inerente ao Poder
Legislativo, constituindo um dos mecanismos de contrapesos d separagdo e i independ6ncia dos
Poderes.

Oportuno 6 o ato administrativo que compde os pressupostos de fato e de direito. O
pressuposto de direito 6 a disposigdo legal que o estrutura e o pressuposto de fato s6o os
acontecimentos, as situag6es que levam a AdministragSo a praticar o ato.

O pressuposto de direito tamb6m est6 presente, haja vista que a iniciativa apresenta
conformidade com os principios administrativos, mormente o da legalidade, eficiQncia e
economicidade.

O interesse pirblico mostra-se presente, mormente porque o projeto de resolugdo busca
possibilitar o exercicio eficiente das funE5es priblicas, traduzindo ao final, em maior efic6cia e
efetividade na prestagio dos servigos pfblicos e no atingimento do bem comum, ou seja, da
coletividade.

Sobre o tema podemos dizer que a gestao 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 organizagao, como qualidade da
gestao e a atual politica econ6mica, social, Iegal e a inclus6o social.

Av. Ardrd Antonio Maggi, Lote 06, s/n, Setor A CPA - CEP: 78.049-065 - Cuiab6 - MT - CA.



ALMT
A.ssembleia legisiativa

AssrNasLera LEGtsLATtvA Do Estaoo oe Maro Gnosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
N0cleo Econ6mico - NUCE

ComissSo de Trabalho e AdministraEso Priblica - CTAp

No caso em comento, notamos que a mudanga proposta 6 influenciada por fatores intemos
e extemos que se relacionam, surgindo dai a necessidade de implantaqdo de uma legislagdo que
contenha diretrizes que garantem inclusio social.

Por derradeiro, esta Relatoria recomenda que tal iniciativa prospere nesta Casa
Legislativa, pois restaram demonstrados os requisitos quanto ao m6rito, bem como a contribuiq6o
da mesma com a justiga e bem-estar social.

E o parecer.

III - Voto do Relator

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela
23112022, de autoria do Deputado Ulysses Moraes.

Sala das Comissdes, " ;// a" /6

aprovagio do Projeto de Lei n'

de2O22.
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IV - Ficha de Votagiio

Projeto de Lei n'23112022 - Parecer n. 91t2022.

Rcuniio da Comisslo elr

Presidente *t, Jlprl/, ?r/r,*o .>/-*rar-
*"ruror rur,

Voto Relator (a):

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagio do projeto de Lei n.
231/2022, de autoria do Deputado Ulysses Moraes.
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