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Altera a redação dos Artigos 11 e 12 da LEI
COMPLEMENTAR Nº 529, DE 31 DE MARÇO
DE 2014 que fixa o efetivo da Polícia Militar do
Estado  de  Mato  Grosso ,  e  dá  outras
providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

  Art. 1º O Art. 11 da Lei Complementar nº 529, de 31 de março de 2014, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 11 As vagas no Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar (QCOPM) são distribuídas da
seguinte forma:

Postos Vagas

Coronel 02

Tenente-Coronel e major 18

Capitão 115

Primeiro-Tenente e Segundo-Tenente 360

TOTAL 495

Art. 2º O Art. 12 da Lei Complementar nº 529, de 31 de março de 2014, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 12 O militar estadual componente do quadro complementar, poderá ser empregado em
atividades administrativas e operacionais.

Parágrafo único: Revoga-se o artigo 13 da Lei Complementar nº 529, de 31 de março de 2014.

Art. 3º O Art. 19 da Lei Complementar nº 529, de 31 de março de 2014, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 19 As vagas no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) são distribuídas da seguinte forma:
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Graduação Vagas

Terceiro Sargento, Segundo Sargento, Primeiro-Sargento e Subtenente 3.409

Cabos e soldados 7.775

TOTAL 11.184

Único critério para promoção é o tempo de serviço●

Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A carreira policial militar e bombeiros militar do Estado de Mato Grosso constituem hoje uma das principais
funções públicas no combate aos atos infracionais e criminais e de calamidade pública. Constituem como
braço forte do estado a alcançar os meandros sociais e fazer cumprir a ordem e levar segurança pública nas
diversas regiões mato-grossense.

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é uma instituição forte e perene. Seu surgimento remonta a antes
da própria criação do “nosso Estado”, onde durante o período imperial, formavam-se forças de segurança
com o fim de evitar os distúrbios sociais e auríferos que predominava, à época em virtude da mineração e da
emergente implantação dos vilarejos no território hoje denominado “Mato Grosso”.

Esta Instituição presenciou cenários de guerras, conflitos políticos e sociais, presenciou a divisão territorial
do Estado, e, ainda hoje, encontra-se presente e atuante em todas as áreas sociais, desde os conflitos
internos nos lares mato-grossenses até nos conflitos agrários, roubos a bancos, sequestros, nas fronteiras
latino-americanas e no tráfico de drogas ilícitas, entre tantos outros ilícitos em que a Policia Militar do Estado
de Mato Grosso atua incessantemente todos os dias.

Esta Instituição recebeu várias denominações, passou por várias formas de governo, do império à república,
diga-se dentro desta, por vários perfis governamentais, trocou de vestuários (fardamentos), seccionou sua
estrutura subdividindo-se em “Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar” sem, entretanto, nunca deixar de
cumprir suas atribuições legais e levar ao cidadão mato-grossense a Lei a Ordem e o devido salvamento nas
situações de calamidades e necessidades. A estas premissas, cabe salientar que os militares estaduais
laboram em regime de escalas fundamentadas na necessidade do serviço, não gozando de finais de semana
ou de noite de repouso, podendo ter suas férias e licenças “prêmios” suspensas a qualquer momento em
virtude da necessidade do serviço, muitas vezes não estando junto ao seio familiar em datas comemorativas,
feriados nacionais, ocasiões comemorativas (aniversários, natividades, réveillon, etc.). Ainda neste sentido,
os militares estaduais não recebem quaisquer gratificações, horas extras, auxílios noturnos, periculosidade,
insalubridade, ou quaisquer outras vantagens em seus soldos.

Neste sentido a valorização dos integrantes da Instituição, ou seja, do policial militar, assegurando-lhe
dignidade, respeito e condições manter-se e manter sua família, em condições dignas, e garantir uma
carreira estável e com perspectivas de ascensão na carreira policial militar, torna-se indispensável para
garantir uma classe coesa, idônea e garantidora de direitos à democracia brasileira.

Em que pese a perenidade da Instituição ser um fato demonstrado pelo critério temporal, a instituição sofre
constantemente com a perda capital humano, seja pela evasão para outras carreiras, seja pela evasão para
outras funções públicas em busca de melhorias e valorização, levando consigo profissionais da mais alta
qualidade. Assim o presente projeto visa assegurar ao policial militar uma progressão de carreira mais célere,
conferindo-a elementos objetivos aos critérios e quesitos necessários à sua promoção bem como à
progressão de classe.

Ainda neste sentido, o presente projeto visa garantir à Instituição, por meio da progressão de classe, que os
profissionais devotem maior tempo de contribuição laboral efetiva nos postos superiores da Instituição, uma
vez que muitas vezes os profissionais permanecem pouco tempo nas funções superiores e, muitas vezes
não conseguem alcançar tais postos, laborando sua carreira inteira na base da hierarquia e das funções
militares.
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Além destes critérios este projeto visa inibir qualquer tipo de vedação discriminatória aos policiais militares
que ingressaram na Instituição como Praças e, quando chegarem ao oficialato, na mesma Corporação
possam desempenhar suas atividades profissionais com segurança e sem sofrer quaisquer restrições de
chefia e comandamento. Visa ainda, diminuir as condicionantes da ascensão na carreira, uma vez que,
comparado às demais classes dos servidores públicos, os militares estão entre os poucos que são impedidos
da ascensão na carreira por critérios subjetivos. Enquanto os servidores públicos ao cumprirem critérios
como, tempo de serviço e qualificação técnica/educacional, ascendem automaticamente, os militares
precisam ainda cumprirem requisitos morais e comportamentais e ainda passar ao crivo das comissões de
promoção. Neste sentido o projeto visa não a exclusão destes critérios que, sabidamente formam o perfil das
instituições militares pautados na Hierarquia e Disciplina, mas sim de equalizar tais critérios, garantindo
igualdade de tratamento dos servidores militares aos demais quadros da administração pública.

Diante do exposto solicitamos a apreciação desta casa de leis para comtemplar o pleito.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Agosto de 2018

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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