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Art. 1º: Exclui o Artigo 44, Inciso II, do Projeto de Lei Complementar  nº 01/2015, Mensagem nº 01/2015,  que
“Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e da outras providências”.
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JUSTIFICATIVA

A presente emenda supressiva busca adequar a Lei Complementar 01/2015, Mensagem 01/2015 de 24 de
fevereiro de 2015 que “Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e da
outras providências”,

Primeiramente o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, é uma autarquia estadual criada
pela Lei nº 6.402/94 e suas alterações.

O IPEM-MT atua no âmbito do Estado de Mato Grosso executando as atividades delegadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO nas áreas da Metrologia Legal e da Avaliação
da Conformidade.

O desempenho das atividades do IPEM-MT é amparado através do Convênio firmado com o INMETRO, o
qual estabelece algumas particularidades para a receita do Órgão, resultante da implementação das
atividades delegadas e que constitui patrimônio financeiro do INMETRO.

Resumindo, a receita de todos os recursos do IPEM-MT nunca foram integrados a Fonte 100. Atualmente o
IPEM-MT integra a Fonte 262 – Convênios firmados pelo IPEM-MT, cujo recurso é 100% proveniente do
Convênio firmado com o INMETRO.

Posto isso, torna-se evidente a exclusão de cargos da estrutura atual do IPEM-MT, além de prejudicial, pois
os cargos em que se prevê a extinção são utilizados pelo Instituto no exercício de atividades técnicas, em
vista de seu cunho prioritariamente técnico. Não alcançará o objetivo pretendido pelo Governo do Estado,
uma vez que a economia efetiva não terá efeito aos cofres Estaduais, em vista de que todo o custeio da
Instituição, inclusive despesas com pessoal, é promovido pela União.

Cumpre-nos ainda informar, que o IPEM-MT possui todo o custeio de gastos com terceiros, aquisições,
contratações, obras, Investimentos e principalmente despesas com pessoal, previsto e planejado até o ano
de 2018, sendo que tal  planejamento ja está aprovado pelo INMETRO e pelo Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior, ou seja, a previsibilidade financeira dos cargos em questão se estende até o
ano de 2018.

Por estas razões e considerando que é nosso dever como representante da nossa gente Neste Parlamento,
que solicito o apoio à aprovação desta emenda supressiva, que vem ao encontro da lei e dos anseios da
sociedade mato-grossense.
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