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Ficam acrescentadas os incisos XII, XIII e os §§ 1º, 2º, 3º e 4º ao art. 28 do Projeto de Lei Complementar nº
001/2015. Mensagem 20/2015:

   

  Art. 28 (...)

           (...)

          XII -  Garantir o equilíbrio de atuação entre as (03) carreiras do quadro da SEFAZ, a fim de
proporcionar            oportunidade de desenvolvimento profissional a todos os servidores fazendários;

          XIII – Aplicar os critérios de proporcionalidade e de paridade entre as 03 (três) carreiras específicas da
             SEFAZ nas nomeações dos órgãos comissionados e funções de confianças das áreas da receita
pública,          do tesouro estadual e órgãos de atendimento ao contribuinte.

          § 1º não há relação de hierarquia ou subordinação entre as 03 (três) carreiras do quadro da SEFAZ;

         § 2º Na Secretaria de Estado de Fazenda, com exceção do cargo de Secretário de Estado de Fazenda,
os cargos e funções de confiança, inclusive os de Secretários Adjuntos, devem ser ocupados exclusivamente
por servidores das 03 (três) carreiras específicas da SEFAZ, a fim de proporcionar oportunidades de
desenvolvimento profissional a todos os servidores fazendários; 

        § 3º Na área da Receita Pública os cargos em comissão e funções de confiança devem ser ocupados
exclusivamente e paritariamente por servidores das 03 (três) carreiras fazendárias.

         I -   Inclusive, nos órgãos de Julgamentos e Reexame de Processos, a paridade passa a ser obrigatória
entre os servidores das 03 (três) carreiras fazendárias;

         II - no Conselho de Contribuinte do Estado de Mato Grosso, as nomeações dos servidores fazendários,
se dará de forma paritária por indicação dos Sindicatos representantes das 03 (três) carreiras fazendárias. 

      § 4º A Gerência do Conselho de Contribuintes, unidade administrativa integrante do Nível de Execução



Programática, bem como a Gerência de Controle e Reexame de Processos, unidade administrativa
integrante do Nível de Execução Programática, passam a serem órgãos vinculados diretamente ao Gabinete
do Secretário de Estado de Fazenda, sem qualquer vínculo ou subordinação as Secretarias Adjuntas.
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JUSTIFICATIVA

A muito tempo este parlamento assiste as demandas das carreiras fazendárias sempre em conflito o que
gera dificuldades para a Secretaria de Fazenda na consecução de seus objetivos institucionais.

Para tanto proponho as seguintes normas que a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA deverá observar:

Art. 28 ...

(...)

XII -  Garantir o equilíbrio de atuação entre as (03) carreiras do quadro da SEFAZ, a fim
de proporcionar oportunidade de desenvolvimento profissional a todos os servidores
fazendários;

 

Os servidores fazendários precisam ser especializados para manterem seu nível técnico e intelectual que as
suas atribuições necessitam, assim é imperioso que haja o incentivo da possibilidade de desenvolvimento
profissional assegurado.

XIII – Aplicar os critérios de proporcionalidade e de paridade entre as 03 (três) carreiras
específicas da SEFAZ nas nomeações dos órgãos comissionados e funções de
confianças das áreas da receita pública, do tesouro estadual e órgãos de atendimento
ao contribuinte.

 

A fim de evitarmos que as decisões sejam tomadas por um pequeno grupo de determinada carreira
fazendária é obrigatória a interação e não a segregação das carreiras, processo esse que vem sendo
observado atentamente por este parlamentar.

§ 1º não há relação de hierarquia ou subordinação entre as 03 (três)         carreiras do
quadro da SEFAZ;

 

Toda a carreira do Poder Executivo principalmente as que envolvem a atribuição típicas de Estado possuem
suas competências delimitadas por lei, porém suas prerrogativas profissionais são definidas de forma singela.
Em alguns casos é preciso se explicitar esses mandamentos ético-moral para que se evite situações de
assédio moral ou qualquer abuso na relação fazendária.

Ainda, é objetivo da Administração Pública a relação harmoniosa entre profissionais dos diversos setores
públicos, e principalmente se deve sempre imperar entre os servidores das carreiras fazendárias,
movimentos ideológicos e/ou rusgas entre carreiras devem ser evitadas para garantir os desafios na busca
de dar melhor atendimento ao contribuinte, garantir a receita pública do Estado e assegurar o efetivo
cumprimento das normas legais na realização do gasto público.

§ 2º Na Secretaria de Estado de Fazenda, com exceção do cargo de Secretário de
Estado de Fazenda, os cargos e funções de confiança, inclusive os de Secretários
Adjuntos, devem ser ocupados exclusivamente por servidores das 03 (três) carreiras
específicas da SEFAZ, a fim de proporcionar oportunidades de desenvolvimento
profissional a todos os servidores fazendários; 

Ainda nesse ponto é importante frisar que os profissionais das carreiras fazendárias investem continuamente
em estudo e capacitação o que geram gastos pessoais e financeiros que geralmente são realizados com
recursos próprios. Uma vez que o Poder Executivo não vem realizando programa de capacitação dos



servidores públicos.

Uma forma de estimular é o reconhecimento gerencial do servidor que se especializa, uma vez integrando a
carreira e obtendo oportunidade de crescimento profissional o servidor se sente motivado a continuar seus
estudos e nessa relação temos a fórmula para motivar o servidor público a se tornar um grande ativo para a
sociedade.

§ 3º Na área da Receita Pública os cargos em comissão e funções de confiança devem
ser ocupados exclusivamente e paritariamente por servidores das 03 (três) carreiras
fazendárias.

Quanto ao §3º é importante destacar que as áreas finalísticas da SEFAZ necessitam de servidores com
conhecimentos específicos nas respectivas áreas de negócios da organização justificando assim que essas
áreas sejam de atuação exclusiva de servidores que possuem tal conhecimento como é o caso dos
servidores das carreiras fazendárias.

Nos termos do inciso XXII do art. 37 da Constituição Federal temos: 

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras
específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma
integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei
ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) – grifo nosso.

Observe-se que as atividades de administração tributária exigem o exercício de servidores de carreiras
específicas, o que ocorre com as categorias do Grupo TAF do Secretário de Estado de Fazenda, em
especial os servidores da Lei Complementar 98 de 2001 (alterada pela Lei Complementar 562 de 2015).

Esta é a síntese necessária para justificar a presente emenda. 
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