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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Zeca Viana

Modifica dispositivo do Substitutivo Integral n.º 01/2015 ao Projeto de Lei
Complementar n.º 01/2015, o qual “Dispõe sobre a organização
administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências”.

                                                                                                  

Art. 1º Fica modificada a redação do caput art. 49 do Substitutivo Integral n.º 01/2015, o qual passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 49. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, mediante decretos
regulamentares, executar os atos necessários à implementação da reforma prevista
nesta Lei Complementar, propiciando o desmembramento, fusão, incorporação e
reestruturação interna de órgãos e entidades estaduais, mediante alteração de
denominação, bem como o remanejamento de servidores de acordo com a legislação
pertinente e transferência orçamentária para outros órgãos, desde que não implique
aumento de despesa nem criação ou extinção de cargos e órgãos públicos.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente Emenda se faz necessária para adequarmos a redação do Substitutivo Integral n.º 01/2015 com o
texto constitucional, sendo se suma relevância suprimirmos as expressões “decretos regulamentares” visto
que os decretos autônomos não possui competência normativa para criarem ou extinguirem órgãos públicos,
nos exatos termos do art. 84, inciso VI, alínea “a” da Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis
: 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos
públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

 

Portanto, a Emenda Modificativa, ora, apresentada, visa adequar a redação do Projeto de Lei Complementar
ao formato autorizativo da nossa Constituição Federal, visto que se criam órgãos por meio de outro
instrumento legislativo, por decretos regulamentares o Poder Executivo não pode, ou seja, não está
autorizado a fazer por expressa vedação constitucional.

 

Ademais, cumpre trazer à baila as disposições expressas do art. 39, parágrafo único, inciso II e suas alíneas
da Constituição do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:    

 

Art. 39 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado,
ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis
que:

(...);

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública
direta e indireta ou aumento de sua remuneração, observado o disposto na
Seção III, Capítulo V, deste Título;

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para
a inatividade;

c) organização do Ministério Público, da Procuradoria Geral do Estado e da
Defensoria Pública, observado o disposto na Constituição Federal;



d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da
Administração Pública.

 

Desta forma, somente se cria cargos, transferências e disciplinamento do regime jurídico, por meio de Lei, no
seu sentido literal, quer seja por meio lei ordinária quer seja por meio de lei complementar.

 

Pelas razões expostas, apresento a presente Emenda para análise e apreciação dos Nobres pares, para que
Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à sua aprovação perante o Plenário desta
Douta Casa Legislativa.
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