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Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Excelentíssimos Senhores e Senhora Parlamentares, 

 

 

No exercício da competência fixada no artigo 39, e com fundamento no artigo 25, 

inciso IX, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, tenho a honra de me dirigir aos 

senhores membros dessa Casa Legislativa, para submeter à vossa qualificada apreciação, a 

proposição anexa que “altera a Lei Complementar Estadual nº 154, de 09 de janeiro de 2004, que 

institui a carreira dos profissionais da educação profissional e tecnológica do Poder Executivo 

Estadual”. 

 

As alterações ora propostas decorrem da necessidade de se assegurar o 

planejamento e a expansão na execução das políticas públicas de educação profissional no Estado 

de Mato Grosso com a finalidade de oferecer instrumentos semelhantes àqueles que já foram 

assegurados às mesmas unidades federais, pela Lei nº 12.425/2011. Esta lei introduziu o inciso X no 

artigo 2º da Lei nº 8.745/1993 e permitiu que a expansão do ensino profissional nas unidades 

públicas federais pudesse ser atendida por meio de contratação temporária de pessoal, pois as 

especificidades da educação profissional justificam da necessidade de pessoal com competências 

específicas para ensinar conforme as demandas sociais e econômicas induzidas pela realidade e 

vocação de cada local, região ou pólo no Estado. 

Por tais razões, não seria possível justificar que a Administração Pública 

mantivesse quadro de pessoal permanente de professores para o ministério de disciplinas de cursos 

que podem não ser oferecidos e que podem até ser extintos se a demanda profissional não puder 

justificá-los. 

 

Cabe ainda ressaltar que o regime de contratação temporária, no âmbito da 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITEC é regulado pela Lei 

Complementar Estadual nº 154 de 09 de janeiro de 2004 que Institui a Carreira dos Profissionais da 



Educação Profissional e Tecnológica do Poder Executivo Estadual e regulamentada pelo Decreto nº 

88/2015 que revogou o Decreto nº 914/2007. Entretanto, a legislação estadual não especifica, 

suficientemente, as hipóteses que justificariam a contratação excepcional por parte da Secretaria de 

Estado de Ciência e Tecnologia. 

 

Sendo assim, a presente proposição tem o escopo de incluir na relação das 

situações previstas no artigo 47 da Lei Complementar nº 154 de 09 de janeiro de 2004, aquela 

decorrente da expansão da educação profissional e tecnológica e a necessidade de profissional com 

formação ou experiência específica para ministrar Cursos de Educação Profissional e Tecnológica, 

a fim de atender demanda de competências específicas de cada qualificação ou habilitação 

profissional técnica, nos termos da legislação. 

 

Saliente-se que a redação dos dispositivos contemplados no Projeto de Lei teve 

inspiração na Lei Federal nº 8.745/93, que, igualmente, cuida de contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 

 

Tal como o artigo 37, IX, da Constituição Federal, o constituinte, ao permitir a 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, traduziu a preocupação de aparelhar a Administração Pública com recursos humanos para o 

atendimento de situações excepcionais e transitórias, que não recomendariam a realização de 

concurso público, ou a criação e o provimento de cargos públicos. 

 

Com efeito, a excepcionalidade e a temporariedade, que justificam a contratação 

temporária, estão bem marcadas nas hipóteses trazidas pelo presente Projeto, na medida em que se 

vinculou a contratação a situações de urgência ou de sazonalidade. 

 

Por fim, a proposição também visa corrigir na mesma lei a vinculação dos 

referidos profissionais ao Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, autarquia 

extinta pela Lei Complementar Estadual nº 300, de 10 de janeiro de 2008. 

 

Diante da decisão judicial prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº. 118/2011 

justifica-se o requerimento de urgência na apreciação desta proposição, visando regularizar e 

adequar a legislação estadual às demandas da educação profissional e tecnológica em Mato Grosso.  

 

Esses são os motivos que me inclinam a submeter o presente Projeto de Lei 

Complementar à apreciação dessa Casa Legislativa, como de costume, conto com a colaboração de 

Vossas Excelências para a sua conversão em lei, requerendo-se em decorrência do exposto que se 

confira à tramitação desta proposta o regime de urgência, nos termos do art. 41 da Constituição 

Estadual, com o objetivo de executar e fortalecer a política de educação profissional no Estado de 

Mato Grosso. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  19  de   junho   de 2015. 

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº            DE         DE                DE 2015. 

 

Autor: Poder Executivo 

Altera a Lei Complementar nº 154, de 09 de 

janeiro de 2004, que institui a carreira dos 

profissionais da educação profissional e 

tecnológica do Poder Executivo Estadual. 

 

 

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  Altera-se o art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 154, de 09 de janeiro 

de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º  (…) 

 

(…) 

 

I - vinculação à natureza das atividades e aos objetivos da educação 

profissional e tecnológica, de acordo com os níveis de escolaridade e qualificação 

profissional; 

 

(...)” 

 

Art. 2º  Acrescentam-se os incisos VII, VIII e IX e X, e renumera o inciso VI do 

art. 47, da Lei Complementar nº 154, de 09 de janeiro de 2004, com a seguinte redação: 

 

“Art. 47  (...) 

 

(...) 

VI – atendimento de demandas decorrentes da expansão das instituições 

estaduais de educação profissional e tecnológica, respeitados os limites e as condições 

fixadas por meio de decreto; 

VII – atendimento de demandas pela oferta de cursos de 

aperfeiçoamento e de educação profissional por meio de convênios de transferência de 

recursos mantidos com a União; 

VIII – necessidade de profissional com formação ou experiência 

específica para ministrar Cursos de Educação Profissional e Tecnológica, a fim de 

atender demanda transitória de competências específicas de cada qualificação ou 

habilitação profissional técnica. 

IX – atividades didático-pedagógicas na Escola de Governo; 

X – atendimento de outras situações motivadamente de urgência.” 

 

Art. 3º  Altera-se o art. 20 da Lei Complementar nº 154, de 09 de janeiro de 2004, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 20  A avaliação do desempenho do Professor da Educação 

Profissional e Tecnológica e dos Técnicos será realizada a cada 3 (três) anos pela 



SECITEC, por intermédio da nomeação de uma comissão constituída por três 

professores e um representante do Sindicato dos Profissionais da Educação Profissional 

e Tecnológica.” 

 

Art. 4º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,        de                       de 2015, 194º da Independência 

e 127º da República.  

 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 

 


