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Dá nova  redação  ao  §  1.º  do  artigo  129  da
Constituição do Estado de Mato Grosso para
proibir o uso de logomarcas ou de quaisquer
outros símbolos que identifiquem a gestão na
Administração Pública.

        A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos
do que dispõe o Art. 38 da Constituição Estadual, promulga a  seguinte emenda ao texto constitucional:

                       Art. 1.º. O § 1.º do artigo 129 da Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte
redação:

                        “Art. 129. (...)

§ 1.°. A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
terá caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
elementos que caracterizem promoção pessoal de autoridades, de servidor público ou de
partido político, ficando a administração pública direta do Poder Executivo Estadual e 
Municipal proibida de utilizar logomarcas, slogans, jingles, cores, frases, totens, imagens ou
quaisquer outros símbolos que guardem associação com a figura do gestor público ou de
períodos administrativos.”

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

Encaminho ao exame dessa Casa de Leis a inclusa Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que confere
nova redação ao § 1.º do art. 129 da Constituição Estadual para fins de vedar à Administração Pública Direta
no Estado do Espírito Santo - em níveis estadual e municipal - o uso de logomarcas, slogans, cores, frases,
imagens ou quaisquer outros símbolos que guardem associação com a figura do gestor ou de períodos
administrativos.

Como será observado, o substrato da parte inicial do texto do referido dispositivo constitucional então vigente
ficou preservada prescrevendo que “... a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos terá caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
elementos que caracterizem promoção de autoridades, de servidor público ou de partido político”.

O cerne da alteração proposta reside na segunda parte do enunciado do § 1.º do art. 129 da Carta
Constitucional e objetiva proibir que a administração pública direta do Poder Executivo Estadual e Municipal
utilize “... logomarcas, slogans,jingles, cores, frases, imagens ou quaisquer outros símbolos que guardem
associação com a figura do gestor público ou de períodos administrativos”.

A presente Proposta de Emenda à Constituição está em consonância com o princípio da impessoalidade
(previsto no caput do art. 37 da CRFB/88), pois busca evitar que as ações implementadas pela
Administração Pública Estadual e Municipal sejam personificadas na figura dos gestores públicos.

A Proposta de Emenda Constitucional ora encaminhada a essa Augusta Casa Legislativa também se
compatibiliza com o interesse público a que se refere o caput do art. 129 da Constituição Estadual, diretriz
que deve nortear a atuação de toda a Administração Pública no Estado Brasileiro.

Dessa forma, espero, Senhor Presidente, a acolhida necessária à proposta vertente. 
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