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Projeto  de  Lei  Complementar  que  inclui  o
Parágra fo  ún ico  no  Ar t .  144  da  Le i
Complementar  04/90  –  Estatuto  do  Servidor
Público de Mato Grosso.

        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 Inclui o Parágrafo único no Art. 144 da Lei Complementar 04/90 – Estatuto do Servidor Público de
Mato Grosso, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 144. Ao servidor público é proibido:
(...)
X – participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e,
nessa qualidade, transacionar com o Estado.
(...)
Parágrafo único - Não está compreendida na proibição do inciso X deste artigo, a participação do
servidor público na administração ou gerência de cooperativas e associações de classe.
 
Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua  publicação.
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JUSTIFICATIVA

Na análise comparada das legislações abaixo, vê-se que a redação das Leis Estaduais dos Estados do Rio
Grande do Sul, São Paulo e Paraná, atendem fielmente aos preceitos constitucionais de apoio e estímulo ao
cooperativismo por todas as esferas da administração pública, na medida em que trazem como excludente
da proibição de participação de gerência e administração de empresas, a participação do servidor público na
administração de cooperativas.

Diante de todas as legislações aqui analisadas, é latente que os Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e
Paraná andaram por caminhos mais claros e límpidos, trazendo previsão clara e expressa que culmina com
o apoio ao cooperativismo abraçado pela Constituição Federal.

Atuar de forma diversa em âmbito legislativo significa tolher a oportunidade de crescimento e melhoramento
do cooperativismo, o que fere de morte a nossa Carta Magna, e ainda implica, em longo prazo, em
perecimento das instituições constituídas sob a forma de cooperativas.

Lei n° 10.098/94 – Estatuto Servidor Público Civil do Rio Grande do Sul

Art. 178 - Ao servidor é proibido:

(...)

XII - participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio,
exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, salvo quando se tratar de função de confiança de
empresa, da qual participe o Estado, caso em que o servidor será considerado como exercendo cargo em
comissão;

(...)

§ 1º - Não está compreendida na proibição dos incisos XII e XIII deste artigo a participação do
servidor na presidência de associação, na direção ou gerência de cooperativas e entidades de classe,
ou como sócio.

Lei n° 10.261/68 – Estatuto Servidor Público Civil de São Paulo

Artigo 243 - É proibido ainda, ao funcionário:

(...)

II - participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais, ou de sociedades
comerciais, que mantenham relações comerciais ou administrativas com o Governo do Estado, sejam por
este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que
esteja lotado;

(...)

Parágrafo único - Não está compreendida na proibição dos itens II e VI deste artigo, a participação do
funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de
cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio.

Lei n° 6.174/70 – Estatuto Servidor Público do Paraná

Art. 285 - Ao funcionário é proibido:

(...)

VII - enquanto na atividade, participar de diretoria, gerência, administração, Conselho Técnico ou
Administrativo de empresa ou sociedade comercial ou industrial:



a) - contratante ou concessionária de serviço público estadual;

b) - fornecedora de equipamento ou material de qualquer natureza ou espécie, a qualquer órgão estadual;

(...)

Parágrafo único - Não está compreendido no item VII, deste artigo, a participação do funcionário em
Cooperativas e Associações de classe, na qualidade de dirigente ou associado.

Diante do exposto é que encaminho esta Proposição para a apreciação e aprovação dos nobres pares desta
Casa de Leis.
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