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Institui  o  Programa  de  Bolsa  para  pós
graduação  "lato  sensu"  no  estado  De  Mato
Grosso e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:      

Art. 1° Fica instituído o Programa de Bolsa para realização de curso de pós-graduação "lato sensu" no
estado De Mato Grosso, com a finalidade de propiciar a continuidade de estudos e o aprimoramento
profissional, objetivando o desenvolvimento do estado por intermédio da produção técnico científica.

Parágrafo único. O Programa ora instituído consiste na concessão de incentivo financeiro aos profissionais
selecionados em processo seletivo, em conformidade com as disposições desta Lei e com as normas
complementares específicas e correlatas.

Art. 2° O Programa destina-se, exclusivamente, ao profissional graduado em curso superior nas mais
variadas áreas do conhecimento e admitido em curso de pós-graduação ministrado por instituição de ensino
superior, seja da rede pública ou privada, observadas as normas específicas vigentes.

Art. 3° O incentivo financeiro será concedido pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável uma
única vez pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, a critério da Administração Estadual;

§ 1° O bolsista deverá comprovar semestralmente, perante a Administração Estadual, a adimplência das
obrigações por ele assumidas perante a instituição de ensino, inclusive a quitação das mensalidades,
quando for o caso, bem como, em qualquer hipótese, a frequência mínima exigida e aproveitamento, na
conformidade das instruções complementares expedidas pelo poder executivo.

§ 2° O bolsista deverá obter o título de especialista no prazo estabelecido no "caput" deste artigo.

§ 3° Os valores do incentivo financeiro para as Bolsas do Programa para pós-graduação, bem como a forma
de pagamento serão estabelecidas em decreto regulamentar podendo contemplar em até 100% (cem por
cento) do valor do curso almejado.

§ 4° O número de bolsas a serem distribuídas observará os ditames estabelecidos pelo poder executivo, 1
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respeitada a disponibilidade de recursos financeiros.

Art. 4° São requisitos para pleitear a Bolsa para pós-graduação "lato sensu":

I - possuir graduação plena em ensino superior em instituição de ensino superior reconhecida;

II - ter sido admitido como aluno regular em curso de pós-graduação, no nível de especialização "lato sensu",
compatível com o exercício de sua profissão;

III - não usufruir, enquanto receber o incentivo de que trata esta lei, de nenhum outro tipo de bolsa para curso
de pós-graduação concedida por órgão público;

IV - não se encontrar em regime de acúmulo remunerado de cargos, funções e empregos públicos;

V - autorizar, por meio de termo de compromisso, que se tome pública a íntegra ou partes do trabalho
acadêmico produzido, objeto da titulação de especialista;

Art. 5° A Bolsa para pós-graduação "lato sensu" atenderá os candidatos cujos pré-projetos forem
selecionados de acordo com critérios objetivos, isonômicos e relevantes para o desenvolvimento Do Mato
Grosso a serem especificados em regulamento.

Art. 6° O estudante contemplado com a Bolsa do programa prestará serviços durante o curso em órgãos,
entidades e instituições definidos e indicados em regulamento, com carga horária compatível com as do
curso que realiza e do trabalho que executa, de acordo com a natureza da área de sua formação, ou em
projetos de pesquisas, devidamente cadastrados, e que ofereçam a devida orientação, segundo as regras
estabelecidas em regulamento.

§ 1° A efetiva prestação de serviços prevista neste artigo é condição de manutenção do benefício, devendo o
regulamento dispor a forma de cadastramento dos órgãos, das entidades e instituições que acolherão os
beneficiários, bem como manter o controle das atividades por eles desenvolvidas.

§ 2° O regulamento disporá sobre a fiscalização e a contraprestação prevista neste artigo, podendo, para
tanto, estabelecer requisitos de qualidade e avaliação.

Art. 7° Perderá o direito ao incentivo e deverá restituir os valores recebidos, o bolsista que:

I - deixar de atender a qualquer condição ou requisito estabelecido nesta Lei;

II - apresentar desempenho insatisfatório no curso;

III - desistir do Programa;

IV - não realizar de forma satisfatória a contraprestação prevista no art. 6° desta Lei.

Art. 8° Fica vedado ao profissional matriculado em curso de pós-graduação "lato sensu" custeado pelo
Programa desta Lei a pleitear outra Bolsa de mesmo nível ou de Mestrado ou Doutorado fornecida por outro
programa custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Art. 9° O incentivo financeiro mensal não tem natureza salarial ou remuneratória, não se incorporando à
remuneração caso seja servidor público estadual, não sendo computado para efeito de cálculo de 13° salário
e não constituindo base de cálculo para contribuição previdenciária.

Art. 10° Durante o curso de pós-graduação "lato sensu", caso haja atividades obrigatórias para cumprimento
de créditos ministradas no horário de expediente de servidor público estadual contemplado, será concedida a
ele dispensa de ponto das horas suficientes à sua realização, considerado o horário de locomoção, mediante
a apresentação de atestado de matrícula emitido pela instituição e análise da respectiva chefia imediata.

Art. 11° O regulamento incumbir-se-á de esquadrinhar o acompanhamento e avaliação do Programa,
podendo, para tanto, contar estabelecer a colaboração de instituições especializadas, mediante a
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formalização de instrumentos jurídicos próprios, respeitadas as normas legais, em especial as disposições 2
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

 Art. 12° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias
consignadas no orçamento vigente, conforme estabelecida em Lei.

Art. 13º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Apresentamos o projeto em tela objetivando instituir o programa que possibilite bolsas de custeio para
realização de cursos de pós-graduação "lato sensu" para os profissionais das mais variadas áreas do
conhecimento. De início, percebe-se que cabe ao Poder Legislativo estabelecer ações programáticas,
respeitando obviamente, o modus operandi na condução da administração pelo poder executivo.

Desta premissa, podemos inferir que a legislação atinente à previsão de programas seria em tese
constitucional desde que a forma de execução ficasse ao alvedrio do poder executivo. Pois bem, constata-se
do texto proposto em linhas volvidas que o raciocínio desenvolvido condiz com a tese aventada,
notadamente ao estabelecer um Programa no qual o poder executivo definirá as formas de implementação e
contemplação das ações. Ao associar este entendimento do estabelecimento de ações programáticas pelo
Legislativo, não se apresenta qualquer ofensa ao princípio da separação dos poderes, vez que o projeto
estabelece em seu texto a soma de esforços de ambos os poderes, por meio da comunhão de forças em prol
da capacitação profissional no âmbito do estado, com previsão de ações programáticas para órgãos já
criados e em pleno funcionamento, sem qualquer óbice de ordem administrativa. Fato notário no universo
jurídico é que com o advento da Constituição de 1988, sepultou-se a existência da vergastada e antiga
limitação em relação à iniciativa parlamentar para geração de despesas.

Assim, no plano constitucional, constata-se como única vedação a impossibilidade do parlamentar, via
emenda, aumentar despesa em proposição de autoria reservada ao Poder Executivo (CF, arts. 60 e 63, I).

Para consolidar o pensamento desenvolvido, colacionamos trecho da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, na qual refuta a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só e somente só poderá
ser proposto pelo Chefe do Poder Executivo estadual, conforme restou consignado na ementa da ADI 3394:

"..Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da
Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa
só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar
estão previstas, em numerus c!ausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil, matérias relativas ao
funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do
Poder Executivo. "

Diante do exposto, conto com a aquiescência dos nobres pares para aprovação da matéria proposta
maximizando o acesso à capitação profissional de excelência e contribuído com o desenvolvimento do
estado.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2019

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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