
Emenda ao Projeto de lei nº 503/2020 - ab1jeb9i

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Silvio Fávero

Acrescenta o parágrafo único ao art. 51 do Projeto de Lei nº 503/2020 - Mensagem nº 65/2020, com a
seguinte redação:

“Art. 51 (...)

Parágrafo único: Em conformidade com o disposto no caput deste artigo, ficam autorizadas as
despesas com pessoal relativas à nomeação dos aprovados em Concurso Público, nos casos de
reposição em razão de vacância de cargos efetivos, nas áreas de saúde, educação e segurança
pública, na medida da necessidade da Administração Pública e respeitando a disponibilidade
orçamentária, consoante o disposto no art. 169, §1º, incisos I e II da Constituição Federal.”

JUSTIFICATIVA

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, proíbe a concessão a qualquer título, de
vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e subsídios de servidores civis e militares bem
como a realização de concursos públicos que acarretem em aumento de despesa.

Todavia, não veda a reposição de vacância de cargos efetivos, uma vez que não representa “aumento de
despesa”. Exceção essa, expressa no art. 8º, IV da Lei Complementar n.º 173/2020, nos seguintes termos:

“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública
decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de
chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições
decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que
trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários
para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de
militares;”

Assim, a presente emenda aditiva objetiva criar no art. 51 do texto original, um dispositivo prevendo a
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possibilidade de nomeação dos aprovados em concursos públicos, nos casos de reposição de vacância dos
cargos efetivos, como já autorizado no caput do próprio artigo.

No caso, as nomeações serão nas áreas de educação, saúde e segurança pública, em decorrência da grave
crise gerada pela Covid-19, bem como das medidas, ainda necessárias ao seu enfrentamento.

Cabe ressaltar que, a inclusão da previsão das citadas nomeações na LDO/2021, não significa que elas de
fato serão realizadas, mas autoriza o Governo, caso haja necessidade.

Por fim, importante frisar que a Constituição Federal, no art. 169, I e II autoriza a reposição na formar ora
proposta, desde que haja disponibilidade orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias.

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

II - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

III - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as
empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Pelas razões acima, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desta relevante emenda.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Julho de 2020

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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