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I - Relat6rio

Submete-se d an6lise desta Comissdo o Projeto de Lei Complementar no 12021'

Mensagem 2o\lzozl,de autoria do Poder Executivo, conforme a ementa acima'

A proposigdo pretente alterar dispositivo da Lei 9.317, de 2l de janeiro de 2010, e d6

outras provid6ncias.

O projeto de Lei visa estabelecer cari$er ison6mico de progressdo dos servidores pirblicos

da carreira dos Gestores Governamentais frente ds demais carreiras do Poder Executivo, definindo o

intersticio minimo para progressEo horizontal.

A proposta objetiva corrigir a lei de cxrdu:a dos gestores governamentais que de acordo

com as noffnas atualmente vigentes podem alcangar o est6gio m6ximo de sua tabela de remuneragSo

em apenas 03 (tr6s) anos de servigo.

Ap6s, os autos foram encaminhados a esta Comiss6o para a emissdo de parecer quanto ao

m6rito.
E o relat6rio.

II - Anflise

Cabe a esta Comiss6o, dar parecer a todos os projetos que abordem os temas contidos no

Art36g,inciso XII, alineas"t' a'of', do Regimento Interno'

No que diz respeito d tramitagdo e abordagem do tema, o Regimento Interno prev6 dois

casos: no primeiro, verihca-se a existencia de lei que trate especificamente do tema abordado, se

1ga) -IvIr

a



Estado de Mato Grosso

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Nilcleo Econdmico - NUCE

ComissSo de Trabalho e AdministragSo Priblica - CTAP/ALMT

confirmada o projeto ser6 prejudicado. No segundo, a exist€ncia de projetos semelhantes

tramitando, se houver, a propositura dever6 ser apensada.

Segundo pesquisas rcalizadas, seja na internet ou intranet da Assembleia Legislativa de

Mato Grosso sobre o assunto, n6o foi encontrada nenhuma propositura referente ao tema. Isso

significa a inexistOncia de obst6culo regimental ao prosseguimento da proposta de lei, desse modo

tai propositura preenche os requisitos necess6rios para an6lise de m6rito por parte desta Comissdo.

Sob o enfoque da an6lise quanto ao m6rito, a propositura pode ser avaliada mediante tr6s

aspectos : oportunidade, conveniCncia e relevdncia social.

A proposigSo pretente alterar dispositivo da Lei 9.317, de 21 de janeiro de 2010, e dh

outras providOncias.

O Projeto de Lei visa estabelecer cariter ison6mico de progressdo dos servidores priblicos

da carreira dos Gestores Governamentais frente is demais carreiras do Poder Executivo, definindo o

intersticio minimo para progressdo horizontal.

Importante esclarecer que as promogdes nas carreiras estaduais sdo concedidas sob a forma

de progressdes estruturadas em tabelas de subsidios crescentes em linhas verticais (progressao

vertical) e horizontais (progressdo horizontal).

A progressao vertical, tamb6m chamada de progressdo de nivel 6 concedida aos servidores

mediante an6lise conjunta de dois fatores: avaliagdo de desempenho e cumprimento do intersticio

temporal no cargo, que em regra 6 contada de tr6s em tr6s anos para cada nivel.

Jd aprogress6o horizontal, tamb6m chamada de progressdo de classe, 6 a que representa os

aumentos de subsidios mais expressivos.

A concessdo do direito ir progressIo horizontal 6 realizada mediante an6lise conjunta de

dois fatores: comprovagdo de .upu.ltugeo mediante titulagdo e cumprimento do intersticio temporal

no cargo, que em regrad contada de (03) tr6s a (05) cinco anos, para cada classe.

A proposta objetiva corrigir a lei de carreira dos gestores governamentais que de acordo

com as norrnas atualmente vigentes podem alcanqar o est6gio m6ximo de sua tabela de remuneragao

em apenas 03 (trOs) anos de servigo.

Se por um lado essa possibilidade proporciona contentamento aos servidores sob o aspecto

financeiro a curto prazo, no m6dio e longo prazo provoca estagnagSo nacarreita e a consequente

insatisfagdo retirai as op96es de cresciminio horizontal em todo restante de tempo de sua vida

profissional no cargo.

Assim, a proposta visa exigir o cumprimento minimo dos intersticios de classe para

progressdo horizonial, acabando .orn u salto de progressdo na catreira de gestor governamental,

alinhando-a ds regras exigidas para as demais carreiras.
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Nesse sentido, a proposta define que o intersticio da progressdo horizontal ser6 de

cumprimento minimo de 03 (tr6s) anos da Classe A para B, 03 (tr6s) anos da Classe B para C e 5

(cinco) anos da Classe C para D, de forma que o servidor, ao ingressar no servigo pirblico, progrida

ao longo de seu exercicio e mantenha-se atualizado, com qualificagdo profissional adequada para o

cargo e satisfeito quanto ao aspecto financeiro, que ter6 um incremento em cada progressEo.

Vale esclarecer que a ndo exig6ncia do intersticio temporal nas progress6es horizontais 6

muito prejudicial para aAdministragdo, pois possibilita que o servidor seja promovido para o final

de carreira sem se preocupar em se atuahzar ou realizar cursos para melhor desenvolver suas

atribuigdes e sem q,re s"u desempenho seja avaliado no decorrer dos anos. Esse 6 o principal

motivo, pelo qual praticamente todas as carreiras do Estado de Mato Grosso exigem o cumprimento

de intersticio temporal, tanto para as progress6es verticais, quanto para as progressdes horizontais.

Sendo assim, o presente projeto visa tamb6m proporcionar isonomia com as demais carreiras.

Sob este contexto 6 importante ressaltar que tamb6m o tempo de servigo previsto para o

servidor pirblico aumentou com a alteragSo das regras previdenci6rias. Nesta feita, a presente

medida se mostra ainda mais necess6ria como forma de estimular o pr6prio servidor a se manter

qualificado e atualizado com as constantes inovagSes que possam resultar em melhorias na

prestagSo dos seus servigos ir populagSo, evitando-se a ocorr6ncia do simples crescimento

vegetativo da folha sem que isso resulte em melhorias efetivas de interesse priblico.

Doutro lado, os gestores governamentais possuem duas leis que tratam de sua caneira e

ambas disciplinam regras de progressdo, por estarazdo, est6 sendo proposta a revogagdo do artigo 9

0 da Lei no 7.350, de 13 de dezembro de 2000, que est6 em desuso, tendo em vista que atualmente

est6 sendo aplicada o artigo 90 da Lei no 9.317, de2l de janeiro de 2010, mais recente.

Como se v0, a proposta busca garantir racionalidade d gestdo de pessoal, isonomia de

tratamento entre as .uoiiru., a16m de promover o estimulo e a atualizagdo profissional dos

colaboradores ao longo de todo o tempo previsto para a sua vida funcional dentro do quadro de

pessoal efetivo deste Poder Executivo.

Oportuno 6 o ato administrativo que compSe os pressupostos de fato e de direito' O

pressuposti de direito 6 a disposigdo legal que o estrutura e o pressuposto de fato s6o os

acontecimentos, as situagOes que levam a Administraqdo apraticar o ato.

O pressuposto de direito tamb6m est6 presente, hqa vista que a iniciativa apresenta

conformidade com os principios administrativos, mormente o da legalidade, eficioncia e

economicidade.

O interesse pirblico mostra-se presente, mormente porque o projeto de lei complementar

busca possibilitar o ixercicio eficiente das fung6es priblicas e da pr6pria gestdo administrativa,

traduzindo ao final, em maior eficdcia e efetividade na prestagdo dos servigos pfblicos e no

atingimento do bem comum, ou seja, da coletividade.
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Por fim, esta Relatoria sugere que a proposta em tela prossiga nesta Douta Casa Legislativa

e seja acolhida, face d demonstragdo nos autos de proeminente interesse social e dos demais

requisitos.

,4
tr o parecer.

III - Voto do Relator

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagflo
12021 - Mensagem 20212021, de autoria do Poder Executivo.

do de Lei no

Sala das comiss6es , "* 0/ d" J/ de 2021.

IV - Ficha de Votagflo

Voto Relator
pela aprovaglio do Projeto de Lei no

l2o2l - Mensagem 20212021, de autoria do Poder Blecutiyo.
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