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Autor (a)t Mesa Diretora

Relator (a): Deputado «"1 -fn),ff 8, r-»r

I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registradâ pela Secretaria de Serviços Legislativos no
dia 0810612022, tendo sido aprovado requerimento de dispensa da 1." e 2.u pautas na sessão do dia
22/06/2022, após, os artos foram encamiúados para Comissão de Mérito.

De acordo com o projeto em referência, tal propositua visa acrescentar dispositivos a Lei
n" 11.488, de 11 de agosto de 2021, que "Dispôe sobre a estrutura organizacional, os cargos em
comissão de direção, chefia e assessoramento, e funções de confiança da Assernbleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso ALMT e dá outras providências.

A Mesa Dirctora assim cxpõe em sua justificativa:

"lncêndíos podem causar danos graves, podenclo ser em alguns casos até íahis.
Por essd razão, a quesíão envolve saúde e segurttnça do trabalho.

Nessa senda, íormar coordefiadoias intemas, cofipostas de colaboraclores aptos
para lidat com possíveis iscos e acidentes, tolt1ou-se essencial deniro dos
ambíeníes de írabalho.

Um efeíiw sistema de preyenção e combate a incêndio, fi.tis do que proteger a
vida dos trabalhadoret. e cidadàos ,1uc lrequenram erta Cosa de Leis ,e,guailarà
o paui ônioisico e intelectüal deste Poder Legislati'o.

Nos lermos da prcyisão contida no art. ól, § 1', inc. II, alínea "a", da CF somente
por meio de lei e sentidoíormal, podeúo set criddos cargos, empregos e íünções
públicas.

Á1,!. 61. A iniciaíiva das leis complementares e odinói.ts csbe a qualquer membro
ou L:ottlíssAo dd C/i»tura do: Deputados, do Senuio latlaral ort tlo
Nocianal, oo l'rasiden!( da República. do Supreno Trihunal F'
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Tribunais Superiores, ao Prccuradotceral da República e aos cicladdos, najorma
e nos tasos previstos nesla ConstituiÇào-
6 l" Sào de hi iotiva privotiüa do Prclrlenk da ReTubli.a as lcis que_

t..l
Il _ disponhan sobre: a) c aÇão de cargos,;funções ou empregos públicos na
administração díreía e dutátquica ou aumenb àe 

"ua 
re-uneráçãi;

Suanto à Constiíuíção Btadual esta esíabelece qae.-

ÁtL 25 Cabe à Assembleia Legislatíya, com a sa ção clo Governador do Estado.
não exigida esta para o especirtcado no afl. 2tt, dispot sobrc todas as maíétias de
cofipe tência do Es tado, especialme nte.

(...)

VIII - criação, transÍomação e extinção de cdrgos, enprcgos e futlÇões públia1s,
na Admínistração Públíca Í1irctu e indireta, bem como frxação dos r;spectivos
vencinentos e renuneração, obsenados os crííétios estabelecidos na Conitituição
Federal e nesta Cotlsttuição:

Dessaforma, consoante ct Cofistituíção Federal e a Consituíção Estddual, o cargo
público só pode ser críado pot leiíonnal.

!" Oye t""ge ao aspecto eleitoral, o projeto de lei atende ao que detenlína a
legisldção pátría, pois não há norma qüe proíba a críaçãi de cargos na
Adtnínistação Pública a qudlquer tempo durante o ãno eleitoral.

Quanto á noneaÇão, a Lei n" 9.504/97, efi seu artigo 73, esclarece que, nos três
meses antefiores ao pleito, até a posse dos eleitos, o agente público, sob pena íle
nülidade, está ptoibído de "nomear, coníratal ou de quaiquer forma-adnítir,defiiti sem justtt causct, suprímír ou readaptal ,ontagin" ou pir outros meios
difcultar ou inpedir o exercbío Íancíonal e, aínda, ex àfiicio, ràmoyer, trunsferir
ou exonerur \!rudot público . llJ
TodauiÍt, a alkea "a" do nesno dispositiyoíaz üma ressatva à reÍericta proibição,
permitindo d fiomeaÇão ou exoneraÇão de cargos en conissão e designaÇão ou
díspensa de íunÇões .le con/idnça-

Desse modo, o prcsente projeto de lei não soíre qudlquer obsííiculo no aspecto

111 http://rrú'\r.p!sa!tho.ga!.blLciyil 03/leis/19501 hín dceiso em 09.05.2022.".

Corn a dispensà de pauta, o projcto foi encaminhado à Comissão de Trabalho e
Adrninistração Pública a qual exarou parecer dc mérito favorável à aprovação da prcpositura, teüdo
sido aprovada em primeita votação na sessão do dia29/0612022.

Av. 
^rdré 

Anlônio Maggi, tr.'06, SerôrA CpA CEp:78049-901 Cu;ata llrlr_Sy
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Posterionnente os autos tbram cncaminhados a esta Comissão na data de2910612022.

No âmbito desta Comissão dc CLnlstituição, Justiça c Redação, esgotado o prazo
regimcntal, não lbram aprescntadas cl.nendas c/ou substitulivos, estando, poúa[to, o projeto àe lei
em qucstão, apto para análise e parccer quanto ao aspccto constitucional, legal e jurídico.

E o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação CCJR, de acordo com o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 369, inciso I, alinea,,a,,, do Regiment;lntemo
desta Casa de Leis, opinar quânto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e regimental e sobre
todas âs proposiçôes oferecidas à deliberação da Casa.

De acordo coln o projeto em refcrêDcia, tal propositura visa acrescentar dispositivos a Lei
n' 11.488, de 1l de agosto de 2021, que "Dispõe sobre a cstruturd organizacionâI, os cargos em
comissâo de direção, chcfia e asscssoramento, c funçôes <Je confiança da Asscmbleia Legislaiiva do
Estado de Mato Crosso - ALMT e dá outras providôncias.

Para melhor clucidação das alterações contidas na proposta, abaixo seguc quadro
comparativo:

EsraDo DE MATo GRosso
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Lei n'11.488 de 11/08/2021 PL n' 59112022

Att, 4' A Prcsidêncía da Ássembleid Legislatiya do
Eslddo de Mato Grosso, con atibuições coníiÍlas
no art. J4 ? .t?guintes Jo R?pimentu lnterno. potsui
cts seguintes ünídades ddtkínístrativ)s e suas
respe c I iy as es trut uras :
I - Gdbineíe do Gestor da PrcsLlêncía;
a) Unídade de Assessotiu;

- Supetint?ndincid Execütiva da Pr"stdên,ia,
a) Cootclenadoria de Integração, Cidadania e

l) Unidade de Ássessoria,
b) Coordenadot"ia de Segurãnça Mílitut e
Legislaíiy.l.
1) Gerência de SeguranÇd Mlit.tr--
A) Unídade de Policiamento;
2) Gerêncía de Seí<urança Legislatiya;
3) Uniddde de Ássessorid;
c) Coo enodoria de CetinoníaL
1) Unidade de Ássessoria;

Atl. l' Fica.tcrescidd o alínea 'd do i,lciso ll íla
ãrt. 1'da Lei n" 11..188, de 1l de dgo.tto íle 2A21.
q e Dispõc sabre d e:truturd oryonivrcionl , os
cLtrgos en collissão de dircÇão, cheld e
a\\essoratnenta, e .funções de confança da
/sseúbleia Legiltlati,ra do Estddo de Mdb Gt.as.\o -
ALMT c dá outrds prcúdências", co 1a segúinte

''Árt. l'1...)
(...)
]t (..)

d) Cooidenadoria de Proteção

I Gct incia dc Scturunça eo Ddlhct rc
2) Gerêncid da Btigada Contr.t Incôndiu;
3) Uni{Lde de Assessorio;
(...)

At t. 2" Fic.uli dcrescidds ds segtúttet linhot ao lirull

contra Incêndio e

Av. André Antônio Maggj, n.'06, SerorA CPA CEP:78049-901 Cuiabá MT(LS)
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a

rla Tohela rll do Anoio Il Lei ' 11.168, de 11 Llc

tlgosb de 2021, co l Lt seguinle redaÇãa-

I ..)

Coorde,údoria de ProteÇão contru lncên.lio e

COR

G€têncid de SegttdnÇa Contra In.:êndío

Gercnte GllR I

Ge túiu da Brigada ('ontru hrêndio

Gereníe GEll l

As alterações propostas atuam em consonância com os principios constitucionais dâ
Eflciência, previsto no aú. 37, capr, da Constituição Federal de 1988, implementando uma
estrutuÍa modemâ.

A proposição encontra respâldo I1o artigo 26, inciso XIV, da Constituição Estadual, l,? ,e/àir:

Á . 26 É do cotqtetência exclusiva da Assembteii LegisliÍiea:
(...)
XIV - dispot sobrc sua organiznçiio, Íuncionahefito, poder de polícia, criação,
lrunsíormoção ou exlihção dos cargos, empregos e íunções de seus serli\'os t
.lixação da respectíya remuneraÇão, obseryados os patlinetros estabelecidos na
ConstituíÇão Federol e nesta ConstituiÇão;

Alán disso, o Regimento Intemo da Assembleia Legislativâ assim dispõe:

Á . 32 À Mesa Dírcto t compete, além das atribuiÇões outas consípnadas neste
Re gimento, e spec ia I mente :
I - na paúe legislatiya:
(..)
d) propor à Assenbleia Legislatiya a criação dos lugdrcs ecessátios aos se s
seniços administalíyos, bem como d concessão de quaisquer vaníagens
pecuniárías ou aumento de,rencimentos aos seus Íuncíonáríos;

Art. 173 Sõo da iníciatira da Mesa Díretora da Assenbleia Legislaíiva, entrc
outros, os projeíos:

I - qre fixen ou modifrquem o número, categoria ou vencítfie los dos seflidoles do
Poder Legislativo, as condições de sua noneação, exofieração, conlratação ou
dispensa, assim como o critério do gozo de licenÇas e Íérics e aplicaÇões de

ormas disciplifiares,
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Salienta-se ainda que a proposição eÍcontra amparo legal na Lei n" 9.504/1997 que
" Estabelece normas pdra as eleíções", em seu aÍigo 73, inciso V, alínea .,a,,, 

ir? yelóttl

Art.73. Sào proibidas aos ageníes públicos, seryidoles ou não, at kguintes
co dutds tendenles a aÍetar a igualdade de oporfunidades efitre candídatos nor;
pleitos eleiloruis:
(...)
f - no ear, contratdr oü de qualquer forna admitil, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou pot outros meios dúcultal ou inpedir o
erercício íunciondl e, ainrla, ex olfcio, remoyeL tran{eit ou exonerar servidor
público, na cilcunsc ção do pleíío, nos tês meses que o aniecedem e até a posse
dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, rcssalvalos:
d) a ohTeação ou exoneraçiio de caÍgos em comissdo e designaçiío ou tlisperrsa
deÍurrções de conÍi nçú;

Logo, conclui-se que elâ ateÍde ao principio da eficiência, não promove aumento de
despesas, e não contmria nomas constifucionais e legâis, estando apta à aprovaçào.

E o parcccr.

III - Voto do (â) Relator (a)

Pelas razões expostas! voto favorável à aprovação do Projeto de Lei 11.'

autoria da Mesa Diretora.
591/2022, de

Sala das Comissões. em (Ít d. cJ] a" zozz.

^v. ^rdré ^rtônio 
Maggi, n.'06, SetoÍA CPA CEP:78049901 Cuiabá MT (LS)
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IV - Ficha dc Votàção

Projcto de Lci n.'59l /2022 Pareccr .]-"':,5:,12022

Reunião da Comissão cm

-.k 
/IÍ) tairVT

Presidente: Deputado Af) i U,-yy.',"urr.J tÀl- Í5Êr^,i
Relator (a): Deputado (a) 1^A rl /t.. F,,t ff
Voro Rclator (a)
Pelas râzões expostas, voto faro.ávà
Mesa Diretora.

Posição na Cornissão ldedlificaçâo do (a) DcDutado ía)
Relator (a) L rr

\l,lv»ot h^"P 'rh"1 \\Membiosl(a) 
-rí 

N n

ã^i§\Y'f-\T
\
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Assembleia Legislativa

ForHA DE voTAçÃo - stsrEMA DE DELTBERAçÃo REMora

vorAçÃo

a)
--!.P\arÀ.âr ,l

Igor S§uza Plieira
Consultor Legislativo em erelcicio - Núcleo CCJR

ASSEMBLETa LEGtst-aflva oo Esraoo DE Maro GRosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CC.IR

Comissão de ConstitLrição, Justiça e Redação

Reunião 14! Reunião Ordinária Híbrida
Data os/o7 /2022 Horário 14h00min
Proposição Projeto de Lei na 591/2O22 "Dispenso de Pouto"
Autor (e)

Mêmbíos Titulares Sim Não Abstenção

Deputâdo Dilmâr Dál Bosco

Presidente
tr tr tr a tr tr

Deputâdo Sebâstião Rezende
Vice-Presidente

tr ! tr tr ! tr
Deputado Dr. Iugônio tr tr x tr ! tr
Deputãdo Delegado Claudinei ! tr x tr tr
Deputado Mâx Russi a ! ! x tr tr

Membros Suplentes

Dêputado Carlos Avallone tr tr tr n tr tr
Deputado Xuxu Del Molin tr tr x tr tr !
Deputedo Faissal tr tr tr D tr tr
Deputede Jãnainâ Riva tr tr tr tr tr tr
Deputado Dr. Gimenez n tr tr tr tr tr

SOMA TOTAL 3 0 0

CERTIFICO: Mâtéria relatada pelo Deputado Max Russi com pareçer FAVORÁVEI, Aprovado pela
maioria dos votos com parecer FAVORÁVEL.

AvenidaAndréAntônioMaÊsi, n.e06,SetorA-CPA-CEPr78049'901-Cuiabá-MT


