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I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de serviços Legislativos no dia

O2lO2l2O2l, foi 
"oto.ààa 

em pauta no aií rclOZà021 e cumpriu regularmente a pauta' Foi

encaminhada a secreta.ia Parlarnentar da Mesa Diretora no dia 2210312021. Após foi enviada a esta

Comissão no dia 2310312021 , para análise'

Submete-se à análise desta Comissão o Projeto deLei Complem entar tf 0512021, de autoria

do Deputado Delegado Claudinei, conforme a ementa acima'

Aproposiçãovisaalterararedaçãoparagrafoúnicodoart'164lreicomplementarestadual
n" 04 de 15 de outubro de 1990 e dá outras providências'

Art. 1" Altera a redação do paragrafo único do art' 164da Lei Complemenw

Estadual n" 04 de I 5 de outuüro de 1990, que pasa a conter a seguinte redação'

'An. 164 (...)

§ 1' O servidor público que for demitido ou destituído do cargo em comissão por

ini.in*án"iua"urt.159;I,IV,VIII,XeXIincompatibilizaoex.servidorpara

"'""^í,"|,.ia,-,"emcárgoptruricoestadualpeloprãzode08(oito)anosapósaextinção dapena ou cumprimento da sanção'

Art. 2'Esta Lei entra em vigor na data de suapublicação'

Após,osautosforamencaminhadosaestaComissãoparaaemissãodeparecerquantoao
mérito.

É o relatório'
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II - Análise

Cabe a esta Comissão, de acordo com o art.372, inciso I, alínea "a", emitir parecer a todos
os projetos, nos casos previstos no Regimento Interno desta Casa de Leis.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento Intemo prevê dois
casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate especificamente do tema abordado, se

confirmada o projeto será arquivado. No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando,
se houver, a propositura deverá ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na intemet ou intranet daAssembleia Legislativa deMato
Grosso sobre o assunto, não foi encontrada nenhuma propositura referente ao tema. Isso significa a

inexistência deobstáculo regimental ao prosseguimento daproposta de lei, dessemodo tal propositura
preenche os requisitos necessários para análise de mérito por parte desta Comissão.

Sob o enfoque da análise quanto ao mérito, a propositura pode ser avaliada mediante três
aspectos: oportunidade, conveniência e relevância social.

A proposição visa alterar a redação paragrafo único do art. 164lei complementar estadual

n'04 de 15 de outubro de 1990 e dá outras providências.

Ocorre que, partindo do entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da

União são de observância obrigatória pelos Estados, existe a violação por vício de iniciativa, visto
que a presente propostiura trata do regime jurídico dos servidores, matéria cuja iniciativa é reservada

ao Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1', inc. II, da CF).

Logo, a presente propositura cria atribuições e modifica o funcionamento da administração
pública estadual, esfera essa que é de prenogativa do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Conforme art. 66, da Constituição Estadual, senão vejamos:

"Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:
I - nomear e exonerar os Secretários de Estado;
II - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta
Constituição, inclusive, (sic.) nos casos de aumentos salariaís;
III - sancionar, promulgar e fazerpublicar as leis, expedir decreto s e regulamentos

para sua fiel execução;
IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
V - dispor sotrre a organização e funcionamento da Administração do

Estado, na forma da lei;

r...1"

Neste sentido, o art. 155, I, do Regimento Intemo desta Casa de Leis prevê a não

admissibilidade de assuntos alheios à competência Legislativa, senão vejamos:
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"Art 155 Não se admitirão proposições:

I - sobre assunto alheio à competência da Assanbleia Legislativa;
II - que deleguem a outro Poder atribuição de privativa competência do Poder
Legislativo;
III - anti-regimentais ;
IV - quando redigidas de modo a que não se saiba, à simples leitura, qual a
provid ência o bj etivada ;
V - que, mencionando contratoou concessão, não se façamacompanharde cópia
dele ou o transcrevam por extenso;
VI - que contenham expressões ofensivas a quem quer que seja; VII -
maniíe s tametxte in cons titu cionais ;
VIII - quando, em se trdtando de substitutivo, emenda ou subemendas, não
guardem direía re lação com a proposiçào;
IX - quando não devidamente redigidas;
X - consideradas prejudicadas, nos termos do art. I 94;
XI - relatiyas a lei periódica,fora dos anos próprios à sua apreciação;
XII - declarativa de utilidade pública, que não atendd os requisitos previstos em

Lei;
XIII - nos casos do Parágrafo único do art. 186. "

Por fim, esta Relatoria sugere que a proposta em tela não prossiga nesta Douta Casa

Legislativa.

É o parecer.

III - Voto do Relator

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, votopela rejeição doProjeto de Lei Complementar
n'05/2021, de autoria do Deputado Delegado Claudinei.

Sala das Comissões, en.r de de 2021.
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IV - Ficha de Votação

Voto Relator
Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela rejeição do Projeto de Lci

Complcmcntar n" 4112020, dc autoria do Dcputado Dr'.Gimenez.
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