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Relator (a): Deputa a. Al

I - Relatório

A propositura foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia
11101,12022, sendo aprovado o requerimento de dispensa de lu e 2" pattas na mesma data, tendo,
sido a propositura encaminhadapara esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR no
dialllUt12022.

Submete-se à análise desta Comissão o Projeto de Lei Complementar n." 212022 - MSG n.'
1412022, de autoria do Poder Executivo, conforme ementa acima.

O presente Projeto de Lei, em síntese, conforme se infere da justificativa tem o objetivo de
proffogaÍ o pagamento da verba indenizatória instituída pela Lei Complementar n" 68412021, aos
profissionais de saúde, em razdo da persistente crise de saúde pública decorrente da pandemia
causada pelo SARS -CoY -2.

Ato contínuo a aprovação do requerimento de dispensa de pauta, o projeto foi
encarninhado à Comissão Especial-CE, a qual exarou parecer de mérito favorável à aprovação.

Por fim, os autos foram encaminhados a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação
para análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal ejurídico.

É o relatório.

II - Anális

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, alínea "d', do Regimento lnterno
desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as
proposições oferecidas à deliberação do Plenrário desta Casa de Leis.

O Projeto de Lei üsa alterar dispositivo da Lei Complementar n." 684, de 25 de fevereiro
de 2021, com o fito de prorrogar o pagamento de verba indenizatória e excepcional aos
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profissionais de saúde, ernrazáo da continuidade da persistente crise de saúde pública decorrente da
pandemia causada pelo Covid-l9.

A proposta envolve disciplina referente a servidor público do Poder Executivo, de
competência privativa daquele Poder, em conformidade com a Constituição do Estado de Mato
Grosso, que em seu artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea "a", dispõe sobre a iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo, em simetria com a Constituição Federal:

Árt. 39 Á iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de
Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos cctsos
previs tos nes ta C onst ituiç ão.
Parógrafo único São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:
II - disponham sobre:
(...)
d) criação, estruturação e otrib ões das Secretarias de Estado e órsãos da
Administração P úblics.

A Carta Estadual dispõe ainda em seu art. 25, VII, que cabe à Assembleia Legislativa
dispor também sobre amatfia; vejamos o teor do dispositivo citado:

Art. 25 cabe à Assembléia Legislativa, corn a sanção do Governador do Estado,
não exigida esta para o especificado no Art. 28, dispor sobre todas as matérias de
competência do Estado, especialmente: (...)
(...)

VIII - criaciio, transformacão e extincão de careos, emoregos e funcões públicas,
no Administrucã.o Pública direta e indireta. bem como fixaciio dos respectivos
vencimentos e remuneracão, obsemados os critérios estabelecidos na
Constituicão Federal e nesta Constituicão:

Nos ensinamento do Ministro Celso de Mello, na ADI 2.867, a locução constitucional
"regime iurídico dos servidores públicos" corresponde ao conjunto de normas que disciplinarn os
diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado 
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ogentes" onde se inclui a questão abordada nesta Mensagem.

Portanto, diante dos fundamentos acima, não üslumbramos questões constitucionais que
caracterizam óbices paÍa aaprovação do presente projeto de lei.
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E o parecer.
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III - Voto do (a) Relator (a). !

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do
212022 - Mensagem n.o \412022, de autoria do Podei Executivo.

saladas comissões, em )À de ú L de202z.

Projeto de Lei Co

IV - Ficha de Votação

Projeto de Lei Complementar n3 212022 -M"ntug*,
Reunião da Comissão em .,tn I o lt / eo e_)

mplementar n.o

Voto Relator (a)
Pelas razões expostas, voto favorável à aprovagão do p
Mensaggm n." 1412022, de autoria do Poder Executivo.

Posição na Comissão I{gqtificaÉq !o (a) Deputado (a)
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