
EsrADo DE MATo GRosso

ASSEMBLEtA Lecrsurrvn oo EsrADo DE Mnro Gnosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
N dcleo Econ6mico
ComissSo de Trabalho e AdministraeSo PLiblica CTAP

Parecer no 1,06120221CT AP

Referente ao Projeto de Lei n' 59112022 que "Acrescenta dispositivos
i Lei n'11.488, de 11 de agosto de 2021;'

Autor: Mesa Diretora

Relator: Doputado

I - Relat6rio

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Servigos Legislativos no dia
0810612022 e recebeu requerimento de dispensa de pauta em 22/0612022. No mesmo dia foi enviada
a Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora e posteriormente foi encaminhada a esta Comissdo para
an6lise.

Submete-se a esta Comissdo o Projeto de Lei n". 59712022, de Autoria da Mesa Diretora
conforme a ementa acima.

O autor prop6e a Lei que acrescide a alinea "d" ao inciso II do art. 4' da Lei n" 1 1.488, de
11 de agosto de 2021, que "Disp6e sobre a estrutua organizacional, os cargos em comissdo de
diregdo, chefia e assessoramento, e fungdes de confianga da Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso - ALMT e d6 outras providdncias", com a seguinte redag6o:

"ArL 4"

(...)

(...)

rr (...)

(...)

d) Coordenadoria de Protegiio contrq IncAndio e Pdnico:

1) Ger€ncia de Seguranga Contra IncAndio;

2) GerAncia da Brigada Contra Inc2ndio;
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3) Unidade de Assessoria;

(...) "

De acordo aom o autor, um efetivo sistema de prevengdo e combate a inc6ndio, mais do que
proteger a vida dos trabalhadores, e cidadSos que frequentam esta casa de Leis, resguardar6 o
patrim6nio fisico e intelectual deste Poder Legislativo.

Ap6s, os autos foram encaminhados a esta Comissdo para a emissdo de parecer quanto ao
m6rito.

E o relat6rio.

II - Andlise

Cabe a esta Comiss5o, dar parecer a todos os projetos que abordem os temas contidos no
4n369, inciso XII, alineas "a" a "f', do Regimento Intemo.

No que diz respeito i tramitagdo e abordagem do tema, o Regimento Intemo prev€ dois
casos: no primeiro, verifica-se a existdncia de lei que trate especificamente do tema abordado, se
confirmada o projeto ser6 prejudicado. No segundo, a exist6ncia de projetos semelhantes tramitando,
se houver, a propositura dever6 ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na intemet ou intranet da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso sobre o assunto, n6o foi encontrada nenhuma propositura referente ao tema. Isso significa a
inexist6ncia de obst6culo regimental ao prosseguimento da proposta de lei, desse modo tal propositura
preenche os requisitos necessiirios para an6lise de rn6rito por parte desta Comissdo.

Sob o enfoque da anSlise por m6rito, a propositura pode ser avaliada mediante tr6s aspectos:
oportunidade, conveni0ncia e relevAncia social.

O autor propde a Lei que acrescenta a a alinea "d" ao inciso II do art. 4o da Lei n. 1 1.488, de
11 de agosto de 2021, que "Dispde sobre a estrutura organizacional, os cargos em comissao de
diregSo, chefia e assessoramento, e fungdes de confianga da Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso - ALMT e d6 outras provid6ncias".

Sobre o tema podemos dizer que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
aprovou e o Govemador sancionou a Lei Estadual n' 11.488, de 11 de agosto de 2021, que dispde
sobre a estrutura organizacional, os cargos em comissdo de diregdo, chefia e assessoramento, e
fung6es de confianqa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso - ALMT.
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Feitas as ponderag6es acima, passamos a an6lise dos requisitos necess6rios e inerentes ao
caso.

oportuno 6 o ato administrativo que compde os pressupostos de fato e de direito. o
pressuposto de direito 6 a disposigdo legal que o estrutura e o pressuposto de fato s6o os
acontecimentos, as situag6es que levam a Administragdo a praticar o ato.

- Assim, ficou claro que a iniciativa contempla os mencionados pressupostos, haja vista que 6
fato a necessidade a Assembl6ia Legislativa alterar a legislagdo para que esta produia os eflitos
desejados.

O pressuposto de direito tamb6m est6 presente, haja vista que a iniciativa apresenta
conformidade com os principios administrativos, mormente o da legalidade, efici6ncia e
economicidade.

Um ato 6 conveniente quando seu conterido juridico produz um resultado que atenda ir
finalidade pretendida que 6 a satisfaqdo ao interesse ptblico e relevAncia social. O interesse pirblico
refere-se ao "bem geral". O interesse publico 6 um conceito central para a politica, a democracia e a
natureza do pr6prio govemo, ji a relevdncia social 6 justamente a verificagio da importAncia da
proposta para populaq6o.

Nesse sentido, podemos afirmar que a iniciativa est6 em consenso com este pressuposto,
pois regulamentar6 questdo relacionada aos inc6ndios, os quais podem causar danos graves, podendo
ser em alguns casos at6 fatais. Por essa raz6o, a iniciativa envolve satde e seguranga do trabalho e
consequentemente aumentar6 a seguranga de todos presentes na Assembleia Legislativa, tanto
servidores quanto os cidadios que buscam atendimento na Casa Legislativa, desta forma contribuindo
para a sociedade como um todo de forma mais segura.

O interesse ptblico mostra-se presente, mormente porque o projeto de lei, busca possibilitar
o exercicio eficiente das fungdes pirblicas e da pr6pria gestdo adrninistrativa, traduzindo, ao final, em
maior efic6cia e efetividade na prestagio dos servigos priblicos e no atingimento do bem comum, ou
seja, da coletividade.

Por fim, esta Relatoria sugere que a proposta em tela prossiga nesta Douta Casa Legislativa,
face d demonstragdo nos autos de proeminente interesse social e dos demais requisitos.

E o parecer.
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III - Voto do Relator

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagfio do projeto de Lei no
591/2022, de Autoria da Mesa Diretora.

Sala das Corniss6es, " fi o"/60" ,rrr.

IV - Ficha de VotagSo

Projeto dc Lei n' 59112022 - Pareser n" I
Reuniio da Cor-nissio ern

Voto Relator
Pclas raz6es expostas, quanto ao rn6rito, voto pela aprovagio do Projctq de
Autoria da Mesa Diretora.

' 59112022, de
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