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I - Relatório

A propositura foi recebida e registrada pela SecretaÍia de Serviços Legislativos no dia
0lll2/2021, serdo aprovado o requerimento de dispensa da l.' e 2.' pautas na mesma data, após foi
encaminhada para esta Comissão no dio, Olll2l2021, tendo âportado na mesma data, conforme as

Íts.02120124v .

Submete-se à análise desta Comissão o Projeto de Lei n." I 119/2021 MSG n.'20212021,
de autoria do Poder Executivo. conlirrme ementa acima.

Em sua Mcnsagcrn, o CheÍ'c do Podcr Exccutivo justifica a proposição nos seguintes
tcnnos:

"A prese le ninula de lei propõe estabelecel católet isonómico de plogrcssão dos
semidores públicos da carreira dos Gestorcs Governamenlais ?eúle às demdis
carreiras do Poder ExÍtculh)o, deifiifido o interslícío nínino para progressdo

Imporíante esclarecer que as por oções nas cafteiras estadudis são concedidas
sob a forma de Progressões estruturadas em tabelaç de subsídios crescentes ehl
linhas w icais (proglessão vertical) e horizontais (progressão hotízontal).
A pog,e$ão wttical, tanbéh chamada de progÍessão de nível é concedida aos
servidores medianle aúálise conjünla de dois íatores: a,"aliação de desempenho e
cumprimento do inlerstício Íemporal fio cdtgo, que en regra é contada de três em

três anos para cada nível.
Já a progressão horizontal, ta bén chanada de progressão de ctasse, é a que

r?lreçenta o\ dunentor de *bsiJtos noi: txpressivo'
A concessão do direito à progressão horizonlal é realizada medianle análise
conjunta de dois íarores: comptoração de capacitaÇão medidnle lilulação e

cumprimento do i terstício lenporul no cargo, que em regra é contada de (03) ttê.t
a (05) cinco dnos, pafi cdda classe.
A ptoposta objeli|a corr$1ir a lei de carreira dos geslores gowrnaneníais q e de

acofi:lo com os nomas atualmente vigenles poden alcançdr o estúgio ttiximo de

sui kúekt de refiuhetqÍio em apenas 03 (tês) inos de serviço.

^\,. 
AndÍé Anlônio Maggi, n.'06, serôr A CPA CEP:780,19-901 cuiabá MI (DN)



EsrADo DE Maro GRosso

ASSEMBLEIA LEGtst-ATtvA Do EsrADo DE Maro GRosso
Secretaria Legislativa da ÍMesa Diretora

Núcleo CCIR

Comissão de Constituição,lustiça e Redação

Se por um larlo essa possibiliddde prcporciona contentamenlo aos servidores soh o
aspeclo íinonceiro a curto prazo, no médio e longo prazo provoca eslagnação nd
cafteira e a conseqüefile ifisaíisíação reíirar ds opções de crescimento horizontal
en todo rcstafiíe de tempo de saa ttídd prolssional no cargo,
Assim, a proposta visa exigir o cumprimenlo mínimo dos interstícios de classe
para progressão horizontal, acabando com d saho de progressão na cateird de
gestot gorenlomenlal, alinharulo-a às regras exigidas para as Íle ais carreirut.
Nesse sefitido, a prcposta delne que o interstício da progressão hotizonldl serd de
cumprimenío mínimo de 03 (írês) anos da Cldsse A pala B, 03 (três) anos da
Classe B para C e 5 (cinco) anot da Classe C para D, de Jorna que o serridor, ao
inge:sar no serviço público, ptogtida ao longo de seu exercício e tnantenha-se
cttuctlizaclo, com qualíficação pro.fissional adequada para o cargo e solisíeito
quanto ao aspectofnanceiro, que lerá um incremenlo em cada progTessào.

Vale esclatecü que a não exigêncio do inlerstício lenporal nas plo€tressões

ho zoníais é nuito prejúicial para a AdministraÇão, pois possibilita que o
servidor sejd promovido para ofndl.le carrcira sem se preocupat efi se atualizar
ou realizft cursos pafi1 melhor desenvol' er suas alribuições e sern qüe seu

desefipefiho seja avaliado no decorrer dos onos. Esse é o principal fioíiro, pelo
qual pralicamenle íodas as carreíras do Estado de Maío Grosso eigem o

cufiprifienlo de i lersíício íernporal, lanlo para al progrestões wrlicais, quanlo
puru u; proxressões hotizoníais. Sendo asrint, o prcsenle projelo visa lafibém
ploporcional isonomia con as demdis caffeiras,
Sob esle conlexlo é imporlanle ressa\ar que tambén o lempo de serriÇo previsto
para o servidor público au eníou com a alten)ção dos regas preridenciárias.
Nesíd feila, a presenle medicla se oslftl aínda mais necessária como íorrna de

eslitfiulat o próprio servidor a se tnaníer qualifrcado e aíualizado com as

consíttnles ínotaÇõe§ que Possdm resuhar e melhorids na pre§ldÇão dos seus

se^)iços à população, e'rilando-se a ocoüência do simples crcscimento wgelali\)o
claÍÍ,lha sem que isso resulte en melhorías efetiras de inleresse público.
Doulro lado, os gestorelt goremamentaís possuem duas leis que lrala de sua

carreird e anbds disciplinan re2yas de progressão, pot esta razão, estó sendo
proposta a rcwgação do artígo 9' dd Lei n" 7.350, de l3 de dezenbro de 2000'
que esla efi desuso, íendo em risíct ílue alualmente esíó sendo aplicada o otigo 9"
da Lei no 9.317, de 21 dejaneiro de 2010, Ítis recente.

A propositura foi encamiúada à Comissão de Trabalho e Administração Pública, que

exarou parecer favorável à aprovação, aprovado em l.'votação pelo Plenário desta Casa de Leis no

dia Ol lt2/2021 .

PosteÍiormente, os autos foram encaminhados à Comissão de Constituição, JustiÇa e

Redação para emissão de parecer.

É o relatór'io.

Av. Andró 
^ntônio 

M assi, n ' 06, Selor A CP^ CEP:78049-901 Cuiabá Ml (DN)
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II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação CCJR, de acordo com o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Crosso e artigo 369, inciso I, alínea "a", do Regimento lntemo
desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e juridico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação.

A presente proposição visâ âlterâr dispositivos da Lei n." 9.31 7, de 21 de janeiro de 2010, e

dá outras providências, conforme demonstrativo abaixo:

Leis a serem modificadas e revogadas Mensagem 20212021 PL ll19l202l

Lei n'9.317, de 21 dc j:rnciro de 2010

Art. 9' O cârgo de Geslor Govemamental será

csllulumdo por classes e linha horizontal de acesso,

identilicadâs por lctras maiúsculas, c cm 10 (dez)
níveis nrdicados por númcros arábicos, que constitul
a linha verlical de progrcssâo.

(...)

§ 3" A progrcssào horizontal dar-se á para qualquer

das classes previstas no § 1" dcslc aÍigo, mediante
apresenlaÇào do titulo rcspcclivo, após curllpdmento
de interstício obrigatório do 03 (rós) anos na classe
colacspondente ao último enquadramento.

Artigo 9" dà Lei 7.350 dc 13 de dezembro dc 2000
â ser revogado:

AÍ. 9" O cargo de Gestor Govemancntal será

estruturado por classes em lirüa hoizontal de acesso,

idenlificadas poÍ letras maiúsculas, e em 10 níveis
indicados por números aúbicos, que constitui a liúâ
veíical de progrcssão, conlorme Arcxo I da presenlc

lei. (Áltemda inte,é/.il»1ekte pela Lei h" 8A32, de

I7/12/2403)

AÍ. 1'Fica alterado o § 3'do anigo 9'da Lei n'
9.317, de 2l de janeiro de 2010, que passam â

vigorar com a seguinte redaçãoi

'Art. 9'(...)

(...)

§ 3'A progressào horizorllâ1, de classe, dar-se-á dc
rrnn lj1.,..,i pirÍJ orrrrd , nedr:rldrrr(nl( su,'(r oí a qJe ô

sen,idor ocupa, obedecidos os crrtérios de
qLdlifi(dçàú e o ..rrp-irrerro cl" rntcrs r.i" r'rirtitro
de 03 (rês) ânos da Classe A pârâ B, 03 (três) anos

da Clâsse B parâ C c 5 (circo) anos da Clâssc C para

D,

(...)'

,Aí. 2" Parâ fins de cur]rprimcnto do intersticio
ncccssário à progressào horiTontâl c vcflical, llca
âsscgurado aos scrvidores a conlagcm do tempo

tmiscorido até â dala de publicaçào desta Lei,
permanccerdo na mcsma classe e no mssmo nivel da

caneiú em que se enconlrâ posicionados.

Aí. 3' Iiica revogado o art. 9" da Lei no 7.350, do l3
de dezembro de 2000 corr as alteraçôcs lrâzidas
pelâs Lcis no 8-032, dc I7 de dezcnbro de 2003 c no

8.873, dc 16 de maio de 2008.

^v. 
André Anrônio Nlâggi, r." 06. S cror A CPA CEP:7E049901 Cuiabá MT(DN)
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§ 1" O âccsso às classcs dâr-se-á de âcordo com o
grau de Íonnaçào exigido parâ o provimcnlo do
cargo, da segui e fonna:
I - Classe A - ensino superior conlflero;
II - Classc B - tÍtulo dc pós-graduâçào em nivcl dc
Especialização lâto sensu;
III - Classe C - critérios estabelecidos para a Classe
''B' mais oulro titulo dc pós-graduâçào: (Altoaílo

Nlã Lci n" 8.873, de I6/05/2001:l)
iV - Classe D - título dc Mestre. Doutor ou PI'LD.

(Alterado pela I.ei n" 8.E73, de l6/05/2008)

§ 2 us rumprúJdrl(s Ju5 1rr.rJr de lon.],çào nâra
fins dc crquadrâmcnlo nas classes "^ , 'R". "C" ou

"D', serào aceitos sc cxpcdidos por irstituição de
ensino oÍlcialrrrente reconhecida.

§ 3" 
^ 

progressão horizonlal cntrc as classes se dar/r

dpó\ irrrerslrclo de 0l { r..r itnô. Ji (furrro cxerc.ci^.
lncdiante âpresentação do título respectivo.

§ 4" A pÍogressào verticâl obedeoerá à aváliação de
desempenho o cumprimento do intersticio dc 03

À alteração confonrc dcmonstrado acima, possui a linalidadc dc incluir como critério para

progressão fül1cional o intcrstício temporal de 03 (três).rnos, da C]asse À para B, 03 (três) ànos da

Classe B pam C e 5 (cinoo) anos da Classc C para D, na carrcira de Gestor Governamental, na

justificativa o Governâdor de Estado informa ào exigir o cumprimento mínimo dos intcrstícios de

classc para progressão horizontal, acaba coln o salto de progrcssão na cancira de Sestor
govemamental, alinhando-a às regas cxigidas pala as demais carrciras, conlêrindo assim um

tmtamento isonômico eütre os ser-vidores do Poder Exccutivo.

A Lei Complementar tr.' 04 que dispôe sobre o Estatuto dos Servidorcs Públicos da

Administração Dirctâ, das Autalquias c das Fundaçales Públicas Estaduais, conceitua no art 46 a

progrcssão funciol1a) rlos scguintes ter-rnos:

Att, 46 Progressão é a passtlgen do semidor de una reÍeftncia para a
imediaíamente superior, denÍro da mesma classe e da cdíeSoria Íuncional a que

perletlce, obedecídos os criíérios especílcados pdra a avaliação de dese penho e

te lpo de eíetiva perfianência nd cdteirct.

Av. André Antôniô Massi, r.'06. SetorA CPA CEP: 78049 901 Cuiabá MT(DN)
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O parágrafo único do art. 13 da Lei Complementar n. n 04 prevê também que Lei
especifica de caneira irá tratar da mâtéria referente a progressão. Vejamos:

Arl. 13 Á nomeação para cargo de cateia depende de pftvid habilitação en
concurso público de provas ou de prords e lílulor, obedecid« a ordem de

classilcaÇão e o prazo de sua valtlade.

Panigrifo único Os demai: requítilos paru o ingrcsso e o desen'rolri ento do
senrídor na carreira, nedianle prcgrcssiio, pronoção, ascensão e aces.\o seriío
estahelecidos pela leí que fxdr as direlrízes do sislemd de carreira n.I
aÍlministração pública estadudl e seus regulamenlos.

Referente a iniciativa legislativa para a proposição â matéria é de competência do Poder

Executivo, visto que o assunto envolve o regime jurídico do servidor do Estado, a Constituição do

Estado de Mato Grosso, em seu artigo 39, parágafo único, inciso II, alínea "b" dispõe que a matéria

regime juridico dos servidores públicos do Estado, onde se inclui a proposição, é de competênciâ
privativa do Chefe do Poder Executivo:

Art. 39 A inicialiw dx leis complemeníares e ordiruitids cabe a qudlquet

fiembrc ou Comissão da Assembleia Legislatira, ao Governador do Eslado' ao

Tribunal de.h.rstiça, à Procuracloria Geral de JusÍiça e aos cidadaos, na for a e

nos casos pre,risíos nesla Cofisliluição.

Parágraío út1ico SAo de inicialfua Privali'a Ílo Go|ernador do Esíado as leis
que:
I - fixem ou nodifiquen os eÍel^,os Íla Polícia Militat e do Corpo de Bombeíros

Miliíar:

ll 'disPonhan :,,hl.

(...)

b) servidores públicos do Eslado seu resirrre iurí.lico. Provinenlo de cargos

estabilkiade e aposenlttdoria de civís, rcÍorma e lra sÍerêncía de nililares pard a
inatí'ridade;

Dispõe ainda, em seu artiSo 25, inciso I, que cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre a

matéria:

Arl. 25 Cabe à Ássenlbléia Legislalit'a' com a sanÇão do Governadot do Eslddo,

fião exiSida esla Paru o especÜcado no Art. 28, disPor sobre todas as matérias de

co pelência do Eslado, especialfiente.'

Ademais â alteração proposta ao modificar matéria referente ao rcgime juddico do servidor

público efetivo que ocupa o cargo de Gestor Govemamental está em conformidade com a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é pacifica e reiterada no sentido de que as regÍas

;oncementes uo ."gi." jurídico dos servidores públicos não estão amparados pelo direito

adquirido, sendo suscetiveii a mudanças, a Constituição protege âpenas a irredutibilidade salarial, o

er. ,r.are-qutonio uuggi, n."06, SclorA CPA CEP:78049'901 Cuiabá Ml (DN)
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que não ó o caso, pois a proposta não alcança as situações pretéritas, mas sclão aplicadas nas futuras
progressôes. Vejamos o que diz a Ementa da ADI 4.161 dc relatoia do Milistro Roberlo Barroso.

Ementa: Dirciío Consliíuciondl e Ád inisbÍtiivo. AÇão díreta de
itlconstitucionalidade. Plano de cargos, cdrreird e remuneração do Polícia Ciril
do Estado do Acre. Conhecinento parcial. Imprccedênciíl do pedido. l. Ação
direta en q e se discute a constihtcionalidade da Lei n" 2.250/2009 do Estado do
Acre, que instituíu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 2. A
petição inícial deve indicar "o díspositi,ro da lei ou do ato normati\io i lpu€fado e

os Íundamentos jurídicos do pedido en relaÇão a catLt una das intpugnaçõx"
(art. 3", I, da Lei n" 9.868/1999). O descumprinento desse dever envja o nAo
conhecitfiento da dção dircta de inconslitucionalidade. 3. A jurisprudência do 

'TFé pacífica e reiterada no :entido de que os serridores públicos não íêm direito
adquirido à imutahilidade de regimejürídico. Assim, a garaníia previsÍa no art. 5",

LYWI, da Consíííuição não os poÍege cofilla leis qüe modifrquen as condições
que regem d rclaçõojurídíca que esldbelecem com a adninistração pública, desde
que não haja redução de se s.rencifienlos ou riubsidios. Precedenres. 1 O arl. 8",

III, da Consíiíuição ntio trata da necessidade de paflicipaçiio dds enlidades
sindicais representatiras de senidores públicos na refi»nulação de planos de

cargos e remuneração que atinjan a: cdlêgotias rcpresenladas. De toda sorle, o

meio setid inadequado para a alegdÇão de úcio no dlo nornalivo com fundar enlo
na aüsêncía de participaçiío do si dicalo, iá que a ação direta não comporla d
araliação de eleneníos de provd. Precedefiles. 6. Ação direta de

inconslilucionalidade conhecida parcialmefile e, nessa extensão, perl 1o que se

julga improcedente, com a deddração de constilucionalidade dos afis 12, 15,

pdrágrdío único, 22, VI e Y , e 25 da Lei n'2.250/2009 do Esíado do Ácre. Tese:
"Os princípios conslílutionais cla segwança iurídica e da ploleção ao direito
adquírido não garanlefi aos servidores potencíabnenle aÍetados por alteraÇões
legislali,as o direito à t MnulenÇão do regime afilerior, desde que não haja ofefisa

à garantia da irredutibilídade de vencimentos". (ADI 1461, Rel. Min. ROBERTO
BÁRROSO, Tribunal Pleno, DJe. 04/12/2019)

PoÍanto, o presente pÍojeto de lei está dentro das noÍnas constitucionais e legais, não

encontrândo impedimentos à sua apror açào.

E o parccer.

Av. André 
^ntônio 

Maggi, n." 06. Sctor 
^ 

CPA CLP: 78049-901 Cuiabá Ml (DN)
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III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n'lll9/2021
Mensagem n.'20212021, de autodâ do Poder Executivo.

Sala das Comissões. em de de 2021

I\r Ficha dc Votação

Voto Relator ía
Pelas razôes expostas, voto Íàvorável à aprovação do Projeto dc I-ci n' 11i9/2021 Mensagcrn
n." 2{)2/2(121. cle autoria do Poder Executivo.

Posição na Comissão IdcntificaÇão do (a) Delrutado (a)

Relator (a)

Membros (a) ,tÀ

/ -//á , -'/ 
" í'

,í
ü

Projeto de Lei n." I I l912021 Mensagen i." 20212021 Parecer n.o 1370/2021
Reunião cla Comissão ern oTt
Presidente: Deputado r! ,. ll^'^ §*far
Relator (a): Deputado (a) 'Q" tç..,+ -l:

Av. Ardré 
^ntônio 

Massi, n.'06, SelorA CPA CEP:78049-901 Cuiâbá M-l (DN)
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Reunião 24i Reunião Ordinária Híbrida
Data o7lx2/202t Horário 08h00min
Proposição PROJETO DE LEI Ne 111912021- MSG 20212021 "DÍspenso de Pouto"
Autor {a) Poder Exeautivo

Membros Tituleres sim Não Abstenção

Oeputado Wilson Sãntos - Presidente x ! ! tr
Deputado Dr. Éugênio -Vice Presidente x n tr tr
Deputado Dilmar Dâl Bosao x ! ! tr
Deputadâ Jânâina Riva ! ! ! x
Dêputedo Sêbâstião Rezendê n ü tr tr

Membros Suplêntês

Oeputado Carlos Avallonê tr ! ! tr
oeputado Fâi5sâl ! tr tr tr
Deputado tduardo Botelho tr tr tr tr
oeputado Delegedo Clâudinei x tr tr tr
Deputado xuxu Dal Molin tr n tr !
Soma Total 4 0 0 2

Rêsultâdo Finâl: Matéria relatada pelo Deputado Dr. Eugênio por vidcoconfcrência corn parecer

I,'AVORAVEL. Votàram com o Relator os Dcputados wilson Santos, Delegado Claudirlei
prcscnciatncntc c Diinar Dal Bosco por videoconlêrência. Ausente a Dcputada Janaina Riva e

o DeDutado Sebastião Rezende. Senclo a DroDositura aDlovada com parecer FÀVORÀVEL.
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