
Estado de Mato Grosso

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
N0cleo Econ6mico - NUCE

ComissSo de Trabalho e AdministragSo Priblica - CTAP/ALMT

Parecer n' 0 1 /20221 CT AP

Referente ao Projeto de Lei 1119/2021 - MSG 20212021, que "Altera
dispositivo da Lei 9.317, de 21 de janeiro de 2010, e df outras
provid0ncias.".

Autor: Poder Executivo

Relator: Deputad, ?flrrn ?/fuP

I - Relat6rio

Submete-se i andlise desta Comissdo o Projeto de Lei no 111912021, Mensagem 20212021,
de autoria do Poder Executivo, e o Substitutivo Integral no 01, de autoria do Deputado Max Russi.

A proposigdo pretente alterar dispositivos da Lei 9.317, de 2l de janeiro de 2010, e d6
outras providOncias.

O Projeto de Lei visa estabelecer car6ter ison6mico de progressdo dos servidores priblicos
da carreira dos Gestores Govemamentais frente ds demais carreiras do Poder Executivo. definindo o
intersticio minimo para progressdo horizontal.

A proposta objetiva corrigir a lei de carreira dos gestores govemamentais que de acordo
com as nornas atualmente vigentes podem alcangar o est6gio mriximo de sua tabela de remuneragao
em apenas 03 (trds) anos de servigo.

O Substitutivo Integral n" 01, de autoria do Deputado Max Russi, visa acrescentar e alterar
dispositivos a Lei no 9.317, de 21 de janeiro de 2010 e d6 outras provid6ncias, com intuito de
reestruturar a carreira de "Gestor Governamental na AdministragSo Priblica Estadual ".

Ap6s, os autos foram encaminhados a esta Comiss6o para a emissSo de parecer quanto ao
mdrito.

E o relat6rio.
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II - Anilise

Cabe a esta Comissdo, dar parecer a todos os projetos que abordem os temas contidos no
4rt369, inciso XII, alineas "a" a "f', do Regimento Interno.

No que diz respeito d tramitagdo e abordagem do tema, o Regimento Interno prev6 dois
casos: no primeiro, verifica-se a exist6ncia de lei que trate especificamente do tema abordado, se
confirmada o projeto ser6 prejudicado. No segundo, a existoncia de projetos semelhantes
tramitando, se houver, a propositura dever6 ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na internet ou intranet da Assembleia Legislativa de
Mato Grosso sobre o assunto, ndo foi encontrada nenhuma propositura referente ao tema. Isso
significa a inexistdncia de obstiiculo regimental ao prosseguimento da proposta de lei, desse modo
tal propositura preenche os requisitos necess6rios para an6lise de mdrito por parte desta Comiss6o.

Sob o enfoque da anilise quanto ao m6rito, a propositura pode ser avaliada mediante tr6s
aspectos: opofiunidade, conveni6ncia e relevdncia social.

A proposigio pretente alterar dispositivo da Lei 9.317 , de 21 de janeiro de 2010, e d6
outras providOncias.

O Projeto de Lei visa estabelecer car6ter ison6mico de progressdo dos servidores piblicos
da carreira dos Gestores Governamentais frente ds demais carreiras do Poder Executivo. definindo o
intersticio minimo para progressdo horizontal.

Importante esclarecer que as promogOes nas carreiras estaduais s6o concedidas sob a forma
de Progress6es estrutuadas em tabelas de subsidios crescentes em linhas verticais (progressdo
vertical) e horizontais (progressdo horizontal).

A progressio vertical, tamb6m chamada de progressdo de nivel d concedida aos servidores
mediante an6lise conjunta de dois fatores: avaliagSo de desempenho e cumprimento do intersticio
temporal no cargo, que em regra 6 contada de tr6s em tres anos para cada nivel.

J6 a progressSo horizontal, tamb6m chamada de progressdo de classe, 6 a que representa os
aumenlos de subsidios mais expressivos.

A concessdo do direito d progressSo horizontal € realizada mediante an6lise conjunta de
dois fatores: comprovagio de capacitagdo mediante titulagSo e cumprimento do intersticio temporal
no cargo, que em regra 6 contada de (03) trCs a (05) cinco anos, para cada classe.

A proposta objetiva corrigir a lei de carreira dos gestores govemamentais que de acordo
com as no(nas atualmente vigentes podem alcangar o est6gio m6ximo de sua tabela de remuneragao
em apenas 03 (tres) anos de servigo.
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Se por um lado essa possibilidade proporciona contentamento aos servidores sob o aspecto
financeiro a curto prazo, no m6dio e longo prazo provoca estagnagao na caneira e a consequente
insatisfagSo retirar as opg6es de crescimento horizontal em todo restante de tempo de sua vida
profissional no cargo.

Assim, a proposta visa exigir o cumprimento minimo dos intersticios de classe para
progressao horizontal, acabando com a salto de progressao na carreira de gestor governamental,
alinhando-a ds regras exigidas para as demais caneiras.

Nesse sentido, a proposta define que o intersticio da progressdo horizontal ser6 de
cumprimento minimo de 03 (tr6s) anos da Classe A para B, 03 (tr6s) anos da Classe B para C e 5

(cinco) anos da Classe C para D, de forma que o servidor, ao ingressar no servigo priblico, progrida
ao longo de seu exercicio e mantenha-se atualizado, com qualificagao profissional adequada para o
cargo e satisfeito quanto ao aspecto financeiro, que ter6 um incremento em cada progressdo.

Vale esclarecer que a ndo exig6ncia do intersticio temporal nas progressdes horizontais 6
muito prejudicial para a Administragio, pois possibilita que o servidor seja promovido para o final
de carreira sem se preocupar em se attalizar ou realizar cursos para melhor desenvolver suas
atribuigdes e sem que seu desempenho seja avaliado no decorrer dos anos. Esse d o principal
motivo, pelo qual praticamente todas as caneiras do Estado de Mato Grosso exigem o cumprimento
de intersticio temporal, tanto para as progress6es vefiicais, quanto para as progress6es horizontais.
Sendo assim, o presente projeto visa tambdm proporcionar isonomia com as demais carreiras.

Sob este contexto 6 imporlante ressaltar que tamb6m o tempo de servigo previsto para o
servidor ptblico aumentou com a alteragSo das regras previdenci6rias. Nesta feita, a presente
medida se mostra ainda mais necess6ria como forma de estimular o pr6prio servidor a se manter
qualificado e atualizado com as constantes inovagSes que possam resultar em melhorias na
prestagao dos seus servigos d populagdo, evitando-se a ocordncia do simples crescimento
vegetativo da folha sem que isso resulte em melhorias efetivas de interesse pirblico.

Doutro lado, os gestores governamentais possuem duas leis que tratam de sua carreira e
ambas disciplinam regras de progressdo, por esta razio, est6 sendo proposta a revogagdo do artigo 9
0 da Lei no 7.350, de 13 de dezembro de 2000, que est6 em desuso, tendo em vista que atualmente
estii sendo aplicada o artigo 90 da Lei no 9.317, de 21 de janeiro de 2010, mais recente.

Como se v6, a proposta busca garantir racionalidade d gestSo de pessoal, isonomia de
tratamento entre as carreiras, aldm de promover o estimulo e a at:ualizagdo profissional dos
colaboradores ao longo de todo o tempo previsto para a sua vida funcional dentro do quadro de
pessoal efetivo deste Poder Executivo.

O Substitutivo Integral no 01, de autoria do Deputado Max Russi, visa acrescentar e alterar
dispositivos a Lei n" 9.311, de 21 de janeiro de 2010 e d6 outras provid0ncias, com intuito de

reestruturar a carreira de "Gestor Governamental na Administragdo Priblica Estadual ", no entanto,
o presente substitutivo ndo agrega melhoria a mat6ria, poftanto opino pela rejeiglo do mesmo.
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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 sdo os
acontecimentos, as situagdes que levam a Administragdo a praticar o ato.

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

o interesse priblico mostra-se presente, mormente porque o projeto de lei complementar
busca possibilitar o exercicio eficiente das fung6es pirblicas e da pr6pria gestdo administrativa,
traduzindo ao final, em maior eficricia e efetividade na prestagao 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
e seja acolhida, face d demonstragSo nos autos de proeminente interesse social e dos demais
requisitos.

E o parecer.

III - Voto do Relator

Pelas raz6es expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovaqf,o do Projeto de Lei no
199112021 - Mensagem 202/2021, de autoria do Poder Executivo, e pela rejeigio do Substitutivo
Integral n" 01, de autoria do Deputado Max Russi.

Sala das Comiss6es, em de de 2022.
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IV - Ficha de Votag5o

Projeto de Lei n' 111912021 - Melsagem 20212021- laq:cer no 0112022

Reunido da Comissdo em U4 t Ol I rrruK
Presidente: 7-l,n-.7,tr/rC --{-/, zrt t A./A<n)za,/'o
Relator ]j72,-Va/q-1 i );/,rt*r- -l h/ - -./4*,._,c

Voto Relator
Pelas razdes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovaqSo do Projeto de Lei n"

199l/2021 - Mensagem 20212021, de autoria do Poder Executivo, e pela rejeigSo do Substitutivo
n" 01. de autoria do

Identifi cagdo do(a) Deputado(o)
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