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A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS

pq. dos poderes Governador ,"0,." A';l""r"rl:flt$:iHiirjH z.T?:
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Campo Grande, 25 de novembro d,e 2021 .
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Senhor presidente,

com amparo no caput do art. 67 da constituigdo Estadual, submeto d elevadaapreciagao dessa augusta Assembleia Legislativa, por ini"r.eaio'de Vossa g*c"ten"ia, o projeto delei que Altera e acrescenta dispositivos na Lei ne 61, de 7 de maio de tgB0, na Lei ne 3.g0g, de lBde dezembro de 2009, e dd ouiras provid€ncias.

As alterag6es e os acrdscimos trazidos na proposta t6m por escopo promoveradequagdes normativas relativas aos requisitospu.u f.o*oga" ao. militares .rtuaruir, disciplinadosna Lei ne 61, de 7 de maio de 1980, e aos critdiior o. lngl"rro nas corporag6es Militares, fixadosna Lei ne 3.808, de 18 de dezembro de 2009.

Naseg6odoprojetoreferentedLeine6l,de 1980,(art. l.doprojeto),renumera-separa $ 2' o pardgrafo 0nico do art. 14 da norm.a, incluindo o g 1", no qual se estabelece os intersticios(tempo minimo de perman0ncia) que os militares integrantes da polfcia Militar e do corpo deBombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul fEnvrrrasl devem cumprir nos respectivospostos para fim de ingresso nos Quadros de Acesso, bem como o $ 3o, disciplinando que os oficiaisque estiverem em transcurso de tempo para apr6xima promogao, no momento da publicagdo dapretensa lei, cumprirao, no que tange ao inteistfcio-, a regra antiga e, somente apos isso, suaspromogdes serdo regradas pelos novos requisitos estabeleciios pela-nova lei.

Ademais, altera-se o art.20 da Lei ne 61, de r9g0, que passa a fixar, em vez dequatro, apenas duas datas par,a as promog6es de cada Corporagao, ,.rdo 2i de abril e 5 de setembroparaa PMMS e 2 de julho e2 de dezembro para o CBMMS. 
-

Jd na parte da proposta relacionada d Lei ns 3.808, de 2009, altera-se o item 1 daalfnea "f ' do inciso I do art. 8o, de iorma a constar como um dos requisitos indispens6u"is, de car6tereliminat6rio , para o exercfcio das fungdes de policial militar ou de bombeiro militar, o ensinosuperior completo, e n6o mais o ensino mddio.

As regras de ingresso e de promogSo funcional estSo sendo alteradas com o objetifio
de promover o aprimoramento da meritociacia no Ambito das carreiras militares.

Denota-se que a vig6ncia da Lei proposta se d6 a partir de janeiro de 2022, emobservdncia ds disposig6es do art. 8o da Lei Compiementar Federal in 173, de 27 demaio de 2020.

Nesse aspecto, imperioso destacar que fora realizadaconsulta ao Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso do Sul, acerca das vedagbes da Lei Complemen tar ne 173 de 2020, tendo
a Corte de Contas conclufdo pela possibilidade de incaminhamento a. p.;.to a. t.i qr" contemple
as condutas constantes do art. 8o da referida norma, desde que os efeitos financeiros das medidas
sejlm postergados para data posterior a 31 de dezembro de'2021(como se procedeu no art. 4o doprojeto de lei ora apresentado).
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No caso do dispositivo que trata de intersticio para promogao dos militares (art. 14,I 1o' incluido na Lei ne 61, de foto;, o, ofi.iuir, que no r"-",1," da publicagao desta Lei estiveremem transcurso de tempo 
.para 

a pr6xima p.omogio, cumprirao, no que tange ao intersticio, a regraantiga e, somente ap6s isso, tuut p.ornogdes slrSo regradas pelos novos requisitos estabelecidospela pretensa Lei.

Diante do exposto, submeto d apreciag6o de Vossa Excelencia e dos ilustres pareso anexo projeto de lei, contando com a imprescindivel aquiesccncia desse ,.rp.itar.r parlamento
Estadual paraa sua aprovagdo.

Atenciosamente,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

alteragdes:

Altera e acre-scenta dispositivos na Lei n: 61, de
7 de maio de 19g0, na Lei ne 3.g08, de tg ae
dezembro de 2009, e dd outras providAncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu .un"i*o a seguinte Lei:

Art. lo A Lei ne 6r, de 7 de maio de 19g0, passa a vigorar com as seguintes

"Art. 14.

s I'o interstfcio, parafim de ingresso em euadros de Acesso, d o tempo mfnimode perman€ncia em cada pisto, ias seguiites condigies;

I - Aspirante-a-Oficial 7WBM, 6 (seis) meses;

II - Segundo-Tenente ?M/BM, 36 (trinta e seis) meses;

III - Primeiro-Tenente pWBM, 4g (quarenta e oito) meses;

IV - Capitdo ?M/BM, 60 (sessenta) meses,.

V - Major ?WBM, 60 (sessenta) meses;

VI - Tenente-Coronel ?M/BM, Z2 (setenta e dois) meses.

S 2" A regulamentagdo da presente Lei definird e discriminard as condiEdes deacesso e os procedimentos pdra a avaliagdo dos conieitos profissional e mo,al.- 
'

$ 3'os o.ficiais que estiverem em transcurso de tempo para a proxima promoqdo,no momento da publicaEdo desta Lei, cumprirdo, no-que tange ao interstfcio, a regra antigae' somente ap6s isso, suas plomogdes serdo regradis peloi novos requisitos estabelecidospor esta Lei." Q,{R)

"Art' 20' As^promoqdes, por antig-uidade e por merecimento, serdo efetuadas,
anualmente, nos dias 2r de abril , i de seteibro, poro i \MMS, ; 

",o; 
;;;r"; i, iitn, e 2 dedezembro, para o CBMMS, nas vagas abertas e pubticadas oficialmente atd 20'fvrnte) dias

antes.

" (NR)

Art' 2'A Lei ne 3.808, de 1 8 de dezembro de 2009,passa a vigorar com as seguintes
alteragdes:

"Art. B'
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f) "... .

l ' superior completo, com certificado obtido em estabelecimento reconhecido pelosktema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, para candidatos d carreira dePraqas (QPPA[/BM);

l 980.
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Art. 3o Renumera-se para $ 2o o par6grafo rinico do art. 14 daLei Estadualne 61, de

Art.4o Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de2022,

Campo Grande,

-.J--\a-\ v_=__
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado


