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Senhor Presidente.

Com amparo no capLlt do ar1. 67 da ConstitLrigso Estadual, submeto d apreciaglo dessa
Casa de Leis, por interm6dio de Vossa Excel6ncia, o projeto de lei que Altera a redaqdo do art. 20 da
Lei ne 6 I , de 7 de maio de I 980, que dispde sobre os critdrios e as condiqdes que asseguram aos Oficiais
da Ativa da Pollcia Militar do Estado de Mato Grosso do Sut o acesso ,o hinrorqiia policial-iilitar,
ntediante promoqdo, deforma seletiya, gradual e sucessiya.

A proposta visa a reestabelecer as datas fixadas para as promogdes dos Oficiais da
Policia Militar (PMMS) e dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul
(CBMMS), nos exatos termos contidos na redagA.o anterior, vigente at6 3 i de dezembro de 2021.

. Isso porque, na aprovagSo da Lei ns 5.789, de 16 de novembro de 2021, houve uma
impropriedade tdcnica, que trouxe tratamento anti-ison6mico entre Pragas e Oficiais das Corporag6es
Militares Estaduais, uma vez que, na forma das redagdes vigentes, restaram mantidas 4 (quatio) datas
para as promog6es de Pragas e 2 (duas) datas para os Oficiais.

No decorrer do ano de 2022, verificou-se que, administrativamente, 6 inviiivel a
manutengSo desses tratamentos dispares no Ambito das respectivas Corporagdes Militares Estaduais.
Assim, faz-se necess6rio o reestabelecimento da norma anterior que previa 4 (quatro) datas para a
promogSo dos Oficiais da PMMS, em harmonia com as tradicionais promog6es de Pragas no Estado e
de Oficiais em diversas outras Polfcias Mititares coinnds.

Registra-se que os referidos marcos temporais de fluxo na carreira estio arraigados na
pr6pria hist6ria da PMMS, desde a divisdo do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais voltar6o a vigorar
com a publicagSo da pretendida lei.

Outrossim, visando a resguardar o tratamento igualit6rio aos Bombeiros Militares,
pretende-se, d luz do princ(pio da isonomia, o reestabelecimento da norma que rege as datas das
promog6es dos Oficias do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

Com essas razdes, submeto d apreciagdo de Vossa tlcla e ilr-rstres Pares o
anexo projeto de lei, contando com a imprescindivel aquiescCncia esse respeit6 1 Parlamentos
Estadual para a sua aprovagSo.

Atenciosamente,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

A Sua Exceldncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
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PROJETO DE LEI

Altera a redagdo do art. 20 da Lei ne 61, de 7 de maio
de 1980, que dispde sobre os critdrios e as condigdes
que asseguram aos Oficiais da Ativa da Polfcia Militar
do Estado de Mato Grosso do Sul o acesso na
hierarquia policial-militar, mediante promoqdo, de

forma seletiva, gradual e sucessiva.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O caput do art. 20 da Leine 61, de 7 de maio de 1980, passa a vigorar com a
seguinte redagdo:

"Art. 20. As promoqdes, por antiguidade e por merecimento, serdo efetuadas,
anualmente, nos dias 2l de abril, 2 de junho, 5 de setembro e 25 de dezembro, para a pMMS, e nos
dias 2 de margo, 2 de iulho, 25 de setembro e 2 de dezembro, para o CBMMS, nqs vagas abertas e
publicadas oficialmente atd 20 (vinte) dias antes.
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Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

Campo Grande,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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