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DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO

AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAçA0 PREVIA

INF0RMAçA0 PRE VIA N2169/98

1 - OBJETO

Projeto de Lei n2 1.847/98, de autoria do Governador do Estado, que cria e extingue

cargos de provimento efetivo no Quadro Especial de Pessoal da Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG.

A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 10/7/98.

2-PONTOSDEATENcAO

2.1 - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e uma entidade autárquica

criada pelo art. 81 do Ato das Disposiçöes Constitucionais Transitórias da Carta mineira,

dotada de autonomia administrativa e financeira, corn patrimônio proprio e vinculada a

Secretaria de Estado da Educacao, que exerce o controle de finalidade sobre a atuacão da

referida Universidade.

No direito brasileiro, as autarquias constituem a forma mais tradicional de

descentralizacao administrativa, cujas caracterIsticas básicas são, entre outras: criacão e

extincao por lei; personatidade jurIdica de direito püblico, consistente na prerrogativa de

praticar atos de imperio, ou seja, agir por via de cornando, de autoridade, corn supremacia

de poder em relacão ao administrado; e prestação de servico püblico. Essas entidades

compôem a chamada administraçao indireta do Estado, juntamente corn as fundacães

püblicas, as sociedades de economia mista e as ernpresas püblicas.

2.2 - Os servidores da UEMG são titulares de cargos püblicos criados por lei, são

remunerados pelos cofres püblicos, sujeitam-se ao regime jurId ico ünico, de natureza

estatutária, previsto na Lei n° 10.254, de 1990, e as vedacaes constitucionais de

acumulaçao remunerada de cargos, empregos e funcoes püblicas, salvo as hipóteses de



2

acumulaçao IIcita previstas na propria Carta Magna. De acordo corn a rnencionada lei, tal

regime alcanca os servidores civis da administraçao direta do Estado, das autarquias e das

fundacöos püblicas de quaisquor dos Poderes.

2.3 - Ao examinar o contoüdo da proposiçao, verifica-se que o ntmero de cargos a

sororn criados corrospondo ao nümero de cargos a serem oxtintos, da seguinte forma:

- 30 cargos de nIvel de 22 grau de escolaridade estão sendo criados, sendo 10 de

Técnico Administrativo, 10 de Técnico de Atividades Universitárias e 10 de Técnico de Apoio,

uma vz que tarnbém estão sondo extintos 30 cargos de Auxiliar Adrninistrativo, todos de

nIvel de 22 grau de escolaridade;

- 37 cargos de nIvel superior de escolaridade estão sendo criados, sendo 17 de

Analista de Atividades Univorsitárias e 20 de Analista de Apoio Técnico, urna vez que

tambérn estão sendo extintos 37 cargos de Analista da Administraçao, também de nIvol

superior de oscolaridade;

- 4 cargos de Agente de Atividades Universitárias ostão sendo criados e 4 de Agente de

Adrninistraçao estão sendo oxtintos, todos oles de nIvel de 1 9 grau de escolaridade;

- 2 cargos de Oficial de Serviços de Apoio Técnico ostão sendo criados e 2 do Oficial

do Servicos Gerais estão sendo extintos, todos de nIvel elementar.

2.4 - Em virtude da correlaçao existente entre o nümero de cargos a serem criados e

extintos, o projeto de lei em apreco não acarretará despesas, sendo quo as faixas de

vencimentos também so correspondem, conforme so verifica nos quadros relativos as

carreiras de que trata a proposiçao, constantes no Anexo III-P, acrescentado ao Decreto n2

36.033, do 1994, por meio do Decreto n P 37.806, de 1996.

0 projeto em apreço trata da criaçao e extinçao de cargos do provimento efetivo, não

contendo qualquer disposiçao atinente a cargos do provimento em comissão. Cargo efetivo

é o quo traz em si a presunção de permanência e depende de aprovação previa em
concurso püblico do provas ou de provas o tItulos. Aponas os servidores titulares de cargo

efetivo fazem jus a garantia constitucional da estabilidade, desde que contom três anos do

ofetivo exercIcio, nos termos do art. 41 da vigento Constituiçao da Repüblica, corn as

modificaçaes introduzidas pola Emenda a Constituiçao n 9 19, do 1998, quo modifica o regime
e dispöe sobre princIpios e normas da Administraçao Püblica, servidores e agentes politicos,
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controle de despesas e financas püblicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal,

e dá outras providências. Atualmente, o servidor püblico estável so perderá o cargo em

virtude de sentença judicial transitada em julgado, med iante processo administrativo em que

Ihe seja assegurada ampla defesa ou mediante procedimento de avaliaçao periOdica de

desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Cargo em comissão, por sua vez, é aquele cujo titular o exerce em caráter temporário

e provisório, não havendo necessidade de aprovaçao previa em concurso püblico. Esses

cargos são de Iivre nomeacão e exoneração, tal como dispuser a lei. 0 exercIcio do cargo

em comissão, por Si SO, nao gera direito a estabilidade (garantia de permanência no servico

püblico).

2.5 - 0 art. 61, VIII, da Constituicão Estadual prescreve que cabe a Assembléia

Legislativa, corn a sancao do Governador, dispor sobre criacão, transformação e extincao de

cargo, ernprego e funçao püblicos na administracão direta, autárquica e fundacional, bern

como a fixacão de remuneracão, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de

Diretrizes Orçamentárias. Isso Significa que a matéria está compreendida no domInio da

reserva legal, isto e, so pode ser disciplinada por lei em sentido formal, que é aquela que

passa pela apreciacão do Poder Legislativo e posterior sanção do Chefe do Poder Executivo.

0 art. 66 da referida Carta, ao tratar das regras de iniciativa privativa, reservou ao

Governador do Estado a prerrogativa para a deflagracao do processo legislativo em

assuntos dessa natureza.

2.6 - Os cargos de Técnico Administrativo e de Auxil jar Administrativo foram citados na

proposicao corn a denominacão incorreta, respectivamente, de Técnico de Administracão e

Auxiliar de Administracao, rnotivo pelo qual o projeto deverá receber emenda,

oportunamente, a firn de que se corrija o equIvoco.

3- TRAM ITAcAO
0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissôes de Constituicão e

Justica, de Administracao Püblica e de Fiscalizacao Financeira e Orçamentária, para receber

parecer.



Data da elaboraçao: 7/8/98.
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