
 

 

 

ANÁLISE PRELIMINAR DO SUBSTITUTIVO APRESENTADO NA COMISSÃO ESPECIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS DA 
PEC/32 (REFORMA ADMINISTRATIVA) 

VOTO COMPLEMENTAR 22.09.2021 às 21:08 

O INSTTUTO CONECTA compromissado com o repasse de informações em tempo hábil, apresenta o seguinte quadro comparativo com 
as principais alterações apresentadas pelo voto complementar ao Substitutivo apresentado pelo Dep. Arthur Maia no dia 22/09/2021 às 21:08. 

 

SUBSTITUTIVO 16.09 SUBSTITUTIVO nº 1 22.09 SUBSTITUTIVO nº 2 22.09 COMENTÁRIOS  

ART.22 XXX - mediante lei 
complementar, normas gerais 
sobre concurso público, 
estruturação de carreiras, política 
remuneratória, concessão de 
benefícios, desenvolvimento de 
pessoas, progressão e promoção 
funcionais, gestão de 
desempenho, regime e processo 
disciplinar, cessão e requisição de 
pessoal e jornada de trabalho; 

ART.22 XXX - normas gerais 
sobre criação e extinção de 
cargos públicos, concurso 
público para cargos efetivos, 
critérios de seleção e requisitos 
para investidura em cargos em 
comissão, estruturação de 
carreiras, política remuneratória, 
concessão de benefícios, gestão 
de desempenho, regime 
disciplinar, processo disciplinar, 
cessão e requisição de pessoal; 

ART.22  XXX - normas gerais 
sobre criação e extinção de 
cargos públicos, concurso 
público, critérios de seleção e 
requisitos para investidura em 
cargos em comissão, estruturação 
de carreiras, política 
remuneratória, concessão de 
benefícios, gestão de 
desempenho, regime disciplinar, 
processo disciplinar, cessão e 
requisição de pessoal; 

 

ART. 37 XXIII - é vedada a 
concessão aos detentores de 
mandatos eletivos, aos membros 
dos Tribunais e Conselhos de 

XXIII - aos ocupantes de cargos 
e aos titulares de empregos ou de 
funções públicas da 
administração pública direta e 

XXIII - aos ocupantes de cargos 
e aos titulares de empregos ou de 
funções públicas da 
administração pública direta e 

 



 

Contas, aos ocupantes de cargos e 
titulares de empregos ou de 
funções públicas da 
administração pública direta e 
indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios 
e aos dirigentes dos órgãos e das 
entidades integrantes da 
respectiva estrutura, de: 

indireta, aos ocupantes de cargos 
eletivos e aos membros dos 
Tribunais e Conselhos de Contas, 
no âmbito do Ministério Público 
e de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, será 
vedada a concessão de: 

indireta, no âmbito de qualquer 
dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, assim como aos 
ocupantes de cargos eletivos e 
aos membros dos Tribunais e 
Conselhos de Contas, será 
vedada a concessão de: 

Art. 247. A lei prevista no § 7º do 
art. 169 estabelecerá critérios e 
garantias especiais para a perda 
do cargo pelo servidor público 
estável investido em cargo 
exclusivo de Estado, de que trata 
o inciso IX-A do caput do art. 37. 

Art. 247. A lei prevista no § 7º do 
art. 169 tratará de forma 
diferenciada servidores públicos 
investidos em cargo exclusivo de 
Estado, assim compreendidos os 
que exerçam diretamente 
atividades finalísticas afetas à 
manutenção da ordem tributária e 
financeira, à regulação, à 
fiscalização, à gestão 
governamental, à elaboração 
orçamentária, ao controle, à 
inteligência de Estado, ao serviço 
exterior brasileiro, à advocacia 
pública, à defensoria pública e à 
atuação institucional do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário e 

SEM ALTERAÇÃO 

 

 



 

do Ministério Público, além dos 
seguintes servidores: 

Parágrafo único. REVOGADO Parágrafo único. REVOGADO SEM ALTERAÇÃO   

SEM REFERÊNCIA  SEM REFERÊNCIA § 2º Para os fins do caput, serão 
considerados como 
diretamente afetos à atividade 
de segurança pública: 

 

SEM REFERÊNCIA  a) policiais integrantes das 
carreiras dos órgãos de que 
tratam os incisos I, II, III, IV e VI 
do caput do art. 144; 

I - policiais integrantes das 
carreiras dos órgãos de que 
tratam os incisos I, II, III, IV e VI 
do caput do art. 144; 

 

SEM REFERÊNCIA  b) peritos oficiais encarregados 
da execução de perícia criminal; 

II - peritos oficiais encarregados 
da execução de perícia criminal 

 

SEM REFERÊNCIA  c) policiais legislativos 
abrangidos pelo disposto no § 3º 
do art. 27, no inciso IV do art. 51 
e no inciso XIII do art. 52; 

III - policiais legislativos 
abrangidos pelo disposto no § 3º 
do art. 27, no inciso IV do art. 51 
e no inciso XIII do art. 52; 

 

SEM REFERÊNCIA  d) guardas municipais vinculados 
aos órgãos de que trata o § 8º do 
art. 144; 

IV guardas municipais 
vinculados aos órgãos de que 
trata o § 8º do art. 144; 

 

SEM REFERÊNCIA  e) agentes de trânsito, de que trata 
o inciso II do § 10 do art. 144; e 

V - agentes de trânsito, de que 
trata o inciso II do § 10 do art. 
144; e 

 



 

SEM REFERÊNCIA f) agentes socioeducativos VI - agentes socioeducativos.  

SEM REFERÊNCIA  SEM REFERÊNCIA § 3º Não se aplicará o disposto 
no caput a servidores cujas 
atribuições sejam 
complementares, acessórias, de 
suporte ou de apoio às 
atividades nele referidas. 

 

ART. 4º § 1º A contratação por 
tempo determinado em regime de 
direito administrativo será 
realizada para atender às 
necessidades temporárias ou 
transitórias previstas em lei 
federal, estadual, distrital ou 
municipal, facultada aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos 
Municípios a aplicação 
subsidiária de lei federal 
destinada a discipliná-la, 
observado o disposto nos incisos 
IX, IX-A, IX-B e IX-C do caput 
do art. 37 da Constituição. 

§ 1º A contratação por tempo 
determinado em regime de 
direito administrativo será 
realizada para atender às 
necessidades temporárias ou 
transitórias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, facultada aos entes 
descentralizados a aplicação 
subsidiária de lei federal 
destinada a discipliná-la, 
observado o disposto no inciso 
IX do caput do art. 37 da 
Constituição. 

§ 1º A contratação por tempo 
determinado em regime de 
direito administrativo será 
realizada para atender às 
necessidades temporárias ou 
transitórias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, facultada aos entes 
subnacionais a aplicação 
subsidiária de lei federal 
destinada a discipliná-la, 
observado o disposto no inciso 
IX do caput do art. 37 da 
Constituição. 

Alteração formal  

Art. 7º As parcelas indenizatórias 
instituídas apenas em ato 
infralegal serão extintas após dois 

SEM ALTERAÇÃO Art. 7º As parcelas indenizatórias 
instituídas apenas em ato 
infralegal serão extintas após 

 



 

anos da data de publicação desta 
Emenda Constitucional, 
ressalvadas as que forem 
alcançadas pelo disposto no § 20 
do art. 37 da Constituição. 

dois anos da data de publicação 
desta Emenda Constitucional, 
ressalvadas as que forem 
alcançadas pelo disposto no § 19 
do art. 37 da Constituição. 

Art. 11. Os procedimentos de 
avaliação de desempenho de 
servidores públicos iniciados antes 
da data de publicação desta Emenda 
Constitucional serão regidos pelas 
normas que os disciplinavam na data 
da respectiva instauração e os 
respectivos resultados somente 
poderão ser utilizados para os fins do 
inciso III do § 1º do art. 41 da 
Constituição se for integralmente 
observado o disposto no art. 39-A e 
nos §§ 1º-A e 1º-B do art. 41 da 
Constituição. 

SEM ALTERAÇÃO Art. 11. Os procedimentos de 
avaliação de desempenho de 
servidores públicos iniciados antes 
da data de publicação desta Emenda 
Constitucional serão regidos pelas 
normas que os disciplinavam na data 
da respectiva instauração e os 
respectivos resultados somente 
poderão ser utilizados para os fins 
do inciso III do § 1º do art. 41 da 
Constituição se for integralmente 
observado o disposto no art. 39-A e 
nos §§ 1º e 2º do art. 5°. 

 

 

 


