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PROJETO DE DECRETO N° j a,w I J 1-
LEGISLATIVO

AUTOR: DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON

ESTADO DE RONDÔNIA
ASSê!Ylh);.i? I ,,~ti~l~tiva Susta os efeitos da Portaria nO

1254/GAB/SEJUS, de 31 de novembro de
2015, que dispõe sobre a jornada de
trabalho da Secretaria do Estado de
Justiça (SEJUS). LI

2 8 MAR 2017

Protocolo: AQ;~J f=t
Processo: ~aJ1.\1~

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA aprovou e eu

promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1°. Ficam sustados, nos termos do artigo 29, inciso XIX da Constituição

Estadual de Rondônia, os efeitos da Portaria nO1254/GAB/SEJUS, de 31 de novembro de

2015, que dispõe sobre a jornada de trabalho da Secretaria do Estado de Justiça

(SEJUS), regulamentando a Escala de Plantão dos servidores Agentes Penitenciários e

Sócio educadores.

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra-em vigor na data de sua publicação.

Plenário das Deliberações, 2Y de março de 2017.
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
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PROJETO DE DECRETO N°
LEGISLATIVO

JUSTIFICA TlVA

A Constituição do Estado de Rondônia, em seu artigo 29, incisos XVIII e XIX,

estabelece ser de competência privativa da Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar

os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta, bem c,?mosustar os

atos normativos do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites

de delegação legislativa.

O artigo 30, inciso XI, da Constituição Estadual determina que cabe à

Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre todas as

matérias de competência do Estado.

Bem como, o Artigo 65, inciso VII, determina ainda que compete privativamente

ao Governador do Estado dispor sobre a organização e o funcionamento da••
administração do Estado na forma da lei.

O Secretário da SEJUS editou a Portaria nO 1254/GAB/SEJUS de 31 de

novembro de 2015, publicada no DOE/RO nO2847 de 21 de dezembro de 2015, que

alterou as escalas de plantões tanto no que se refere ao horário, quanto ao número de

equipes que deverão ser compostas nos plantões, usurpando, desta forma, a

competência da Casa de Leis Estadual para deliberar sobre a organização, direitos e

deveres dos integrantes da Secretaria de Estado de Justiça/SEJUS, inclusive sobre

JORNADA DE TRABALHO desses profissionais, matéria afeta exclusivamente.

interesse coletivo, devendo ser regulamentada por disposição de Lei.
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Cumpre informar que a Jornada de Trabalho dos servidores do Estado de
"

Rondônia está prevista na Lei Complementar nO68 de 09 de dezembro de 1992, nos seus

artigos 55 e seguintes.

E, ainda, que o Secretário de Estado de Justiça/SEJUS não possui

competência para editar normas sobre a organização, direitos e garantias dos servidores

da SEJUS através de Portaria, sendo esta matéria atribuição exclusiva da Assembleia

Legislativa, mediante proposta a ser encaminhada pelo Governador do Estado, nos

termos da Constituição Estadual.

A JORNADA DE TRABALHO de servidores públicos é matéria atinente a

organização, direitos, deveres e garantias, tem-se que as regulamentações sobre o

assunto devem ser feitas mediantes propositura de Lei, de iniciativa do Poder Executivo e

indispensavelmente, apreciado pelo Poder Legislativo, para que possa surtir seus efeitos

legais.

É necessário que a JORNADA DE TRABALHO dos Agentes Penitenciários e

Sócios Educadores seja padronizada em regra maior, com força de obrigatoriedade, para

cumprimento por todos esses servidores, independentemente de quem esteja à frente da

SEJUS. Pois, caso não haja lei regulando o assunto, a jornada de trabalho dos Agentes

Penitenciários e Sócios Educadores poderá ser alterada' todas as vezes que o titular da

Secretaria for substituído. O prejuízo será diretamente' experimentado pelos servidores

que irão sofrer constantes modificações na maneira como são empregados.

Não se pode aquiescer com a usurpação de competência dos poderes e com a

violação de atribuições das instituições do Estado. Pois, cada membro e órgão possuem

sua função e deveres institucionais, sendo obrigação do parlamento estadual diligenciar

com firmeza sempre que houver usurpação de competência, ou invasão de esfera de

atribuições de uns para com outros órgãos, sejam eles deliberativos, consultivos ou de

organização administrativa.

Matérias referentes à organização, direitos, deveres e garantias dos

públicos devem ser propostas pelo chefe do Poder Executivo e apr ciadas p
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Legislativo não podendo ser reguladas por atos administrativos das Secretarias de

Estado.

Posto isto, é dever desta Assembleia Legislativa sustar os efeitos da Portaria nO

1254/GAB/SEJUS, no que se refere à jornada de trabalho dos Agentes Penitenciários e

Sócios Educadores do Estado de Rondônia, com o fim de que tal matéria seja

regulamentada por proposição de Lei, apreciada por esta casa.

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a aprovação do presente

Decreto Legislativo.

Plenário das Deliberações, 'é-il de março de 2017.
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