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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 021/2021 

Altera a Lei Complementar nº 255, de 12 de janeiro de 2004, e adota outras 

providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 

DECRETA: 

Art. 1º O art. 29 da Lei Complementar nº 255, de 12 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 29. ........................................................................................ 

...................................................................................................... 

§ 2º A gratificação prevista neste artigo integrará os proventos de aposentadoria dos servidores do Quadro 

de Pessoal do Tribunal de Contas como vantagem pessoal nominalmente identificável, calculada com base na média dos 

percentuais percebidos pelo servidor nos últimos vinte e quatro meses de efetivo exercício, aplicada ao índice previsto no 

Anexo X desta Lei Complementar, de acordo com a atividade ali disposta. 

.................................................................................................... 

§ 8º Aplica-se o disposto no § 2º deste artigo às aposentadorias já concedidas quando da publicação desta 

Lei Complementar. 

§ 9º Ao servidor inativo que em decorrência da aplicação do disposto no § 2º deste artigo passar a perceber 

remuneração mensal inferior à que vinha recebendo, é assegurado o pagamento da diferença como vantagem pessoal 

nominalmente identificável, a ser absorvida por reajuste, revisão geral ou eventual reestruturação concedida a qualquer 

título aos servidores do Tribunal de Contas.” (NR) 

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º 

de janeiro de 2022. 

Art. 3º Fica revogado o § 3º do art. 29 da Lei Complementar nº 255, de 12 de janeiro de 2004. 

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 21 de dezembro de 2021. 

Deputado MILTON HOBUS 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 

–––– * * * –––– 

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0023.3/2021 

“PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0023.3/2021 

Altera a Lei Complementar nº 738, de 2019, que ‘Consolida as Leis que instituem a Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina’, com o fim de alterar a 

composição da Comissão de Concurso para ingresso na carreira do Ministério Público 

e a forma de remuneração dos membros do Ministério Público pelo exercício 

cumulativo de cargos ou funções. 

Art. 1º Ficam alterados o caput e o § 3º do art. 56 da Lei Complementar nº 738, de 23 de janeiro de 2019, 

que passam a vigorar com a seguinte redação: 

‘Art. 56. A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, incumbida de realizar a seleção de 

candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, é presidida pelo Procurador-Geral de Justiça e composta por 6 

(seis) membros vitalícios da Instituição, eleitos pelo Conselho Superior do Ministério Público, além de 1 (um) representante 

do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de 1 (um) representante da Magistratura do Poder 

Judiciário do Estado de Santa Catarina. 

………………..………………….………………….……………………. 

§ 3º O Procurador-Geral de Justiça oficiará ao Conselho Seccional da OAB e ao Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina solicitando a indicação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, de seus representantes para integrar a 

Comissão de Concurso, informando, ainda, a data da reunião de instalação dos trabalhos. 

................................................................................................’ (NR) 
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Art. 2º O art. 177 da Lei Complementar nº 738, de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação: 

‘Art. 177. O membro do Ministério Público, pelo exercício cumulativo de cargos ou funções, perceberá uma 

gratificação correspondente a até 1/3 (um terço) incidente sobre o subsídio, a ser disciplinada em Ato do Procurador-Geral 

de Justiça, sem prejuízo de outras vantagens previstas em lei, salvo se remunerarem a mesma atividade. 

Parágrafo único. A critério da Administração, a gratificação por exercício cumulativo de cargos ou funções 

poderá ser também efetivada mediante licença compensatória, na proporção de até 1 (um) dia de licença para cada 3 (três) 

dias acumulados, exceto em regime de simples colaboração e cooperação, aplicando-se, no que couber, as disposições 

relativas às férias.’ (NR) 

Art. 3º O parágrafo único do art. 181 da Lei Complementar nº 738, de 2019, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

‘Art. 181. ………………………………………….……………………... 

Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput estende-se aos representantes da Ordem dos 

Advogados do Brasil e da Magistratura indicados para compor a Comissão de Concurso de Ingresso na Carreira do 

Ministério Público, nos termos do art. 56 desta Lei Complementar.’ (NR) 

Art. 4º As despesas necessárias à execução da presente Lei Complementar correrão à conta das dotações 

próprias do orçamento do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.” 

Sala das Comissões, 

Deputado MILTON HOBUS 

Relator na Comissão de Constituição e Justiça 

Deputado MARCOS VIEIRA 

Relator na Comissão de Finanças e Tributação 

Deputado VOLNEI WEBER 

Relator na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2021 

Altera a Lei Complementar nº 738, de 2019, que “Consolida as Leis que instituem a Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina”, com o fim de alterar a 

composição da Comissão de Concurso para ingresso na carreira do Ministério Público 

e a forma de remuneração dos membros do Ministério Público pelo exercício 

cumulativo de cargos ou funções. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam alterados o caput e o § 3º do art. 56 da Lei Complementar nº 738, de 23 de janeiro de 2019, 

que passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 56. A Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, incumbida de realizar a seleção de 

candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, é presidida pelo Procurador-Geral de Justiça e composta por 6 

(seis) membros vitalícios da Instituição, eleitos pelo Conselho Superior do Ministério Público, além de 1 (um) representante 

do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de 1 (um) representante da Magistratura do Poder 

Judiciário do Estado de Santa Catarina. 

………………..………………….………………….………………… 

§ 3º O Procurador-Geral de Justiça oficiará ao Conselho Seccional da OAB e ao Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina solicitando a indicação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, de seus representantes para integrar a 

Comissão de Concurso, informando, ainda, a data da reunião de instalação dos trabalhos. 

............................................................................................” (NR) 

Art. 2º O art. 177 da Lei Complementar nº 738, de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 177. O membro do Ministério Público, pelo exercício cumulativo de cargos ou funções, perceberá uma 

gratificação correspondente a até 1/3 (um terço) incidente sobre o subsídio, a ser disciplinada em Ato do Procurador-Geral 

de Justiça, sem prejuízo de outras vantagens previstas em lei, salvo se remunerarem a mesma atividade. 

Parágrafo único. A critério da Administração, a gratificação por exercício cumulativo de cargos ou funções 

poderá ser também efetivada mediante licença compensatória, na proporção de até 1 (um) dia de licença para cada 3 (três) 

dias acumulados, exceto em regime de simples colaboração e cooperação, aplicando-se, no que couber, as disposições 

relativas às férias.” (NR) 

Art. 3º O parágrafo único do art. 181 da Lei Complementar nº 738, de 2019, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 181. ………………………………………….………………… 

Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput estende-se aos representantes da Ordem dos 

Advogados do Brasil e da Magistratura indicados para compor a Comissão de Concurso de Ingresso na Carreira do 

Ministério Público, nos termos do art. 56 desta Lei Complementar.” (NR) 

Art. 4º As despesas necessárias à execução da presente Lei Complementar correrão à conta das dotações 

próprias do orçamento do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2022. 

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 21 de dezembro de 2021. 

Deputado MILTON HOBUS 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
–––– * * * –––– 

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0024.4/2021 

O Projeto de Lei Complementar nº 0024.4/2021 passa a ter a seguinte redação: 

“PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0024.4/2021 

Altera a Lei Complementar nº 736, de 15 de janeiro de 2019, com o propósito de 

atualizar a promoção funcional por aperfeiçoamento dos servidores do Ministério 

Público. 

Art. 1º O art. 13 da Lei Complementar nº 736, de 15 de janeiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

‘Art. 13. ..……………………………………………………………….. 

I – 1 (uma) referência a cada 120 (cento e vinte) horas/aula, computando-se tanto os cursos de curta 

duração quanto as atividades de pesquisa e/ou extensão desenvolvidas pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional e regulamentadas em Ato próprio. 

…………………………………………………………………………… 

§ 1º A promoção prevista no inciso I do caput deste artigo fica limitada a 2 (duas) referências por ano civil. 

§ 2º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, será permitido o aproveitamento de, no máximo, 120 

(cento e vinte) horas/aula para cada curso ou atividade. 

§ 3º A promoção por conclusão de curso de graduação ou de pós-graduação fica limitada a uma por ano 

civil, com interstício de 3 (três) anos para nova promoção, tendo por fundamento o disposto nos incisos II e III do caput 

deste artigo, independentemente da data de sua conclusão. 

§ 4º Os cursos ou as atividades referidas no inciso I do caput deste artigo deverão relacionar-se com as 

atribuições do cargo efetivo, da função gratificada ou do cargo em comissão, bem como com as atividades desempenhadas 

pelo servidor em sua respectiva lotação, cabendo à Procuradoria-Geral de Justiça, conforme procedimento estabelecido em 

Ato próprio, avaliá-los para efeito de promoção por aperfeiçoamento. 

§ 5º Cursos cujos conteúdos não sejam do interesse institucional, especificados em Ato, não serão 

aproveitados para promoção por aperfeiçoamento. 

§ 6º Ato normativo próprio especificará as hipóteses de vedação do aproveitamento de treinamentos 

promovidos ou custeados pelo Ministério Público, para fins de promoção por aperfeiçoamento. 


