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Senhor Presidente,

Submeto à elevada consideração dessa Áugusta Assembleia Legislativa,
por intermédio de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação,
com fulcro no art. 60, inciso II, e § 2°, alíneas “a” e “b”, da Constituição do Estado, o
incluso Projeto de Lei Complementar que “ALTERA A tEI COMPLEMENTAR N.°
215, DE 17 DE ABRIL DE 2020, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A pandemia da COVID-l9, como todos sabem, trouxe inúmeros desafios
para os governos de todo o País. Ao lado das medidas adotadas para o enfrentamento da
doença, indispensáveis segundo os especialistas, inúmeros investimentos foram necessá
rios promover no setor da saúde, buscando, principalmente, a estruturação e o fortaleci
mento de todo o sistema, o que se fez, em especial, através da abertura. de novos leitos e
da aquisição de insumos e equipamentos essenciais aos cuidados de pacientes contami
nados.

Tais medidas, principalmente no período inicial da pandemia, ensejaram
custos significativos aos cofres públicos, tornando necessárias, à época, providências no
sentido da contenção de gastos no setor público estadual. Exemplo disso se tem na Lei
Complementar Estadual n.° 215, de 2020, a qual, resultado de consenso entre todos os
órgãos e Poderes do Estado, veio prevendo medidas de economia para o serviço público
corno um todo, fazendo face às adversidades ocasionadas pela pandemia da COVID-19.

Uma das medidas ali previstas, decorrente do contexto delicado da saúde,
foi o estabelecimento da proibição para a nomeação de aprovados em concursos públi
cos estaduais, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia. Inicial-
mente previsto, no Decreto Legislativo n.° 543, de 2020, para durar o estado de calami
dade até 31 de dezembro de 2021, sua prorrogação veio a ser recentemente solicitada a
esse Legislativo para até o dia 30 de junho de 2021, levando em consideração o cenário
atual da doença, com o aumento preocupante do número de casos da doença.

Ocorre que, passado quase um ano sem que novos servidores pudessem
ser chamados a integrar o setor público estadual, hoje se observa a necessidade de incre
mento de pessoal em alguns órgãos e entidades da Administração estadual, devido à ca
rência atualmente sentido de servidores em diversos órgãos e entidades estaduais, provi-~~~,,.
dência que, se nao adotadas, prejuizos poderão gerar para a prestação de serviços pubti-’
cos relevantes para a população.
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Por esse motivo, e sem jamais perder de vista o dever de responsabilida
de fiscal, propõe-se, através deste Projeto, alterar o inciso II, do art. 1°, da Lei Comple
mentar n.° 215, de 17 de abril de 2020, para passar a prever a possibilidade de nomea
çâo, neste ano de 2021, de candidatos aprovados em concursos públicos estaduais, des
de que para cargos ou empregos vagos, observado, de qualquer sorte, as disposições da
Lei Complementar Federal n,° 173, de 2020.

Convencido de que os ilustres membros da Augusta Assembleia Legisla
tiva de nosso Estado haverão de anuir o apoio imprescindível a esta propositura, solicito
a Vossa Excelência seu inestimável apoio, no seu encaminhamento, haja vista a impor
tância da matéria.

No ensejo, apresento a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares, pro
testo elevado apreço e distinta consideração.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO EStADO DO CEARÁ, em For
taleza, aos ______de de 2021.

i2
CamiUo Sobreira de Santana

GOVERNAD R DO ESTADO DO CEARÁ~ -X

A Sua Excelência o Senhor
Deputado EVANDRO SÁ BARRETO LEITÃO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
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PROJETO DE LEI

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N.°
215, DE 17 DE ABRIL DE 2020, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 1° O inciso II, do art. 1°, da Lei Complementar n.° 2l5~ de 17 de abril de 2020, pas
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art 1”
II - vedação, durante o estado de calamidade pública no Estado, da nomeação de
candidatos aprovados em concursos públicos realizados no âmbito de quaisquer
dos órgãos ou Poderes a que se refere o “caput”, deste artigo, excetuados os provi
mentos ou as admissões para cargos ou empregos vagos, em conformidade com a
Lei Complementar Federal n.° 173, de 27 de maio de 2020,”

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Forta
leza, ____ de ___________, de ________________

Cu.~ i,’
Cami~o Sobreira de Santana

GOVERNADÏR DO ESTADO DO CEARÁ
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