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INSTITUI  PISO  SALARIAL  NO  ÂMBITO  DO
E S T A D O  D O  M A T O  G R O S S O  P A R A  A
CATEGORIA PROFISSIONAL QUE MENCIONA E
ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que
dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a
seguinte lei:

Art. 1º No Estado do Mato Grosso, o piso salarial dos empregados, integrantes da categoria
profissional abaixo enunciada, que não o tenham definido em lei federal, convenção ou acordo
coletivo de trabalho que o fixe à maior, será de:

I - R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para os técnicos de segurança do trabalho.

Art. 2º Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário deverão observar os valores do Piso
Salarial Estadual em todos os editais de licitação para contratação de empresa prestadora de
serviço.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se também a toda a administração
indireta, inclusive às Organizações Sociais contratadas pelo poder público.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O técnico em segurança do trabalho elabora e orienta atividades de segurança do trabalho e
preservação física dos funcionários em empresas, construções e instalações industriais.
Inspeciona equipamentos e condições de trabalho, investiga e analisa causas de acidentes para
eliminar riscos. Desenvolve programas de treinamento e verifica o cumprimento das normas e
procedimentos de segurança na aplicação de providências preventivas.

Note-se que o trabalho desenvolvido é de suma importância visto que o bem estar e a
integridade física dos colaboradores das empresas é o alvo de seu exercício profissional.

O valor fixado neste projeto de lei tem como base a média nacional bem como deliberação dos
profissionais da categoria conforme assembleia geral extraordinária realizada em dezembro de
2016.  

Nada mais justo a estipulação do piso salarial para este profissional, conforme preceitua o artigo
7º, inciso V da Constituição Federal.
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