
Substitutivo Integral ao Projeto de lei complementar nº 9/2017 - 6hv5fw5f

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
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Acresce dispositivos à Lei Complementar nº 50,
de 1º de outubro de 1998, que dispõe sobre a
Carreira dos Profissionais da Educação Básica
de Mato Grosso, para possibilitar a concessão
de  diárias  e  indenização  de  transporte  aos
diretores  de  unidades  escolares  públicas
estaduais.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 45
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1º Esta Lei Complementar acresce dispositivos à Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998,
que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, para possibilitar a
concessão de diárias e indenização de transporte aos diretores de unidades escolares públicas estaduais.   

Art. 2º Ficam acrescidos os §§ 5º e 6º ao art. 39 da Lei Complementar n° 50, de 1º de Outubro de 1998, com
a seguinte redação:

 

“Art. 39 (...)

(...)

§5º O diretor de unidade escolar pública estadual de Mato Grosso, eleito nos termos da Lei nº
7.040, de 1º de outubro de 1998, fará jus a passagens e diárias nos termos dos Art. 79 e 80 da
Lei Complementar n° 04, de 15 de outubro de 1990.

§6º Conceder-se-á indenização de transporte ao diretor de unidade escolar pública estadual,
eleito nos termos da Lei nº 7.040, de 1º de outubro de 1998, nos termos do Art. 81 da Lei
Complementar n° 04, de 15 de outubro de 1990.”

 



Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Maio de 2017

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O presente Substantivo Integral visa atender as sugestões do Grupo de Conferência de Projetos da
Secretaria de Serviços Legislativos desta augusta Casa de Leis, com o objetivo de aperfeiçoar a legística
formal da propositura original.

Pelas razões expostas, apresento a presente Proposta para análise e apreciação dos Nobres pares, para
que Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à aprovação desta Emenda perante esta
Douta Casa Legislativa.     
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