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Altera a redação do parágrafo 5º do artigo 56,
acresc ido  pe lo  ar t igo  1º  da  Emenda
Constitucional n.º 81/2017 que altera o Ato das
Disposições  Constitucionais  Transitórias  para
instituir o Regime de Recuperação Fiscal – RRF,
e dá outras providências.

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do
que dispõe o Art. 38 da Constituição Estadual, promulga a  seguinte emenda ao texto constitucional:

 Art. 1º- Fica modificado a redação do § 5º do art. 56 , acrescido  pelo artigo 1º da Emenda Constitucional n.º
81/2017, passa a vigorar com a seguinte redação, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 56. (.....)

§ 5º.  Ouvido o Conselho de Governança Fiscal, o Governador do Estado poderá promover realinhamento
salarial das carreiras da Saúde, da Segurança, administrativas, de desenvolvimento econômico e social, dos
profissionais da área meio do Poder Executivo de Mato Grosso, do Departamento Estadual de Trânsito de
Mato Grosso - DETRAN, da Administração Penitenciária, do Sistema Socioeducativo e da Agência Estadual
de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER/MT, desde que atendido o disposto no § 1º deste
artigo.”

Art. 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na  data de sua promulgação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição de emenda constitucional busca modificar a redação do parágrafo 5º, do artigo 56, do
artigo 1º da Emenda Constitucional nº 81/2017, garantindo assim aos Analistas Reguladores da AGER/MT o
realinhamento salarial de carreira, vedado pela Emenda Constitucional em destaque.

Analisando o histórico da categoria de Analistas Reguladores da AGER/MT podemos constatar, sem dúvidas
nenhumas, o total esquecimento da valorização aos seus profissionais, inclusive com a existência de dados
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comprobatórios do próprio Governo do Estado – através de estudos da SEGES e SEPLAN – onde a
categoria supramencionada  foi a que mais ficou estagnada ao longo dos últimos anos, quer no quesito de
recursos humanos (quadro técnico em torno de ? do mínimo necessário), quer no quesito de aprimoramento
intelectual (sem cursos técnicos intrínsecos à função levando os próprios profissionais ao ônus dessas
atualizações intelectuais), quer nas perdas financeiras reais dos subsídios (sem melhorias nas tabelas
salariais ou aumentos reais dos seus valores). 

Portanto, o resumo das justificativas acima apresentadas, são as considerações para que seja modificada a
redação do parágrafo 5º, do art. 56, da Emenda Constitucional n.º 81/2017, permitindo, assim, a
reestruturação - também - da carreiras dos Analistas Reguladores da Agência Estadual de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados– AGER/MT.

Portanto, peço apoio aos nobres colegas para aprovação da presente emenda modificativa.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Fevereiro de 2018
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