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Torna obrigatória a divulgação, de forma prévia,
do  cronograma  de  Feriados  e  Pontos
Facultativos  do  Poder  Executivo  de  Mato
Grosso  de  cada  ano  corrente,  e  dá  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 É obrigatória a divulgação, de forma prévia, em sítio eletrônico, do cronograma de feriados e pontos
facultativos do Poder Executivo de Mato Grosso de cada ano corrente.

Parágrafo único. Para o exercício desta Lei, entende-se por forma prévia a divulgação do respectivo
cronograma até o último dia útil de janeiro mês de cada ano.

Art. 2º Fica estabelecido que o funcionamento de todos os serviços de todos os órgãos da Administração
Pública direta e indireta deverão seguir um cronograma padrão e unificado.

Art. 3º O Poder Executivo não poderá ultrapassar o número de 03 (três) pontos facultativos no ano corrente
ao estabelecer o cronograma.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, na modalidade de Projeto de Lei, que tem por fim, tornar obrigatória a
divulgação, de forma prévia, do cronograma de Feriados e Pontos Facultativos do Poder Executivo de Mato
Grosso de cada ano corrente

O presente Projeto de Lei tem por objetivo melhorar o atendimento à população e impedir que, além do
grande número de feriados existentes, hajam outras datas que impeçam o livre acesso às informações e aos
serviços públicos pela população.
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Não resta dúvida que este excessivo número de dias parados prejudica o comércio. São quase 30 dias de
vendas depreciadas. E não são apenas os empresários lojistas que perdem, mas também o Governo que
deixa de arrecadar impostos.

Portanto, coloco a presente propositura a fim de debater o assunto e solicitar o apoio dos demais Pares.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Fevereiro de 2018

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual
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