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Art. 1º Fica modificado o art. 15 do PLC n. 11/2016, Mensagem n. 20/2016, o qual passa a contar com a
seguinte redação:

“Art. 15 Altera o Art. 30, da Lei Complementar nº 140, de 16 de dezembro de 2003, que passa a
ter a seguinte redação:

Art. 30 A organização do quadro de pessoal da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso
S?A. DESENVOLVE MT configura a carreira de Profissionais de Fomento, composta de 02
(duas) categorias, sob a forma jurídica de empregos públicos, a serem preenchidas através de
concurso público de provas ou provas e títulos, sendo composta de:

I – Analista Administrativo?

II – Técnico Administrativo.

§1º Os empregos de Analista Administrativo abrangem as seguintes atribuições:

I - administração financeira, contabilidade, orçamento, planejamento, organização e métodos;

II - modernização, pesquisas, marketing, inspeção e controle;

III - projetos e programas;

IV - pareceres jurídicos;

V - análise de balanço, análise estatística, análise econômica;

VI - recursos humanos, material, serviço, patrimônio e outros que requeiram escolaridade de
nível superior.

§2º Os empregos de Técnico Administrativo abrangem as seguintes atribuições:

I - secretariado, digitação, arquivo, protocolo;

II - manutenção de dados, datilografia, programação;



III - técnicas em finanças, contabilidade, recursos humanos, patrimônio e cadastro e outros
trabalhos que requeiram escolaridade de nível médio completo e profissionalizante”.
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JUSTIFICATIVA

A presente emenda modificativa tem por escopo unicamente alterar a nomenclatura das carreiras dos
Profissionais de Fomento.

As alterações ora propostas, a saber, de “Técnico de Fomento” para “Analista Administrativo” e de “Agente
de Fomento” para “Técnico Administrativo”, tem como objetivo ajustar o texto da LC n. 140/2003 ao
estabelecido pelo art. 3º da Lei n. 10.052/2014, o qual determina que as carreiras dos profissionais da área
meio da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso são constituídas apenas pelos
cargos de analista, de técnico e de apoio administrativo.

Assim, com o intuito de aprimorar o projeto em testilha é que deduzo a presente emenda, confiante em seu
integral acatamento.
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