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Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga
horária ou adotar regime de trabalho remoto
para funcionários terceirizados para combater
a  contaminação  por  Coronavírus  (Covid-19),
sem redução de salário.

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 Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas com o fim de reduzir a carga horária
ou adotar regime de trabalho remoto para funcionários terceirizados que trabalham em
instituições públicas, através da adoção da modalidade de trabalho remoto, sem acarretar em
redução de salário.

Parágrafo Único: As medidas de que trata o caput se destinam ao combate da disseminação e
contaminação da pandemia de Coronavírus – CONVID – 19.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado de Mato Grosso estabeleceu uma série de medidas para evitar a
aglomeração de pessoas e a consequente propagação do vírus coronavírus (COVID-19),
agravando o quadro da pandemia no Estado.

O serviço público, entretanto deve continuar e grande parte destes trabalhos são realizados por
servidores terceirizados.

A adoção do regime de trabalho remoto ou redução da carga horária destes servidores
terceirizados visa que não se tenha alteração em seus proventos e nem demissões, motivo pelo
qual a presente proposição é de extrema importância e merece ser aprovada.
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Devido à urgência e relevância deste tema, peço o apoio dos meus nobres pares para a
aprovação desta proposta legislativa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Março de 2020

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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