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Dispõe sobre o atendimento do MT Saúde aos
servidores públicos do Estado de Mato Grosso 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 Fica garantido aos servidores públicos de Mato Grosso que aderiram ao plano do Instituto de
Assistência à Saúde do Servidor do Estado – Mato Grosso Saúde - a assistência médica em todas as redes
credenciadas no Estado.

Parágrafo Único. A garantia é dada aos servidores do Poder Executivo Estadual beneficiários do Mato
Grosso Saúde definidos no Art. 4º da Lei Complementar nº 127, de 11 de julho de 2003.

Art. 2º Por ocorrência da pandemia da Covid-19, o Governo do Estado garante o atendimento aos servidores
por 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 3º Para o cumprimento desta Lei ficam suspensos o Art.2º da Lei Complementar nº 127, de 11 de julho
de 2003, e o Art. 11 da Lei Complementar nº 539, de 18 de junho de 2014.

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

JUSTIFICATIVA

A pandemia da Covid-19 no Brasil, infelizmente, ainda não chegou ao pico da curva crescente, conforme
vem sendo anunciado pelo Ministério da Saúde durante divulgação feita por meio do boletim diário.

A Secretaria de Estado de Saúde também compartilha da mesma previsão para Mato Grosso. Portanto, é
imprescindível que os servidores estaduais tenham a garantia de continuar salvaguardados pelo MT Saúde
para terem direito ao atendimento médico-hospitalar.
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É importante lembrar ainda que neste momento muitos desses servidores estão na linha de frente e
continuam atuando para oferecer os serviços essenciais à população. E mesmo aqueles que continuam
trabalhando em casa ou em escalas nas repartições públicas precisam estar bem de saúde para poder
ajudar na retomada à vida normal dos demais cidadãos mato-grossenses, após a pandemia passar.

Por todo o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Abril de 2020
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