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Institui  o  dia  13  de  dezembro  como  o  Dia
E s t a d u a l  d o s  G e s t o r e s  e  G e s t o r a s
Governamentais do Estado de Mato Grosso.

        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 instituído, no calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso, o Dia dos Gestores e
Gestoras Governamentais do Estado de Mato Grosso, a ser comemorado anualmente no dia 13 de
dezembro. 

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

JUSTIFICATIVA

As atividades de planejamento, gestão e execução de políticas públicas exigem que os entes públicos
tenham em seus quadros profissionais altamente qualificados e comprometidos com o interesse público e
com a qualidade de vida da população.

A carreira de gestor governamental no Estado de Mato Grosso foi criada pela Lei nº 7.350, de 13 de
dezembro do ano 2000, com 110 (cento e dez) cargos para desempenhar as funções de formulação,
implantação e avaliação de políticas públicas, além do assessoramento técnico no campo da Administração
Pública Estadual.

Os concursos para o preenchimento dos cargos ocorreram em 2001, 2002 e 2010, sendo que a maioria dos
atuais ocupantes são oriundos deste último concurso. A carreira é representada pela Associação dos
Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso – AGGEMT, e, que tem como objetivos precípuos a
valorização da carreira, bem como, a defesa do aperfeiçoamento da gestão pública estadual, da formulação,
implementação e avaliação de políticas públicas, promovendo estudos, pesquisas e eventos com esta
finalidade.

Atualmente, os gestores e gestoras governamentais estão lotados na Secretaria de Estado de Planejamento
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e Gestão - SEPLAG, mas atuam de forma descentralizada em todos os órgãos e entidades do Estado.

Por conseguinte, a carreira completa em 13 de dezembro próximo 20 anos de sua criação pela Lei nº
7350/2000. Trata-se, pois, de servidores públicos capacitados e comprometidos com o aperfeiçoamento da
gestão e dos serviços públicos estaduais, exercendo atividades de alta complexidade e gerindo projetos
estratégicos para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Mato Grosso.

Confome previsto na Lei 10.556/2017, foi realizada consulta interna e a proposta de criação do "Dia dos
Gestores e Gestoras Governamentais" foi aprovada por 80,8% dos associados à Associação dos Gestores
Governamentais do Estado de Mato Grosso.
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Novembro de 2020
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Deputado Estadual
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