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Autor: Mesa Diretora

Dispõe sobre o AUXÍLIO DE ASSESSORIA DE
SEGURANÇA  LEGISLATIVA,  aos  servidores
efetivos  e  comissionados  da  Coordenadoria
Militar da Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso - ALMT 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 a seguinte lei:

Art. 1º Este Decreto Legislativo institui o Auxílio Assessoria de Segurança Legislativa,
destinado aos servidores que ocupam cargos efetivos e até 11(onze) servidores que ocupam cargos em
comissão, lotados na Coordenadoria Militar e designados pela Mesa Diretora, no valor de R$ 332,00
(trezentos e trinta e dois reais) mensais.

Art. 2º O Auxílio Assessoria de Segurança Legislativa é destinado a compensar o servidor
público por gastos ou perdas inerentes à administração, mas realizadas pessoalmente pelo agente no
desempenho das atribuições relacionadas à segurança.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor após a revogação do inciso VI, do art. 22,
da Lei 11.488, de 11 de agosto de 2021, respeitando os limites previstos na LC nº. 173/2020.

JUSTIFICATIVA

A presente proposta de alteração tem o escopo de  adequar a norma disposta atualmente
no artigo 22, VI, da Lei nº. 11.488  de 11 de agosto de 2021, que concede a função de confiança de
Assessoria de Segurança Legislativa, somente aos servidores efetivos, concedendo-o através desta
proposta de Decreto Legislativo, a referida gratificação aos servidores efetivos e comissionados da
Coordenadoria Militar, como forma de valorização aos servidores que ali prestam a devida assessoria de
segurança legislativa, motivo este da presente proposta como reconhecimento da valorização dos serviços
prestados pelos servidores efetivos e comissionados.
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