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Substitutivo Integral ao Projeto de lei nº 1119,
Mensagem  n.º  202/2021,  que  acrescenta  e
altera dispositivos da Lei nº 9.317, de 21 de
janeiro de 2010 e dá outras providências.

Art. 1º Fica acrescentado o art. 5º-A a Lei nº 9.317, de 21 de janeiro de 2010, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

                      “Art.5º-A Ficam instituídos os instrumentos integrados de desenvolvimento da carreira de
Gestor Governamental:

       I-o Plano de Desenvolvimento da Carreira de Gestor Governamental (PDCGG);

       II-o Programa de Educação Continuada da Carreira de Gestor Governamental (PEC-GG);e

       III-Programa de Incentivo à Produtividade da Carreira de Gestor Governamental (PIPCGG);

          §1º A carreira de gestor governamental poderá instituir sistema de avaliação de desempenho próprio
como parte integrante dos instrumentos de desenvolvimento.

           §2º As diretrizes e demais requisitos para a implementação dos instrumentos de desenvolvimento da
carreira deverão ser objetivo de norma regulamentadora.

           §3º   A carreira de Gestor Governamental terá assegurada verba de produtividade e aperfeiçoamento
profissional correspondente ao DGA-3, de acordo com as diretrizes e requisitos instituídos pelo Programa de
Incentivo à Produtividade da Carreira de Gestor Governamental.

 

              Art. 2º Fica alterado o § 3'do artigo 9º da Lei n' 9.317, de 21 de janeiro de 2010, que passam a
vigorar com a seguinte redação:

                     'Art. 9º (...)

                       (...)
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          § 3º A progressão horizontal, de classe, dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à
que o servidor ocupa, obedecidos os critérios de qualificação e o cumprimento do interstício mínimo de 03
(três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 5 (cinco) anos da Classe C para D.

                      (...)”

                Art. 3º Para fins de cumprimento do interstício necessário à progressão horizontal e vertical, fica
assegurado aos servidores a contagem do tempo transcorrido até a data de publicação desta Lei,
permanecendo na mesma classe e no mesmo nível da carreira em que se encontram posicionados.

                Art. 4º Fica instituída, para a carreira de Analista Regulador, verba de auxílio transporte e
qualificação profissional, de forma compensatória ao não recebimento de diárias em deslocamento no
território do Estado de Mato Grosso e ao custeio de aquisição de obras técnicas e cursos de
aperfeiçoamento profissional, nos termos do § 11 do art. 37 da Constituição Federal, paga mensalmente aos
servidores em efetivo exercício, no valor correspondente à simbologia remuneratória DGA-3, sem prejuízo ao
subsídio fixado em lei.”

               Art. 5º Fica revogado o art. 9º da Lei nº 7.350, de 13 de dezembro de 2000, com as alterações
trazidas pelas Leis nº 8.032, de 17 de dezembro de 2003 e nº 8.873, de 16 de maio de 2008.

             Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Substitutivo Integral ao Proj de lei nº 1119/2021-Msg. 202/2021, visa acrescentar e alterar dispositivos a
Lei nº 9.317, de 21 de janeiro de 2010 e dá outras providências, com intuito de reestruturar a carreira de
"Gestor Governamental na Administração Pública Estadual ”.
Diante do exposto, solicito apoio aos nobres pares para aprovação deste Substitutivo Integral.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Janeiro de 2022

 

Max Russi
Deputado Estadual
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