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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Gilberto Cattani

Com esteio no Art. 186, inciso IV, do Regimento Interno desta Augusta e Respeitável Casa de Leis, após a
manifestação favorável do Soberano Plenário, apresento Emenda Modificativa ao Projeto de Lei
Complementar nº 44/2022, de autoria do Deputado Gilberto Cattani, com vistas ao seu aperfeiçoamento.

Art. 1º. Fica modificada a ementa do Projeto de Lei Complementar n° 44/2022, o qual passa a vigorar da
seguinte redação:

“Ementa modificativa ao Projeto de lei complementar 44/2022 que Dispõe sobre o cômputo em dobro
do tempo de serviço, para fins de aposentadoria, dos servidores públicos da saúde, da segurança
pública e da vigilância agropecuária que atuaram na Pandemia causada pela Covid-19 (Sars-Cov-2),
mediante alteração das leis complementares respectivas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, e dá
outras providências”

Art. 2º. Fica modificado o Art. 1º, do Projeto de Lei Complementar n° 44/2022, o qual passa a vigorar da
seguinte redação:

“Art.1º. Acresce o §5º ao Art. 130, da Lei Complementar 4, de 15 de outubro de 1990, que “Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações
Públicas Estaduais”, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“§5º Será contado em dobro o tempo de serviço prestado durante a Pandemia causada pela Covid-19
(Sars-Cov-2) a todo servidor público da área da saúde, da segurança pública e os servidores da
vigilância agropecuária pertencente ao INDEA-MT.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor no na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa aperfeiçoar a redação do projeto de lei, assegurando a participação dos
profissionais da vigilância sanitária, atendendo a solicitação da Associação dos Fiscais Estaduais de Defesa
Agropecuária e Florestal do Estado de Mato Grosso (SINFA-MT), por meio do Ofício SINFA 16, de
15/07/2022.
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