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MENSAGEM Nº   90   /2011. 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Excelentíssimos Senhores Deputados: 
 
 

No exercício da competência estabelecida no art. 39, parágrafo único, inciso II, 
alínea “a”, e art. 25, inciso VIII, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, tenho a 
honra de me dirigir a Vossas Excelências para submeter à apreciação dessa Casa de Leis, o 
anexo projeto de lei complementar que “Acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 338, de 

08 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a possibilidade de alteração da jornada de trabalho 

semanal do servidor público efetivo, e dá outras providências”. 
 
Como é do conhecimento de Vossas Excelências, Lei Complementar nº 338, 

de 08 de dezembro de 2008, possibilitou a alteração de carga horária para servidores de diversas 
carreiras. 

 
Entretanto, tal lei não contemplou os Profissionais do Sistema Único de Saúde 

com a referida possibilidade de alteração de carga horária, sendo que no contexto das 
discussões da nova lei de carreira dessa categoria, esta questão foi amplamente debatida. 

 
Como resultado das negociações foi estendida a essa categoria a possibilidade 

de mudança de carga horária, razão pela qual encaminhamos o presente projeto que tem por 
escopo disciplinar este tema conforme negociado com os representantes da Carreira dos 
Profissionais do Sistema Único de Saúde.  

 



 
 
Em cumprimento a esta política de valorização do servidor público do Poder 

Executivo Estadual que vem sendo desenvolvida pelo atual Governo do Estado, é que 
apresentamos o presente projeto de alteração da Lei Complementar nº 338/2008, contando, 
como de costume, com a colaboração de Vossas Excelências para a aprovação da matéria. 

 
Ao ensejo, renovo aos membros dessa Casa meus protestos de elevado apreço 

e distinta consideração. 
 
Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  18  de   novembro   de 2011. 
 
 
 

SILVAL DA CUNHA BARBOSA 
Governador do Estado 



 
 
 
 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº             DE         DE                          DE 2011. 
 
Autor: Poder Executivo 

Acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar nº 338, de 08 de 
dezembro de 2008, que dispõe sobre a 
possibilidade de alteração da jornada de 
trabalho semanal do servidor público 
efetivo, e dá outras providências. 

 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

tendo em vista o que dispõe o Art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do 
Estado sanciona a seguinte lei complementar: 

 
Art. 1º  Fica acrescido o § 4º ao Art. 3º da Lei Complementar nº 338, de 08 

de dezembro de 2008, com a seguinte redação: 
 

“Art. 3º  (...) 
 
(...) 
 
§ 4º  O disposto neste artigo não se aplica aos Profissionais do 

Sistema Único de Saúde.” 
 

Art. 2º  Fica revogada a alínea “d”, inciso IV do artigo 5º da Lei 
Complementar nº 338, de 08 de dezembro de 2008. 

 
Art. 3º  Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio Paiaguás, em Cuiabá,         de                        de 2011, 190º da 

Independência e 123º da República. 
 
 
 

SILVAL DA CUNHA BARBOSA 
Governador do Estado 

 

 
 
 

 


