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Altera o Art. 77 da Constituição Estadual, para
instituir garantias ao Servidores da Segurança
Pública  do  Estado de  Mato  Grosso  e  a  suas
famílias.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do
que dispõe o art. 38 da Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º A Constituição Estadual passa a vigorar com a renumeração do parágrafo único e o acréscimo do §
2º ao Art. 77, com a seguinte redação:

“Art. 77 ...

§ 1º A organização, a competência e as atribuições das Secretarias de Estado aludidas
no caput deste artigo serão definidas em lei.

§ 2º Será assegurado seguro de vida, compatível com os riscos de sua atividade
profissional, cujos custos serão integralmente pagos pelo Poder Executivo, aos
servidores das Secretarias de Estado aludidas no caput deste artigo.”

Art. 2° Esta Emenda à Constituição Estadual entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente Proposta de Emenda à Constituição Estadual instituir garantias ao Servidores da Segurança
Pública do Estado de Mato Grosso e a suas famílias.

Tal garantia se materializada em seguro de vida compatível com os riscos de sua atividade profissional que
será assegurado aos servidores das Secretarias de Estado mencionadas no § 1º do Art. 77 da Constituição
Estadual.

Os custos desses seguros de vida serão integralmente pagos pelo Poder Executivo de Mato Grosso.

Os integrantes dos órgãos de segurança pública a muito carecem de um tratamento digno estabelecendo-se
as condições mínimas para o exercício de suas funções.

Inclusive, observamos que não tem um dia em que um policial não morra ou seja acidentado no exercício de
sua atividade ou em razão dela.

Após o falecimento, muitas famílias ficam desamparadas, pois além de perder o pai e companheiro se veem
em precária situação financeira, pois o salário é baixo, moram de aluguel ou de favor na casa de familiares.

Temos assistido a uma cobrança infindável do exercício da atividade com qualidade, porém não vemos a
contrapartida, oferecendo condições mínimas de segurança e conforto para o policial e seus familiares.

 A criação de um seguro de vida para os servidores da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso,
importará em dignidade para a família que se veja órfã do seu sustento, ou para que o policial portador de
deficiência possa prover o sustento básico dos seus filhos e receba um mínimo atendimento de saúde.

E com objetivo de minorar tal situação calamitosa, e diante da crise na segurança pública nacional, estamos
apresentando esta Proposta de Emenda à Constituição, prevendo que serão assegurados a esses
servidores o Direito a um Seguro de Vida compatível com os riscos de sua atividade profissional.

No tocante à constitucionalidade, observamos que o constituinte derivado, por diversas vezes, impôs
deveres aos entes federados em relação a seus servidores, sem que isso viesse a ser considerado como
violação de cláusula pétrea.

Temos um exemplo na Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, que determinou a fixação
de um piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública. A Emenda Constitucional
chegou a ser contestada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167 (DJ de 24.08.2011), que foi
julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal.

Por analogia, entendemos que a mesma linha de raciocínio se aplica à presente propositura.

No tocante ao mérito, há necessidade de conferir melhores condições de trabalho aos profissionais de
segurança pública. A atividade dos policiais civis e militares, bombeiros militares, agentes penitenciários e
socioeducativos é inegavelmente arriscada. Esses agentes públicos cumprem uma função essencial, da qual
sociedade alguma pode prescindir: a manutenção da ordem pública e o enfrentamento da criminalidade.

Também é importante ressaltar que o seguro de vida para profissionais da segurança pública existe em
diversos estados da federação.

Trata-se de uma missão que, no limite, envolve o sacrifício da própria vida, para salvar vidas alheias. É
crescente o número de policiais feridos e mortos, ao participarem de operações de sua corporação ou
mesmo quando, fora de serviço, são reconhecidos e executados por criminosos. E mesmo aqueles que
conseguem preservar a sua incolumidade física são muitas vezes acometidos de males psicológicos, em
razão dos níveis elevados de estresse emocional que caracterizam sua atividade.

Finalmente, ressaltamos as sugestões do Diretor da Sub Sede SIAGESPOC de Água Boa-MT, Sr. Aurelio



Mendanha, que nos instigaram a promover os estudos que culminaram na presente propositura.  

Pelas razões expostas, apresento a presente Proposta para análise e apreciação dos Nobres pares, para
que Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à aprovação desta Emenda perante esta
Douta Casa Legislativa.     
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