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Acresce dispositivo a Lei Complementar n ° 04,
de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto  dos  Servidores,  Públicos  da
Administração  Direta  das  Autarquias  e  das
Fundações  Públicas  Estaduais,  para  dispor
sobre a  concessão de férias  aos  pais  ou aos
responsáveis por pessoas com deficiência.

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 Esta Lei Complementar acresce dispositivo a Lei Complementar n ° 04, de 15 de outubro de 1990,
que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das
Fundações Públicas Estaduais, para dispor sobre a concessão de férias aos pais ou aos responsáveis por
pessoas com deficiência

Art. 2º Fica acrescido o § 7° ao Art. 97 da Lei Complementar n ° 04, de 15 de outubro de 1990, com a
seguinte redação:

“Art. 97 (...)

(...)

§ 7º Fica assegurado a todo servidor que detenha legítima e legalmente sob sua guarda e
responsabilidade pessoa com deficiência, o direito de requerer que a concessão do seu período
de férias coincida com as férias daqueles sob sua guarda e responsabilidade.”

Art. 3° Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente Proposta de Lei Complementar tem por objetivo garantir a todo servidor que detenha legítima e
legalmente sob sua guarda e responsabilidade pessoa com deficiência, o direito de requerer que a
concessão do seu período de férias coincida com as férias daqueles sob sua guarda e responsabilidade.

Após o advento da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a definição legal de deficiência se expandiu, para
além da tradicionalidade, e alcançou um conceito mais amplo e inclusivo, como se observa:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.

A essência desse projeto é permitir que as pessoas com deficiência que necessitem de atenção especial,
possam ser acompanhadas de seus responsáveis legais, quando em férias de suas escolas e, até mesmo,
de seus respectivos serviços.

Finalmente, é importante destacar que a iniciativa legislativa em apreço, sob o ponto de vista jurídico, se
afeiçoa ao inciso XIV do artigo 24, da Constituição Federal de 1988, que outorga aos Estados-Membros
legislar, concorrentemente, sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.

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 deste Projeto de Lei
Complementar perante esta Augusta Casa Legislativa.     

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Setembro de 2017

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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