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Estabelece requisitos e critérios diferenciados
para  a  concessão  de  aposentadoria  aos
servidores públicos com deficiência, no âmbito
do Estado de Mato Grosso.

        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 regulamenta a concessão de aposentadoria à pessoa com deficiência titular
de cargo público efetivo no âmbito do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 140, parágrafo único da
Constituição Estadual.

 

Art. 2º Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

 

Art. 3º É assegurada a concessão de aposentadoria ao servidor público com deficiência, desde que
cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

– cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se homem, e cinquenta anos de idade e vinte eI.
cinco de contribuição, se mulher;
– sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, com proventosII.
proporcionais ao tempo de contribuição.

Parágrafo único Para as carreiras em que haja previsão de aposentadoria especial, o servidor portador de
deficiência terá redução de cinco anos em relação aos requisitos de idade e tempo de contribuição.

 



Art. 4º A avaliação da deficiência para reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei
Complementar será realizada pela junta médica oficial do órgão ou entidade a qual o servidor esteja
vinculado.

 

Art. 5º A contagem de tempo de contribuição na condição de servidor com deficiência será objeto de
comprovação, exclusivamente, na forma desta Lei Complementar.

§ 1º A existência de deficiência anterior à data de vigência desta Lei Complementar deverá ser certificada
por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência.

§ 2º A comprovação de tempo de contribuição na condição de servidor com deficiência em período anterior
à entrada em vigor desta Lei Complementar não será admitida por meio de prova exclusivamente
testemunhal.

Art. 6º Se o servidor, após o ingresso no serviço público, tornar-se pessoa com deficiência, os parâmetros
mencionados no art. 3º serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o
servidor exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência.

 

Art. 7º A redução do tempo de contribuição prevista nesta Lei Complementar não poderá ser acumulada, no
tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades de risco ou
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

 

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação
oficial.
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JUSTIFICATIVA

Apresentamos o presente Projeto de Lei Complementar, com o objetivo de definir critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria de servidor público portador de deficiência no âmbito do Estado de Mato
Grosso.

Tendo em vista que promulgação da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, possibilitou a
adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria de servidores públicos portadores de
deficiência física, contudo, a aplicabilidade da norma carece de regulamentação por meio de Lei
Complementar por força do Art. 40, § 4º, I, da Constituição da República.

Com a finalidade de regulamentar esta matéria, o Senador Paulo Paim apresentou no ano de 2005, o PLS nº
250/2005, que tendo sido aprovado no Senado Federal, tramita na Câmara sob o nº 454/2014.

Deste  modo, seguindo a linha já inaugurada pelo Congresso Nacional, apresentamos esta proposição para
que este benefício possa ser aplicado aos servidores públicos estaduais.

Ressalte-se que estabelecer critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para servidores com
deficiência, é uma medida justa, visto que estes demandam muito mais esforço para desempenhar suas
atividades, se comparados aos demais servidores.

Em relação a idade mínima para aposentadoria do servidor público com deficiência, seguindo a linha da
Câmara Federal, foi adotada o mesmo parâmetro já aplicado aos professores por força do Art. 40, § 5º, da
Constituição da República, garantindo tal redução a estes servidores que exerçam função de magistério.

Conforme os motivos apresentados e entendendo ser uma medida justa, que muito beneficiará estes
servidores, apresento o presente Projeto de Lei, o qual solicito a colaboração dos Nobres Pares para sua
aprovação.
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