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Acresce o §7º ao artigo 235 e da nova redação
ao Art. 236 da Lei Complementar 04 de 1990,
que  dispõe  sobre  o  Estatuto  dos  Servidores
Públicos  da  Administração  Direta,  das
Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.

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 O Art. 235 da Lei Complementar 04/1990 passa a vigorar acrescido do §7º:

 

 

“Art. 235 ...

...

§7º A servidora adquirirá estabilidade temporária no serviço público pelo prazo de 120
(cento e vinte dias) contados a partir da data de retorno após cumprimento da Licença à
Gestante ou à Adotante.”

 

 

Art. 2° O Art. 236 da Lei Complementar 04/1990 passa a vigorar com a seguinte redação:

 

“Art. 236 Pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor terá direito à
licença-paternidade de 20 (vinte) dias consecutivos.”



 

 

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

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Abril de 2016

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A presente Proposta de Lei Complementar tem por objetivo garantir segurança, por meio da estabilidade,
após cumprimento da Licença à Gestante ou à Adotante e também aumentar o prazo da Licença
Paternidade.

O acréscimo do §7º ao artigo 235 da Lei Complementar 04/1990 se baseia na inteligência do artigo 10, II, "b"
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal/88, o qual confere à empregada
gestante a estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Tal dispositivo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal prevê um mês a
mais de estabilidade provisória além da Licença à Gestante que vigorava a época.

Desta maneira, diante da inexistência de aviso prévio no serviço público, principalmente com relação aos
cargos comissionados, procuramos proteger a estabilidade financeira das servidoras, evitando assim,
situação de penúria com uma exoneração inesperada logo após seu retorno da licença.

Já a alteração na redação do Art. 236 da Lei Complementar 04/1990 tem por objetivo manter o paralelismo
legal entre os servidores públicos estaduais e as mudanças introduzidas aos empregados pela Lei 13.257,
de 8 de março de 2016, onde é instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por 15 (quinze)
dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta Lei, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no § 1o
do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A licença paternidade assim passará a ser de 20 dias para os servidores públicos estaduais igualando ao
direito dos empregados sob a égide da CLT e que trabalham em empresas inscritos no citado programa.

Cabe ressaltar que o prazo da Licença à Gestante das servidoras públicas tem prazo paralelo ao disposto no
artigo 38 da pela Lei 13.257, de 8 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira
infância e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o
Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a Lei no 11.770, de 9 de
setembro de 2008, e a Lei no 12.662, de 5 de junho de 2012.

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 Douta Casa Legislativa.     
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