
Projeto de lei complementar - 8dkrff5i

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 8dkrff5i
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
13/04/2016
Projeto de lei complementar nº 9/2016
Protocolo nº 1388/2016
Processo nº 333/2016
 

Autor: Dep. Dilmar Dal Bosco

Acrescenta dispositivo à lei Complementar nº
389, de 31 de outubro de 2010, 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 Acrescenta o §6º ao  art.17 da lei complementar nº 389 de 31 de outubro de 2010, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

           “art.17 (....)

              (...)

              § 6º O servidor penitenciário em cumprimento de expediente nos estabelecimentos penais
localizados em área rural, distantes a partir de 10(dez) quilômetros da zona urbana, poderá cumprir jornada
de trabalho diária de 06 (seis) horas ininterruptas."

     Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

          O presente acréscimo do §6º ao art. 17 da Lei Complementar  nº 389 de 31 de outubro de 2010, ocorre
em virtude da necessidade de que os trabalhadores lotados em unidades da zona rural possui caráter
extraordinário em sua jornada de trabalho.

           Cabe ao gestor compreender os efeitos gerados pelo desempenho de seus colaboradores/servidores,
seus resultados e a busca de melhoria continua, sentem-se responsáveis em estabelecer um clima
organizacional saudável que possibilite aos servidores motivação e qualidade de vida. Essa postura visa à
instauração de condições para que a gestão seja capaz responder, de forma mais eficiente, às necessidades
sempre renovadas de nossos usuários.

         Vale ressaltar, que a alteração da jornada para esses servidores que laboram em unidades da zona
rural são provenientes das dificuldades encontradas pelos mesmos no deslocamento diário até as Unidades
Prisionais, em razão de 1/3 do trajeto tratar-se de estradas de chão, frequentemente, péssimas condições ,
haja vista que, principalmente no período de chuvas ( que tem duração de 6 meses), esse trajeto torna-se
moroso, ficando até dez horas e meia a disposição da Unidade inclusive sem local adequado para realizar
para permanência no horário de almoço.

           Além disso, possui vários motivos consideráveis apresentados (doc. anexo) e respaldo em legislações
trabalhistas, bem como, no parecer nº 276/SGA/2014, de 17/07/2014 oriundo da Procuradoria do estado de
Mato Grosso.

         Estas, portanto, são as razões que me conduzem a submeter o presente projeto à apreciação deste
Parlamento, contando, como de costume, com a colaboração de Vossas Excelências para a aprovação desta
proposição.
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