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Modifica o artigo 236 da Lei Complementar nº.
04, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre
o Estatuto dos Servidores Públicos, o parágrafo
único do art. 102 da Lei Complementar nº. 555,
de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o
Estatuto  dos  Militares  do  Estado  de  Mato
Grosso,  e  o  inciso  VII  do  art.  201  da  Lei
Complementar nº 407 de 30 de junho de 2010
que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da
Polícia  Judiciária  Civil  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. Fica instituído o Programa de Licença Paternidade para servidores públicos do Estado de Mato
Grosso.

 

Art. 2º. O artigo 236 da Lei Complementar nº. 04, de 15 de outubro de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 236. Pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor público terá direito à
licença paternidade pelo prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, sem prejuízo de
sua remuneração.”

 

Art. 3º. O paragrafo único do art. 102 da Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014, passa
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 102. (...)
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Parágrafo único. O prazo previsto no caput será de 15 (dez) dias consecutivos, sem
prejuízo da remuneração do militar.”

 

Art. 4º. O inciso VII, do art. 201 da Lei Complementar nº 407 de 30 de junho de 2010, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 201. (...)

Inciso VII - Pelo nascimento ou adoção de filho, o policial civil terá direito à licença
paternidade pelo prazo de 15 (quinze) dias consecutivos”

 

Art. 5º. O servidor beneficiado pela prorrogação da licença paternidade não poderá exercer qualquer
atividade remunerada durante o período da licença, sob pena de caracterizar infração administrativa sujeita
as sanções previstas nos respectivos Estatutos.

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Projeto de Lei Complementar que tem por objetivo
instituir o Programa de Licença Paternidade no Estado de Mato Grosso, bem como, equacionar o período de
licença paternidade entre os servidores civis e militares.

A iniciativa da presente matéria é decorrente do art. 45, paragrafo único, incisos VI, VII e IX da Constituição
Estadual que exige que Leis Complementares regulem o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado;
Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado; e Organização da Polícia Judiciária Civil.

Nesse sentido, importante destacar que o art. 7º, inciso XIX da Constituição Federal prevê como um Direito
Social em nosso ordenamento jurídico, a Licença Paternidade, a qual, deve ser fixada por meio de lei.

Assim, o presente PLC tem como objetivo equacionar a Licença Paternidades aos servidores públicos no
Estado de Mato Grosso, uma vez que, atualmente, os servidores militares possuem direito a 10 dias
consecutivos, enquanto os servidores civis possuem direito a 05 dias consecutivos.

Em tempo, devemos registrar que o aumento da licença proposto para 15 dias tem o intuito de adequar à
legislação estadual com a legislação federal, uma fez que o Decreto Federal nº 8737/2016 possibilita aos
servidores federais a prorrogação da licença paternidade para até 15 dias do nascimento do filho ou adoção.

Importante consignar que o Estado de Mato Grosso já adequou a licença maternidade com a legislação
federal, permitindo que a servidora gestante desfrute de até 180 dias de licença conforme previsto na Lei
Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008.

Por fim, entendemos que a licença paternidade possibilita o servidor público ausentar-se do serviço para
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realizar o registro de seu filho, bem como, auxiliar a mãe de seu filho (que não precisa ser necessariamente
sua esposa), nos primeiros dias de vida do recém-nascido, uma vez que a rotina da família sofre
considerável alteração com o nascimento da criança esperada.

Pelos motivos expostos Senhor Presidente, aguardo pela aprovação do presente Projeto de Lei
Complementar pelo Plenário desta Casa.         

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Agosto de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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