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Com fundamento no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 28 da Constituição
Estadual requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento
direcionado ao Exmo Governador do Estado de Mato Grosso, Sr. Mauro Mendes Ferreira, e ao Exmo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, solicitando
informações sobre os servidores públicos da Administração Pública Direta e Indireta do Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso, que são responsáveis por dependentes com deficiência.

1. Indique o quantitativo de servidores públicos da Administração Pública Direta e Indireta do Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso, que apontaram ser responsáveis por dependentes com deficiência, na
última atualização cadastral periódica obrigatória dos servidores públicos, realizados pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, no período de 16/11/2021 à 31/12/2021. Apresentar o número
total, e por órgão de lotação.

2. Além do número apontado na última atualização cadastral periódica e obrigatória dos servidores
públicos, existem outros dados sobre os servidores públicos da Administração Pública Direta e Indireta do
Poder Executivo do Estado de Mato Grosso que são responsáveis por dependentes com deficiência? Caso
positivo, apresentar todos os dados existentes.

3. Existe impacto financeiro (mensal e anual) para redução da carga horária dos servidores públicos, nos
termos propostos no Projeto de Lei Complementar n° 11/2022 - Mensagem nº 31/2022? Caso positivo
encaminhar o valor (mensal e anual) relativo ao impacto financeiro acompanhado dos estudos que o
fundamenta.

4. Quantos servidores públicos estaduais (número total e por órgão de lotação), atualmente, possuem
redução de carga horária de trabalho para acompanhar dependente com deficiência? Destes, quantos foram
em razão de decisões judiciais, e quantos em razão de decisão administrativa?

 

JUSTIFICATIVA

No período entre 16 de novembro de 2021 à 31 de dezembro de 2021, a Administração Pública Direta e
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Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, promoveu a atualização cadastral periódica
obrigatória dos servidores públicos, efetuado no site www.seplag.mt.gov.br da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG, no link do recadastramento.

Dentre as informações solicitadas pelo Poder Executivo, para preenchimento dos servidores públicos, alguns
itens requisitava informações sobre a existência de pessoas com deficiência dependentes do (a) servidor (a)
público (a).

No dia 09/03/2022, o Poder Executivo Estadual apresentou nesta Casa de Leis um Projeto de Lei
Complementar n° 11/2022 (Mensagem º 31/2022), propondo  instituir no âmbito da Administração Pública
Direta e Indireta o Programa de Redução de carga horária de trabalho do Servidor Público Efetivo Civil
responsável legal pelo dependente com deficiência. 

Os fatos acima narrados demonstram claramente que o Estado de Mato Grosso possui dados relativos ao
Servidor (es) Público (s) Efetivo (s) Civil (is) responsável (is) legal (is) pelo dependente com deficiência,
sendo que estas informações são primordiais para um amplo debate nesta Casa de Leis antes de votar a
matéria proposta pelo Poder Executivo, que propõe a  redução da carga horária de servidor público que
tenha filho ou dependente portador de deficiência, bem como se esta de fato atende as necessidades do
servidor público, e sobretudo, de seu dependente portador de necessidades especiais  ter o
acompanhamento deste no seu processo de habilitação/reabilitação, garantindo assim o acesso a proteção
integral ao seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade.

Pelas razões expostas, solicito o apoio dos meus pares para a aprovação deste requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Março de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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