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REDAÇÃO FINAL 

 

 

Acrescenta os arts. 125-A e 

125-B à Lei Complementar n° 

04, de 15 de outubro de 1990, 

para 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. 

 

 

 

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, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta 

do Estado de Mato Grosso, o Programa de Redução de Carga Horária de Trabalho do Servidor 

Público Efetivo Civil responsável legal pelo dependente com deficiência.  

 

Art. 2º Ficam acrescentados os art. 125-A e 125-B à Lei Complementar n° 04, 

de 15 de outubro de 1990, com a seguinte redação:  

“Art. 125-A Fica concedida ao servidor público civil que tenha filho, 

cônjuge ou dependente com deficiência a redução da carga horária de trabalho para 

20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo da remuneração, observados os seguintes 

requisitos:  

I - ser titular de cargo efetivo;  

II - não estar no exercício de cargo em comissão ou função 

gratificada.  

§ 1º A redução da carga horária de que trata o caput será 

concedida ao servidor público para acompanhamento da pessoa com deficiência, em 

seu processo de habilitação ou reabilitação, bem como para atendimento de suas 

necessidades básicas diárias.  

§ 2º Havendo acumulação legal de 02 (dois) cargos na esfera do 

Poder Executivo Estadual, a redução de carga horária será no cargo que for mais 

conveniente ao servidor público efetivo para o atendimento à pessoa com deficiência.  

§ 3º A redução de que trata este artigo será concedida para 

apenas um dos pais ou responsáveis do dependente com deficiência, quando ambos 

forem servidores ocupantes de cargos públicos estaduais.  
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Art. 125-B A redução de carga horária de que trata o art. 125-A será 

concedida da seguinte forma:  

I - provisória, mediante avaliação médica pericial que indicará a 

espécie e o grau ou nível com prazo definido ou deficiência reversível;  

II - definitiva, mediante avaliação médica pericial que indicará a 

espécie e o grau ou nível de deficiência irreversível. 

§ 1º A redução de carga horária provisória terá o prazo máximo 

de 01 (um) ano, quando a perícia médica não estabelecer prazo definido, podendo ser 

renovado sucessivamente mediante nova perícia.  

§ 2º A redução de carga horária definitiva terá o prazo de 

validade indeterminado.  

§ 3º É vedada ao servidor público efetivo a ocupação de 

qualquer atividade remunerada enquanto perdurar o benefício da redução de jornada 

de trabalho.  

§ 4º A redução da carga horária extinguir-se-á com a cessação 

do motivo que a houver determinado, devendo o servidor público efetivo retornar à 

carga horária inerente ao cargo público que ocupa.  

§ 5º A jornada de trabalho reduzida poderá ser revertida, a 

pedido do servidor, com a mudança do quadro clínico da pessoa com deficiência.” 

 

Art. 3º A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá 

expedir normas complementares que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento do disposto 

nesta Lei Complementar.  

 

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Comissões, 1º de abril de 2022. 
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