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Referente ao Projeto de Lei Complementar (PLC\ n' 912022 que

Acrescenta dispositivo na Lei Complementar'no 389, de 3l de março de

2010, que "Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema

Penitenciário, e dá outras providências".

Deputado DR. EUGÊNIO.

Projeto de Lei Complementar no 1212022 - Deputado Carlos Avalone

RELATOR (A): DEPUTADO(A) 
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I - RELATÓRTO:

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de

Serviços Legislativos, por meio do Protocolo n" 177112022 - Processo no

36212022,Iida na 4u Sessão Ordinária, de 2310212022; cumpriu pauta no período

de 2310212022 à 3110312022; foi recebida por este Núcleo Social, nas Comissões

Temporárias para emissão de parecer.

Assim, submete-se a esta Comissão Especial o Projeto de Lei

Complementar (PLC) n! 912022, de autoria do Deputado Dr. Eugênio, que

Acrescenta dispositivo na Lei Complementar no 389, de 3l de março de 2010, que

"Reestrutura a Caneira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, e dá outras

providências", enviado ao Núcleo Social, conforme artigo 355; 356 e 372, do

Regimento Interno, conforme descrito:

fut. Art. 355 As Comissões classificam-se em: I - Comissões
Permanentes: as que subsistem nas Legislaturas; II - Comissões
Temporárias: as que se extinguem quando atingido o fim para
que foram criadas ou findo o prazo estipulado para seu

funcionamento e podem ser: a) especiat; b) de inquérito. (Grifo
nosso)

Art. 356 As Comissões, em razào da matéria de sua

competência, cabe: I - discutir e votar projetos de lei que

dispensem, na forma deste Regimento, a oompetência do
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Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros
da Casa; II - dar parecer sobre as proposições referentes aos

assuntos de sua especialização; III - realizar audiências
públicas com entidades da sociedade civil; IV - convocar
Secretários de Estado para prestar informações sobre assuntos

inerentes às suas atribuições; V - receber petições,
reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa

contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
VI - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
VII - apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais,
e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer; VIII
- promover estudos, pesquisas, simpósios, encontros,
seminários e investigações sobre problemas de interesse
público afetos à sua competência; IX - definir as prevalências.

t.. .l

ArÍ. 372 São Comissões Especiais as constituídas para: I -
emitir parecer: a) nos casos previstos neste Regimento Intemo;
b) nas propostas de emenda à Constituição Estadual; c) nos
vetos à proposição de lei; 122 d) nos pedidos de instauração de

processo por crime de responsabilidade. II - proceder estudo

sobre matéria determinada ou desincumbir-se de missão
atribuída pelo Plenário.

Em 1310412022, recebeu apensamento do Projeto de Lei

Complementar (PLC) n' 1212022, de autoria do Deputado CARLOS AVALONE,

cuja ementa "Acrescenta dispositivo a lei complementar n'389 de 31 de outubro

de 2010, e dá outras providências", lido na 6u Sessão Ordinária (0910312022).

Os autos foram tramitados pela Secretaria de Serviços Parlamentar,

com a FICHA TÉCNICA, expedida em O2lO3l2O22, de caráter informativo,

citando que não foram encontradas ocoÍrências que impeçam o seguimento da

análise, nos moldes preceituados pelo Regimento Interno desta Casa de Leis.

Em 1810412022, os autos foram compostos e encamiúados ao Núcleo

Social, tramitado para a Comissão Especial, para análise e emissão de parecer

quanto ao mérito doa Projeto de Lei Complementar no 912022.

Portanto, passa-se à análise a seguir.
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II _ PARECER:

Cabe a esta Comissão manifestar-se quanto ao mérito nos Projeto de

Lei Complementar. Sob o enfoque da análise por mérito, a proposição deve ser

avaliada sob três aspectos: oportunidade, conveniência e relevância social.

Oportuno é o ato administrativo que compõe os pressupostos de fato e

de direito. O pressuposto de direito é uma disposição legal que a estrutura

disponibiliza e o pressuposto de fato são os acontecimentos que levam a

administração à prática.

Um ato é conveniente, quando seu conteúdo jurídico produz resultado

que atenda a finalidade pretendida que é a satisfação ao interesse público e

relevância social.

O interesse público refere-se ao oobem geral", segue um conceito

central para política, a democracia e anatureza do próprio governo; já a relevância

social é justamente a verificação da importância da proposta para a vida da

população.

A presente propositura tem como objetivo acrescentar o § 6o ao artigo

17 daLei Complementar no 389, de 3l de março de 2010, com a seguinte redação:

§ 6" O servidor penitenciário em cumprimento de expediente
nos estabelecimentos penais localizados em área rural, será

assegurado o direito de cumprirjornada de trabalho de 06 (seis)

horas inintemrptas, sem redução da remuneração.

Como robusta justificativa, o autor apresenta os argutnentos:

Considerando que as Unidades Penais localizadas em zonas

rurais geralmente, são em áreas que não dispões de transporte
público e o acesso mais dificultoso; Considerando que o

servidor dessas unidades gastam diariamente um longo período
de tempo no trajeto ao trabalho, somando-se a isso os riscos o
qual estão expostos durante o percurso; Considerando que o
servidor fica cerca de l0 á 11 horas a disposição da unidade,
(considerando o tempo acrescido do trajeto fora da área urbana
e uma vez que seu horário de almoço e cumprido dentro do

estabelecimento penal); Considerando que esse servidor fica
impossibilitado de utilizaçáo do expediente bancário, de

lotéricas, cartórios, repartições públicas em geral, o que lhe
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acarreta uma série de dificuldades em resolver pendencias
pessoais e profissionais; Considerando que quanto mais o
servidor perÍnanece na penitenciária, maior será o risco à sua

saúde já que se trata de ambiente insalubre, e maior será o risco
a sua integridade física e a sua vida uma vez que também se

trata de ambiente periculoso; Considerando que os

profissionais da segurança então entre os trabalhadores que
mais adoecem e apresentam maior índice de suicídio;
Considerando que o direito social previsto no inciso XXII do
art, 7o da Constituição Federal, é direito dos trabalhadores
urbanos e rurais à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por
meio de norÍnas de saúde, higiene e segurança, constitui-se em
um dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo.
Considerando a portaria GM/NÍS no 1.823, de 23 de agosto de
2012 que institui a política nacional de saúde do trabalhador e

da trabalhadora, em seu Art. 8o tem como um de seus objetivos,
propor que as intuições promovam ações que visam: I.
Intervenção nos processos e ambientes de trabalho; II.
Estabelecimento e adoção de parâmetros protetores da saúde
dos trabalhadores nos ambientes e processos de trabalho.
Fortalecimento e articulação das ações, identificando os fatores
de risco ambiental, com intervenções tanto nos ambientes e

processos de trabalho, como no entorno, tendo em vista a

qualidade de vida dos trabalhadores. Considerando que a
jornada de seis horas diárias contribui para aumento da
qualidade de vida do servidor e redução de utilização tempo
relativo da jornada de trabalho para cuidar da saúde;
Considerando que a jornada de seis horas diárias permite aos
servidores maiores condições de investimentos em capacitação
para exercer melhor as atribuições do cargo. Considerando que

a eficiência e a efetividade devem nortear as ações da

Administração Pública. Considerando que a jornada de seis

horas diarias contribui para redução de afastamentos por
motivo de saúde (fisica e/ou mental); Considerando que o
servidor que trabalham em expediente diário nas unidades
penais são dos Perfis Administrador, Advogado, Assistente
Social, Contador, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico,
Médico, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Ortopedista,
Odontólogo, Nutricionista, Pedagogo e Psicólogo;
Considerando que esses trabalhadores, são na sua maioria,
profissionais da ârea da saúde e que o estado já está

contratando profissionais para trabalharem nas unidades penais
com jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias;
Considerando que os assistentes sociais já possuem legislação
federal para a jornada diária de trabalho de 06 (seis) horas e
que os respectivos conselhos de psicologia e de enfermagem
trabalham junto ao Congresso Nacional para implementação da

carga horária de 06 (seis) horas para essas categorias
profissionais; Considerando que o Estatuto dos servidores
públicos do Estado de Mato Grosso-Lei complementar n. 04,
de 15.10.90 e tampouco alei389/2010 não legislam sobre as

peculiaridades das unidades penitenciarias localizada na zon;a

rural; Considerando que a aprovação da lei não acarretarâ
aumento de despesa; Considerando que alguns servidores que
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estão lotados em unidades localizadas na zona rural jâ
conseguiram anteriormente, via decisão judicial, autorização
para trabalharem em expediente de 6 (seis) horas inintemrptas
sem prejuízos dos seus vencimentos; Pelos motivos ante
expostos e ciente da urgência da matéria a ser inserida no
ordenamento jurídico de Mato Grosso, solicitamos, que seja
empreendida a esta, a tramítaçáo em regime de urgência, de
acordo com o previsto no art. 41, caput da Constituição
Estadual. Certo de que a matéria encontrará o apoio e

aprovação dos Mombros dessa Casa de Leis, reafirmo meus
protestos de consideração e apreço.

A proposta do Projeto de Lei Complementar apresentada pelo

Deputado Dr. Eugênio, que merece a devida análise, consiste na redução da

jornada de trabalho dos servidores penitenciários das Unidades Penais localizadas

em zonas rurais do Estado de Mato Grosso, paÍa 6 horas diárias.

Foi apresentada necessidade de otimização da rotina trabalhista com a

devida alteração da jornada de trabalho dos servidores penitenciiírios das

Unidades Penais localizadas em zonas rurais do Estado de Mato Grosso, sem

pt ejúzo da remuneração.

Sabe-se que, a jomada de trabalho é o período estabelecido em uma

relação de trabalho para que o funcionário fique à disposição do empregador. Ou

seja, ela determina o tempo em que o funcionário executará o seu trabalho.

No mercado brasileiro podemos encontrar diversos tipos de jornada de

trabalho, pois, apesar de a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e a

Constituição Federal estipularem algumas regras, isso não quer dizer que todas as

jornadas devem iniciar e terminar no mesmo horário.

A jornada de trabalho dos servidores públicos de Mato Grosso é

disciplinada pelo Decreto n' 2.129 12003:

Art. I A jornada de trabalho dos servidores da

Administração Pública Estadual direta, autarquica e

fundacional será de seis ou oito horas diarias, de acordo

com a lei da carreira e com a opção de carga horária feita
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por cada §ervidor e:

I - Carga horária semanal de trinta ou quarenta horas,

nos termos da respectiva lei de caneira, exceto nos Casos

previstos em lei especifica, para os ocupantes de cargo de

provimento efetivo;

Art 3o Faculta-se aos dirigentes máximos de cada órgão e

de cada entidade autorizarem a flexibilização da

jornada de trabalho.

§ 1" A flexibilização de que trata este artigo poderá ser

implementada através da adoção de horário móvel para o

inicio e fim da jornada diária de trabalho, bem como para

inicio e termino do período de refeição e descanso,

Conforme o Decreto supracitado, a jornada dos servidores estudais de

Mato Grosso é de 30 ou 40h semanais, ou seja de 6h ou 08h diárias. Faculta-se

aos dirigentes máximos de cada órgão e de cada entidade autorizarem a

flexibilização da jornada de trabalho.

De acordo com pesquisa global da International Workplace Group

(IWG), publicada em 2019, revelou que 83% dos proÍissionais são mais

produtivos em uma rotina flexível, isso significa que uma jornada reduzida é

medida traz vantagens para o bem-estar dos trabalhadores, e sem gerar perdas na

produtividade.l

Muitos países europeus já têm jomadas de trabalho reduzidas,

segundo a Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), e

ao mesmo tempo oferecerem um serviço público de altíssima qualidade. Quadro

abaixo exemplifica os países desenvolvidos que possui jornada de trabalho

reduzida:

. lo Holanda 
-Carga 

horária semanal média de29,2 horas e o salário mensal médio é

equivalente a R$ 17.155.

I Fonte: Gl, BBC, Startse, Exame, Inf«ar!lg?. EIIT-9. Infg*91ey, Consumi{gl Yjd*-*o, O^ECD1GZH, t*glru. (.? JI:
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. 20 Dinamarca - Carga horária semanal média de 32,4 horas e o salário mensal médio é

equivalente a R$ 21.488.

. 3o Alemaúa - Carga horária semanal média de 34,4 horas e o salário mensal médio é
equivalente a R$ 14.473.

. 4o Suíça - Carga horária semanal média de 34,4 horas e o salário mensal rnédio é

equivalente a R$ 7.800.

. 5o Irlancla - Carga horária semanal média de 34,9 horas e o salário mensal médio é

equivalente a R$ 17.287.

. 6o Austria - Carga horária semanal média de 35,5 horas e o salário mensal rnédio é

equivalente a R$ 15.696.

. 7o ltélia - Carga horaria semanal média de 35,6 horas e o salário mensal médio é
equivalente a R$ 10.719.

. Bo Austrália 
-Carga 

horária semanal média de35,7 horas e o salário mensal médio é

equivalente a R$ 18.671.

. 9o Suécia - Carga horária semanal média de 29,2 horas e o salário mensal médio é
equivalente a RS 17.155.

. l0o França - Carga horária semanal média de 36,1 horas e o salário mensal médio é

equivalente a R$ 13.804.
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São vários os motivos que devem ser considerados paru garantir aos

servidores penitenciários das Unidades Penais lotados em unidades da zona rural o

cumprimento de sua carga horária de 06 horas inintemrptas, dentre as quais

destacamos as seguintes razões:

- o deslocamento diário até as unidades prisionais rurais

em rodovias perigosas com tráfego intenso de veículos,

em especial nos períodos de escoamento de safra e chuva;

- a inexistência de local adequado para permanência no

intervalo de almoço, acesso limitados aos meios de

comunicação, estabelecimentos de saúde, bancário,

comercial.

- servidor dessas unidades gastam diariamente um longo

período de tempo no trajeto ao trabalho, somando-se a

isso os riscos o qual estão expostos durante o percurso;
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- os profissionais da segurança

trabalhadores que mais adoecem e

índice de suicídio;

Neste sentido, esta Comissão entende que a Administraçáo Pública

deve sempre procurar estabelecer o diálogo entre os servidores, garantindo assim

um ambiente seguro, de harmonia, para a condução efrcaz e satisfatória de

prestação de serviços públicos.

Vale ressaltar que a proposta encontra respaldo em legislações

trabalhistas, bem como, no parecer n'276lSGAl20l4, de 1710712014 oriundo da

Procuradoria do Estado de Mato Grosso. Além disso, o projeto de lei

complementar não acaneta em aumento de despesas e nem tem custos envolvidos.

Voltando à análise das propostas em comento, em síntese, tanto o

Projeto de Lei Complementar (PLC) n' 912022 quanto o Projeto de Lei

Complementar (PLC) n' 1212022 propõem a mesma alteração da jornada de

trabalho dos servidores penitenciários das Unidades Penais localizadas em zonas

rurais do Estado de Mato Grosso, para 6 horas diárias, sem prejuizo da

remuneração.

Todavia, ainda que se tenha mérito, a propositura analisada é

exatamente igual ao Projeto de Lei (PL) n' 1212022, e por se tratar de assunto

similar foi a esta apensada, por força do artigo 195 do Regimento Interno desta

Casa de Leis.

Assim, diante do exposto, quanto aos aspectos meritórios, entende-se

que, a alteração da jornada de trabalho do servidor penitenciário das Unidades

Penais localizadas em zonas rurais do Estado de Mato Grosso, paru 6 horas diárias

é justiÍicada, oportuna, conveniente e do interesse público, tendo em vista que a

redução de horário propiciará um clima organízacional saudável e seguro, sem

alterar a produtividade os servidores.

Portanto, manifesto-me pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar (PLC)N'9t2022, de autoria do Deputado Dr. Eugênio. Restando

então entre os

apresentam maior
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prejudicada a análise do mérito de iniciativa do Projeto

(PLC) n" 1212022 apensado e que trata de matena anéioga

força do parágrafo único do artigo 194 e § 1" do artigo 195

desta Casa de Leis.

de Lei Complementar

e interdependente, por

do Regimento Interno
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de 2010, que "Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema
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Deputado DR. EUGÊNIO

Projeto de Lei Complementar n' 1212022 -Deptttado Carlos Avalone

Quanto aos aspectos meritórios, entende-se que a alteraçáo da jornada

de trabalho dos servidores penitenciários das Unidades Penais localizadas em zonas

rurais do Estado de Mato Grosso, para6 horas diárias é justa, oportuna, conveniente

e de interesse público, tendo em vista que o deslocamento diário até as unidades

prisionais rurais geralmente levam muito tempo e as rodovias são perigosas

principalmente em períodos de escoamento de safras, considerando também que em

zonas rurais é mais dificil o acesso aos meios de comunicação, estabelecimentos de

saúde, bancário, comercial e que a redução da carga horária náo alterará a

produtividade, mas sim propiciará um clima organizacional saudável e seguro, e

consequentemente uma melhor prestação de serviço público. Sendo assim,

manifesto-me pela aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) N" 912022,

de autoria do Deputado DR. EUGÊNIO. Restando prejudicada a análise do mérito

de iniciativa do Projeto de Lei Complementar (PLC) n' 1212022, de autoria do

Deputado Carlos Avalone, apensado e que trata de matéria análoga e

interdependente, por força do parâgrafo único do artigo 194 e § 1'do artigo 195 do

Regimento Interno desta Casa de Leis.
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