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com ampar o no caputdo artigo 67 e nos incisos vr e rX ," "ffi"tfft';];0".da constituigao Estadual, submeto d apreciageo dessa casa de Leis, por intermddio de vossaExcelencia, o projeto de lei que Alteri aredagdo e auescenta dispositivos d Lei ne 1.102, del0 de outubro de 1990, nos termos qun ,rp"ri\ro.

Inicialmente, cumpre esclar_ecer que o projeto de lei, que ora se encaminha,
objetiva, por oportunoo alterar a ementa da Lei Esiaduai4s t.102, de 10 de outubro de 1990, afim de substituir o tery9 "funcioniirios priblicos" por "servidores pfblicos,,, a exemplo da Lei
Federal ns 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que,,disp6, ,ibrc o regime jurtdico dos
servidores pilblicos civis da (Jnido, das autarquias e ias fundaqaes pZUticis federais,,,adequando, tecnicamente, a denominag6o.

Nessa oportunidade, propde-se, tambdm, nova redagdo ao $ 4o do artigo 123 da
Lei ne 1,102, de 1990, visando dcorregdo de erro material de remissdo existente no ieferido $
40.

Pretende-se inserir o $ 4"-A ao artigo 123 dareferida Lei com a finalidade de
incorporar em seu texto o rol das doengas graves, contagiosas ou incurilveis. Isso porque, a
Administragdo Priblica Estadual utilizava, por analogia, a ielagdo prevista no $ 5o do'artigo 35
da Lei (Estadual) ne 3.150, de 22 de dezembro de 2005, dispositivo revogado peli Lei
Complementar (Estadua\ ne 274, de 2l de maio de 2020.

Assim sendo, ante a naturezadelicada do tema - que envolve restrigao de
direitos do servidor priblico estadual - e a aus6ncia de definig6o em lei estadual, d salutar a
insergdo do referido dispositivo, de forma a evitar intepretagoes diversas quanto ao tema.
Ademais, registra-se que a definigEo em voga se assemelha d redagdo do artigo 186, $ lo, da
Lei (Federal) ne 8.1 12, de 1990.

Cabe destacar a importdncia de revogar o artigo 127 e aqescentar o artigo 127-
A, prevendo, em lei, a possibilidade do parcelamento das ferias ao servidor pirblico estadual, a
exemplo do que j6 ocorre com os servidores priblicos civis da Unido, das autarquias e das
fundagdes priblicas federais (artigo 77 , S 30, da Lei Federal ne 8.1 12, de 1990).

A alteragdo do $ 3" do artigo 154 tem por objetivo facultar ao servidor, em
licenga para trato de interesse particular, a manutengdo do vinculo ao regime da
previd6ncia social do Estado, condicionado ao recolhimento mensal da sua contribuigao
acrescido do valor correspondente d cota patronal.

Senhor Presidente,

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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Isso porque, a contribuigSo social, um dos requisitos para aaposentadoria econcessao de outros beneficios, configura um tributo, cuja exigencia se justifica,obviamente, na ocorr6ncia de fato geradoi, qu. d ; ..;;;i;ento da remuneragdo, em razdodo cargo ou funqao que exerce no Estado, o ir. ,ao o.oo. no periodo de licenga para tratode interesse particular, ante a aus6ncia de remuneragAo. l

Assim, a alteragdo do referido dispositivo possibilitar6 ao servidor, em talsituagdo, contribuir, voluntariamente, para o. Regime Pr6prio de previdencia do Estado,
caso pretenda que os respectivos periodos sejam considerados na apuragdo dos requisitospata a aposentadoria ou na concessdo de pensdo aos seus dependentes, de modo que a
ausCncia das contribuig6es ndo configurar|, a perda de vinculo do servidor, conforme
disposto na redagdo proposta do $ 4" doartigo 154.

Objetiva-se, ainda, inserir o $ 5o ao artigo 154, haja vista o disposto no
artigo 25, inciso IIi, $ 3o, da Lei Complementar (Estaduul; n, 261, de 2I de dezembro de
2018, para disciplinar na Lei no 1.102, de 1990, dispositivo estabelecendo aos servidores
que estiverem em licenga para o trato de interesse particular e forem vinculados ao Regime
de Previddncia Complementar do Estado @S-PREVICOM) a obrigatoriedade da
manuteng6o do valor de sua contribuigdo e a do patrocinador paruassegurar os beneficios
previstos no plano contratado.

Pretende-se, ainda, a inclusdo do artigo 173-A para disciplinar a concess6o
de afastamento, em um dos turnos de trabalho, a servidor sujiito a regime de dois turnos
de, no minimo, 36 (trinta e seis) horas semanais, cujo c6njuge, filho ou dependente seja
pessoa com deficiOncia, comprovada por laudo m6dico, e necessite da assiit6ncia direta
daquele.

Registra-se que a Lei (Estadual) ne 1.134, de 26 de margo de 1991 , jdautorizao
pretendido afastarnento, por6m, restringe-se somente d servidoralmde de pessoa com
defici€ncia.

Portanto, pretende-se disciplinar tal garantia na Lei ne 1.702, de 1990,
revogando-se a Lei ne 1.134, de 1999, para evitar dtvidas e interpretag6es equivocadas por
parte dos setores de recursos humanos dos 6rg6os ou das entidades competentes acerca da
norma aplic6vel no dmbito da Administragdo Priblica Estadual.

Propde-se, ainda, nova redagdo ao artigo 193 da Lei ns l.l\2, de 1990, que
versa sobre a aposentadoria do servidor para que fique em consondncia com as diretrizes da
Emenda Constitucional (Federal) ne 103, de 2019; da Emenda Constitucional (Estadual) ne 82,
de I 8 de dezembro de 2019; e da Lei Complementar (Estadual) ne 27 4, de 2 I de maio de 2020.

Nessa seara, objetiva-se, ainda, possibilitar ao servidor estadual, preenchidos os
requisitos da aposentadoria e decorrido o prazo de 90 (noventa) dias contados do protocolo do
respectivo requerimento no 6195o ou na entidade competente, aguardar o ato da aposentadoria
afastado de suas fung6es, isso, na hip6tese de o servidor n6o ensejar o atraso da an6lise
processual.

Importante mencionar que os Profissionais da Educagio B6sica deste Estado j6
possuem tal prenogativa, nos termos do artigo 70, pardgrafo rinico, da Lei Complementar
Estadual ne 87, de 3l dejaneiro de 2000.
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Assim, a proposta em questdo n6o s6 unificar6 procedimentos administrativossobre o tema, mas, especialmente, evitarri que os demais servidores priblicos sejam compelidosa trabalhar atd a publicagdo do ato da aposentudoria, 
-o 

que tem acarretada elevadajudicializagdo do tema.

Pretende-se, tambdm, inserir os $$ 2" e 2o-A ao artigo 259, coma finalidade deconferir clareza d folm-1 da contagem do prazo para apresentagao de defesa escrita quando acitagdo do servidor priblico estadual se der por edltal.

Inserir o artigo 265'A, o qual estabelece que os atos e termos processuais ser6o
realizados em dias riteis e praticados por meio eletr6nico ou virtual, ressalvada a citagdo do
servidor processado, que continuar6 observando o disposto no artigo 259 dalei ns 1.102, de
l 990.

Aldm disso, d de suma import6ncia inserir o artigo 296-A, que disciplina a
suspensSo, por ato do Chefe do Poder Executivo, do cdmputo de prazos nos processos
administrativos sancionadores, por motivos de forga maior, devidamente comprovados,
ressalvados aqueles de natureza urgente ou necess6rios d preservag6o de direitos.

Inclusive, diante da inexistdncia de dispositivo nesse sentido na Lei ne 1.102,
de 1990, a Administragdo Estadual, face d grave criie gerada pela pandemia da Covid-19,
demandou a edigdo de diversos atos infralegais para suspender'os afendimentos presenciais
nos 6rg6os e nas entidades pfblicas, o que, por consequ6ncia, prejudicou a condugdo dos
referidos processos, bem como o curso dos respectivos prazos processuais.

Assim, a previsdo, na Lei Estatutiiria Estadual, de dispositivo que aborde a
suspensdo de prazos processuais do Processo Administrativo Disciplinar conferir6 maior
seguranga jur(dica na pr6tica de atos, sobretudo, em ocasides semelhantes d situagao de
emerg6ncia causada pela pandemia mundial do coronavirus.

56o essas, Senhor Presidente, as raz6es que me levam a submeter i apreciagdo
de Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o presente projeto de lei, contando com a
imprescindfvel aquiesc6ncia desse respeit6vel Parlamento Estadual, paru a sua aprovagdo.

Atenciosamente,

a,--- _+- __-\ (*-_-

REINALDO A-ZAMBUJA SiLVA
Governador do Estado

Av. Poeta Manoel de Barros, Bloco B
Pq.dos Poderes Governador Pedro Pedrossian.CEp:7903 1-350 Campo
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Lei

PROJETO DE LEI

Altera a redagdo e acrescenta dispositivos
d Lei ne 1.102, de l0 de outubro de 1990,
nos termos que especifico.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 1o A ementa da Lei ne I . I 02, de l0 de outubro de I 990 , passa a vlgorar
com a seguinte redag6o:

"Dispde sobre o regime juridico dos servidores p{tblicos civis do poder
Executivo, das Autarquias e das Fundaqdes Pilblicas do Estado de Mato Grosso do
Sul, e dd outras providAncias. " NR)

Art.2o A Lei ne 1.102, de 10 de outubro de 1990, passa a vigorar com as
seguintes alteraqdes e acr6scimos:

"Art. 123. ....

S 4'O disposto no $ 3o deste artigo ndo se aplica quando o servidor estiver
afastado por motivo profissional, por motivo de doenga grave, contagiosa, incurdvel
ou por motivo de acidente em servigo, licenga d gestante, suspensdo para opuraqdo
de falta administrativa, se absolvido ao /inal, e nos dias em que o servigo tenha sido
suspenso por lei ou por determinaqdo do Governador do Estado.

S 4"-A. Consideram-se doenEas grqves, contagiosas ou incurdveis para /ins
do disposto no $ 4o deste artigo; tuberculose ativa, hansen{ase, alienagdo mental,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no servigo pilblico, paralisia
irrevers{vel e incapacitante, cardiopatia grave; doenga de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avangados da doenga de
Paget (ostefte deformante), s[ndrome da imunodeficiAncia adquirtda (Aids),
esclerose milltipla, contaminaQdo por radiagdo, hepatopatio groye, e outras que a lei
indicar, com base na medicina especializada. " Q'lR)

"Art. 127-A. As fllrias poderdo ser parceladas em duas etapas de 15
(quinze) dias cada, desde que requeridas pelo servidor, e no interesse da
Administraqdo Pilblica, conforme dispuser o regulamento expedido por ato do
Governador do Estado, " NR)

"Art. I54
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- $ 3" E facurtado ao servidor, em ricenqa para o trato de interesseparticular' a manutenQdo do vfnculo ao Regime PrhpriZ de previdancia do Estado(RPPS/MS), desde que faga o recolhimenti mensal'dos valores correspondentes dsua cota individual e d cota patronal, nos percentuais estabelecidos'peii rri nn3'150' de 22 de dezembro de ioos, incidente sobre o volor da sua remuneragdo decontribuiqdo no cargo efetivo.

s 4" A ausancia das contribuiqdes a que se refere o f 3. deste artigo,durante a licenga para o trato de interesse particurar, ndo configura perda devinculo do servidor com o RPPS/MS, e o respectivo periodo ndo serd considerado naapuraqdo dos requisitos para suo aposentaioria oi poro a concessdo de pensdo aosseus dependentes.

$ 5'Ao servidor que estiver em licenqa para o trato de interesse porticulare -for vinculado ao Regime de previd€niia complementar do Estado (MS_PREVICOM), institufdo pela Lei Complementar no z6i, iu 2t de dezembro de 20]g,ndo.se-apliga o disposto zos $$ 3" e io deste artigo sendo, portanto, obrigat1rio, noperfodo da referida licenqa, o recolhimeito men'sal, na modalidade deautopatroc{nio, dos valores coruespondentes d sua contribuigdo e o do patrocinador,
bem como o recolhimento mensql, para o Regime Prhprio de previdancia do Estado(RPPS/MS), dos valores correspondentes d sia cota iidividual e d cota patronot, no,percentuais estabelecidos pela Lei ne 3.150, de 22 de dezembro de 200i.

S 6" A contribuiqdo efetuada pelo servidor na situagdo de que trata o caput
deste artigo ndo serd computada piro ,umprimento dos requisitos de tempo decarreira, tempo de efetivo exercicio no servigo ptiblico e tempo-no cargo uqriiiro poro
a concessdo de aposentadoria.,' (NR)

"Art. 173-A. Poderd ser concedido ao servidor, independentemente da
natureza de seu v{nculo com o Estado, sujeito oo regime de trabilho de dois turnos
de, no minimo, 36 (trinta e seis) horas semanais, e que tenha c6njuge, fitho ou
dependente pessoo com defici€ncia, comprovada por loudo mddico,"offim*rnro
em um dos turnos de trabalho.

S l" o afasta-mento de que trata o caput deste artigo dependerd de
requerimento do servidor no setor de recursos humanos do 6rgio ou-da entidade
competente, acompanhado de laudo mddico atestando o nurrrridode de assisftncia
direta do servidor d pessoa com deficiancia e de c6pia de documento que ,o*prou,
a dependAncia.

S 2" o afastamento serd concedido pelo prazo de t (um) ano, podendo ser
renovado, enquanto perdurar a situagdo, observado o disposto no $ 1'diste artigo.

f 3' O afastamento de que trata o caput deste artigo, na hip1tese de os
responsdveis serem servidores pilblicos, serd concedido apenas para um deles. "
(NR)

"Art. 193. O servidor titular de cargo efetivo serd aposentado observados
os requisitos e as disposiqdes estabelecidos;
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I - no art. 40 da Constituiqdo Federal;

II - no art. 3l-B da Constituiqdo Estadual,.

III - na Lei comprementar Estadual ne 274, de 2r de maio de 2020; e

IV - na Lei Estaduar ne 3.r50, de 22 de dezembro de 2005.

S l" A andlise processual pela Administragdo Ptiblica do requerimento deaposentadoria do servidor deverd serfeita no prazo-de 90 (noventa) diis.

f 2'A contagem do prazo previsto no $ to deste artigo inicior-se-d com a
entrada do processo de aposentadoria, devidaminte instruldo pelo servidor, no setor
de recursos humanos do drgdo ou da entidade competente.

$ 3o O prazo previsto no $ 1'deste artigo serd suspenso quando verificada,
pelo setor de recursos,humanos do 6rgdo ou da entidade competente, q necessidade
de complementagdo documental do processo administrativo de aposentadoria por
parte do servidor.

$ 4o Transcorrido o prazo previsto no $ 1" deste artigo, sem que o servidor
tenha dado causa d sua extrapolaqdo, o setor de recursos hulmanos ai Argao ou da
entidade deverd dastar a servidor de suas fungdes, sem preju[zo da remuneragdo,
comunicando-o para aguardar a publicaqdo do oto da apisentadoria em cosa.

$ 5" Aplica-se tambdm a suspensdo do prazo a que alude o f l' deste artigo
quando o servidor der causa d paralisagdo do prorriro, por razdes de interesse
prdprio, caso em que o setor de recursos humanos do 6rgdo ou da entidade
competente deverd certificar nos autos a suspensdo, com expressa menEdo de sua
cousa e finalidade, com assinatura do servidor interessado-para ,o*piorogdo de
sua ciAncia e concorddncia, sob pena de imediato retorno do aidamento do
processual.

S 6o Somente se admitird a suspensdo do andamento do processo em razdo
de interesse prdprio do servidor pelo prazo mdximo de 30 (trinta) dias, findo o qual
deverd o setor de recursos humanos do 6rgdo ou da entidade competente dor
pr o s s e guime nt o ao fe it o, indep ende nt e m e nt e de s o I i c i t a g do.

S 7' O descumprimento do disposto neste artigo poderd importar em
responsabilizagdo funcional do servidor que der causa d paralisagdo do processo. "
(NR)

"Art. 259.

$ 2'Na hipdtese de o servidor acusado estar em lugar incerto e ndo sabido,
a citaqdo, pora apresentar defesa escrita, no prazo de l0 (dez) dias, far-se-d por
edital publicado na imprensa oficial do Estado, por tuas vezes consecutivas.
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"ArL 265-A' os atos e os termos processuais serdo realizados em dias ilteise poderdo ser praticados por meio 
.eretbnico 

ou ,irrtro-i, ressarvada a citaqdo doservidor processado, que diverd obse,var o disposto no *i. 259 desta Lei. ,, 
Q{R)

"Art' 296-A. os prazos, em processos administrotivos sancionadoresprevistos nesta Lei, por.moiiuo de forga maior, devidamente comprovados, poderdoser suspensos por ato do Governador do Estado, ,rrriiuoio, o, d, natureza urgentee/ou os necessdrios d preservaqdo de direftos.,, NR)

s 2"-A. A contagem do prazo previsto no s 2" deste artigo iniciar_se_d apartir da data da illttma publicaqdo do edital.

,' (NR)

Art. 3o Revogam-se:

I - da Lei ne 1.102, de l0 de outubro de 1990:

a) o arligo 127;

II - a Lei ng 1.134, de26 de margo de 1991.

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

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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