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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do ar1. 67 da Constituigdo Estadual, submeto d apreciagdo
dessa Casa de Leis, por intem6dio de Vossa Excel6ncia, o projeto de lei que Acrescenta iispositivo
ao art. 156 da Lei ne 1.102 de l0 de outubro de 1990, que dispde toir" o regimejuridico dos
servidores pilblicos civis do Poder Execfiivo, das Autarquias e das Fundaqdes pubticas do Estado
de Mato Grosso do Sul.

O projeto de lei que ora se encaminha, tem por finalidade garantir ds servidoras em
curso de mandato classista o direito de usufruir a licenga gestante, r", qr. importe a perda deste
mandato ou qualquer outro prejuizo.

E importante ressaltar que a licenga gestante, bem como a
de mandato classista, estdo garantidas na Lei ne i.1b2 de l0 de outubro
necess6rio resguardar o pleno gozo desses direitos ds servidoras.

Convdm esclarecer que a servidora, em licenga gestante, fica afastada de seu cargo
permanecendo longe de suas atividades laborais, j6 na licenga classista, a servidora licencia-se do
cargo de origem para exercer as atividades sindicais, cumprindo desta forma hor6rios e demandas
atinentes d fungSo de representagdo da entidade classista.

Desta forma, tendo em vista que a Iegislag6o atual d omissa nesse aspecto, podendo
ocasionar d representante sindical, que esteja em gozo de licenga gestante, a ameaga de ier o seu
mandato prejudicado por abandono de cargo ou por faltas injustificadas, ou mesmo ver-se
compelida a permanecer exercendo as atribuig6es para que ndo haja prejuizo d representag6o de
classe, faz-se necessdriaaalteraglo apresentada, com intuito de resguaidai tanto o dlreito d llcenga
gestante quanto o exercfcio do mandato classista.

Assim, para garantir tais direitos, o presente projeto prev6 a possibilidade de
licenciamento de outro servidor para substituir a gestante em sua representagao sindical,
assegurando, nesse ponto, tanto o retomo da servidora substituida ao cumprirnento do perfodo
remanscente do mandato classista, quando houver, como o retorno o servidor substituto ds suas
atividades anteriores, quando findo o periodo de afastamento gestacional.

Ante essas consideraE6es, em vifiude da natureza do mdrito, solicito que a
tramitagdo do projeto de lei, em epigrafe, se processe em regime de urg6ncia, nos termos do art.
237, combinado com o disposto no art.238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso do Sul (RIAL/MS).

Sdo essas, Senhor Presidente, as raz6es que me levam a submeter 2r apreciag6o de
Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o anexo projeto de lei, contando com a imprescindivel
aquiescdncia desse respeit6vel Parlamento Estadual para a sua aprovagEo.

Atenciosamente,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO ARAUJO JOSE CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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PROJETO DE LEI

Acrescenta dispositivo ao art. 156 da Lei ne

i!;?,,:,1!",;:1:;i,i;,,i;",i::ili:;;,
Autarquias e das Fundaqdes Pilblicas do
Estado de Mato Grosso do Sul.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

,Art. lo Acrescenta-se o $ 6o e7o ao art. 156 da Lei ns 1,102, de 10 de outubro de
1990, com a seguinte redagtro:

"Art. I56.

$ 6' Fica assegurada d servidora em licenqa para desempenho de mandato
classista o direito a usufruir da licenga d gestante, nos termos do art. 147 desta Lei.

'$ 7" Para cumprimento do disposto no $ 6" deste artigo, a ricenqa para
desempenho do mandato classista da servidora licenciada poderti seriusp"nrr, oid o-final
do per[odo da licenqa gestqnte, garantindo-se;

I - o licenciamento de outro sentidor para essa representagdo, nos termos do
estatuto da entidade, observado o inciso III do caput deste artigo, atd ofinal do gozo da
licenqa d gestante da servidora substituida,.

II - o retorno da servidora susbstitu[da para o cumprimento do periodo
remanescente da represefiaQAo classista, caso haja;

III' o retorno do substituto as suas funqdes anteriores ao licenciamento." (NR)

Art.2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag6o.

Campo Grande,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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