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ESTADO DO ACRE 
Assembleia Legislativa 

Gabinete do Deputado Daniel Zen 

INDICAÇÃO  94 /2018 

Indico, nos termos dos arts. 169 a 171, da Resolução n° 
86/1990 - Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Acre 
que, após ouvida a Mesa Diretora da ALEAC, seja encaminhado, ao Poder 
Executivo, o anteprojeto de lei em anexo, que altera a Lei n° 3.351, de 18 de 
dezembro de 2017. 

Sala das Sessões Depu - 	RANC ISCO CARTAXO" 
10 a '-iode2Ol8 

Depu . Dani Sant'Ana 
Partido dos Trabalha, es (PT/AC) 

Rua Arlindo Porto Leal, 241 - Centro 
CEP 69.908-040 - Rio Branco 

Fone: (68) 3212-4000 
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ANTEPROJETO DE LEI N° 	/2018 

Altera a Lei n° 3.351, de 18 de 
dezembro de 2017, que cria a 
jornada especial de trabalho de 
quatro horas diárias para os 
servidores públicos estaduais 
que possuam, sob a sua guarda, 
tutela ou curatela pessoa com 
deficiência 	ou 	mobilidade 
reduzida. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, 

FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l O parágrafo 10  do artigo 10  da Lei n° 3.351, de 18 de 
dezembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

" 10  A jornada especial será de 20 (vinte) horas semanais, 
concedidas a todos os servidores públicos efetivos enquadrados nas condições 
da presente lei, independente da jornada de trabalho contratada com o Estado" 
(NR). 

Art. 21  Acresça-se o parágrafo 30  ao artigo 11  na Lei n° 3.351, de 
18 de dezembro de 2017, com a seguinte redação: 

" 31  Os servidores com atribuições que, pela sua natureza, são 
desenvolvidas em escala de revezamento, deverão cumprir a carga horária 
semanal prevista no caput do artigo 10" 

Art. 30  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio Branco-Acre, 	 de 	 de 2018, 1300  da 
República, 1160  do Tratado de Petrópolis e 570  do Estado do Acre. 

Rua ArUndo Porto Leal, 241 - Centro 
CEP 69.908-040 - Rio Branco 

Fone: (68) 3212-4000 
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JUSTIFICATIVA 

A presente indicação de anteprojeto de lei tem por objetivo 
corrigir as disposições da lei n° 3.335112017. 

Uma vez que a redação inicial da Lei abrangia somente 
servidores com jornadas semanais de 40 (quarenta) horas. 

Em razão do atual texto da Lei n° 3.351/2017 os servidores 
com jornadas semanais menores que a prevista, bem como os servidores 
que trabalham em regime de escalas estavam impossibilitados de acessar o 
benefício da referida lei. 

Portanto, acreditando que este ajuste da legislação é 
necessário, este parlamentar apresenta esta indicação. 

Sala das Sessõ' "Deo do FRANCISCO CARTAXO" 
maio de -As 18 

Dep'utó Da I Sant'Ana 
Partido dos Trabalh. dores (PT/AC) 

Rua Arlindo Porto Leal, 241 - Centro 
CEP 69.908-040 - Rio Branco 

Fone: (68) 3212-4000 


