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PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERIODO DA 9ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CONCÓRDIA DO PARÁ, A SER REALIZADA NO DIA 27/04/2022.  
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
 

REQUERIMENTO Nº 24/2022 de autoria de diversos vereadores legislativos; 
 
PROJETO DE LEI Nº 08/2022; 
 
PARECER das Comissões ao PL nº 08/2022. 
 
 

GRANDE EXPEDIENTE 
(Ordem do Dia) 

 
REQUERIMENTO Nº 24/2022 de autoria do vereador Deka Alves que depois de ouvido o douto e 
soberano plenário e se aprovado for, seja oficiado a Exmª. Srª. Prefeita Municipal, de Concórdia do Pará 
Elisangela Paiva Celestino, no sentido de que através de medidas cabíveis que se proceda a instalação de 
placas de sinalização com nome das ruas, placas de limite de velocidade  nos bairros e ruas da cidade, 
assim como também seja sinalizado com nome todos as vicinais de nosso município. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 05/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, que após estudo e 
analise do Projeto de Lei nº 08/2022 é de parecer favorável pela constitucionalidade do citado projeto e 
que o mesmo seja submetido na integra ao plenário desta Casa de Leis para votação. Em votação; 
aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
PARECER Nº 01/2022 da Comissão de Direitos Humanos, que após estudo e analise do Projeto de Lei nº 
08/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja submetido ao plenário desta Casa 
de Leis para votação, juntamente com a Emenda Modificativa apresentada. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes.  
 
PARECER Nº 02/2022 da Comissão de Educação, Cultura e Política Social, que após estudo e analise do 
Projeto de Lei nº 08/2022 é de parecer favorável pela sua aprovação e que o mesmo seja submetido ao 
plenário desta Casa de Leis para votação, juntamente com a Emenda Modificativa apresentada. Em 
votação; aprovado por unanimidade dos presentes. 
 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2022 apresentada pela Comissão de Direitos Humanos ao Projeto de Lei 
nº 08/2022, que acrescenta a Seção Única ao Capítulo II do Título V da Lei Municipal nº 036, de 21 de 
agosto de 1991, (Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do Município de Concórdia do Pará), e em 
conformidade com a Lei Municipal nº 242/2005 (Dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e salários 
dos servidores públicos municipais de Concórdia do Pará), para garantir horário especial ao servidor 
público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência (PCD), independentemente de compensação 
de horário, quando comprovada a necessidade. Redija-se assim o § 2º do art. 147-A; § 2º “A garantia 
estabelecida no caput somente será concedida ao servidor público efetivo, comissionado ou contratado 
que cumprir o mínimo de 4 (quatro) horas diárias de jornada de trabalho”. Em votação; aprovado por 
unanimidade dos presentes.  
 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 02/2022 apresentada pela Comissão de Educação, Cultura e Política Social 
ao Projeto de Lei nº 08/2022, que acrescenta a Seção Única ao Capítulo II do Título V da Lei Municipal nº 
036, de 21 de agosto de 1991, (Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do Município de Concórdia do 
Pará), e em conformidade com a Lei Municipal nº 242/2005 (Dispõe sobre a estruturação do plano de 
cargos e salários dos servidores públicos municipais de Concórdia do Pará), para garantir horário especial 
ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência (PCD), independentemente de 
compensação de horário, quando comprovada a necessidade.  
Redija-se assim o § 1º do art. 147-A: Art. 147-A - Será concedido horário especial com redução de carga 
horaria ao servidor público que comprovadamente tenha sob seus cuidados pessoas com deficiência no 
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âmbito do cotidiano familiar, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo a 
remuneração.  Redija-se assim o § 1º do art. 147-A: § 1º - A redução da carga horária não poderá 
ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho semanal. Redija-se assim o § 2º do art. 
147-A: § 2º - A garantia estabelecida no caput somente será concedida ao servidor público efetivo, 
comissionado ou contratado que cumprir o mínimo de 4 (quatro) horas diárias de jornada de trabalho. 
Redija-se assim o inciso III do art. 147-D: III - indicação de reabilitação, se houver, devidamente justificada 
e emitida por médico especialista na área da deficiência e do tratamento cotidiano: Redija-se assim a 
alínea a) do art. 147-D: especificando os dias da semana, os horários e duração da reabilitação,  e/ou 
tratamento contínuo com o nome completo, o número do registro profissional e a data, em papel timbrado 
da instituição em que é atendido, com o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
endereço e telefone; Redija-se assim a alínea b) do art. 147-D: declarando a impossibilidade de realização 
da reabilitação e/ou tratamento contínuo em outro horário que não coincida com a jornada de trabalho do 
servidor. Redija-se assim o art. 147-E: Art. 147-E -  A redução da carga horária poderá ser consecutiva, 
intercalada, alternada ou escalonada, de acordo com a necessidade do servidor. Acrescente-se Parágrafo 
Único no art. 147-H: Parágrafo Único – Será concedido o desconto de 30% (trinta por cento) no pagamento 
do Alvará de Licença Anual ao comerciante ou empresário que aderir a esta lei, sendo essa adesão 
voluntaria e opcional. Em discussão; Com a palavra o vereador Magnaldo Meneses que na qualidade de 
Presidente da Comissão de Educação e Cultura cita que as emendas apresentadas visa conceder maior 
suporte ao Projeto apresentado pois a redução da jornada de trabalho do servidor público cujo filho, 
cônjuge, dependente ou responsável com comprometimento unicamente físico é insuficiente diante do 
atual conceito de deficiência, que abarca os aspectos físico, intelectual, mental e sensorial, 
considerando portanto viável as emendas apresentadas. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes. Projeto de Lei nº 08/2022 de autoria do vereador Bruno Pastana Feio que acrescenta a Seção 
Única ao Capítulo II do Título V da Lei Municipal nº 036, de 21 de agosto de 1991, (Estatuto dos 
Funcionários Públicos e Civis do Município de Concórdia do Pará), e em conformidade com a Lei Municipal 
nº 242/2005 (Dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais 
de Concórdia do Pará), para garantir horário especial ao servidor público que tenha sob seus cuidados 
pessoa com deficiência (PCD), independentemente de compensação de horário, quando comprovada a 
necessidade. Rege ainda nos seus artigos e parágrafos que a redução da carga horária não poderá 
ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária, sendo que o pedido de horário especial deverá ser dirigido aos 
titulares dos órgãos ou entidades municipal que o autorizará através de petição por requerimento, desde 
que atendidos os requisitos do art. 147-D. que rege que o pedido de horário especial deverá ser 
acompanhado, entre outros, dos seguintes documentos: I - laudo médico que comprove a deficiência 
emitido ou homologado pela junta oficial multiprofissional; II - relatório emitido por médico especialista na 
área da deficiência, em que conste a data de início, o tipo de deficiência, se passível de reversão ou não 
com os tratamentos atualmente disponíveis e a recomendação da redução da jornada de trabalho com os 
motivos da sua necessidade, na forma do art. 66-B. Em votação; aprovado por unanimidade dos 
presentes.  
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Concórdia do Pará em 27 de abril de 2022. 
 
 
 
 

 
 
 

ANTONIO FIRMIANO DE SOUZA 
Secretário Legislativo 


