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PROJETO DE LEI N° O8 DE 21 DE ABRIL DE 2022. 

Acrescenta a Seção Unica ao Capítulo I do 

Titulo V da Lei Municipal n° 036, de 21 de agosto 

de 1991, (Estatuto dos Funcionários Públicos e 

Civis do Municlpio de Concórdia do Pará), e em 

conformidade com a Lei Municipal n° 242/2005 

(Dispoe 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 

Camara 
Mun. de 

Concórdia do Par 

APROVAD0 

O 2022. 
Em: 

Presidente pessoa com deficiência (PCD) 
independentemente de compensação de horário, 

quando comprovada a necessidade. 

A Câmara Municipal de Concórdia do Pará aprovou e eu PREFEITA MUNICIPAL 

sancionoa seguinte lei: 

Art. 1° A Lei Municipal n° 036, de 21 de agosto de 1991, passa a vigorar com as 

seguintes alterações. 

"Seção Única 
Do Horário Especial 

Art. 147-A. Será concedido horário especial com redução de carga horária ao servidor 

público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, independentemente de 

compensação de horário e sem prejuizo à remuneração, quando comprovada a 

necessidade. 

$1-A redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária. 

S 2 A garantia estabelecida no caput somente será concedida ao servidor público 
efetivo ou comissionado que cumprir o mínimo de 6 (seis) horas diárias de jornada de 

trabalho. 

S 3- A comprovação da necessidade a que se refere o caput deste artigo dependerá de 

avaliação da pessoa com deficiência por junta oficial multiprofissional, integrada por pelo 
menos um médico especialista na área da deficiência, um assistente social e um 

psicólogo. 
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S4 A avaliação da junta oficial multidisciplinar deverá ponderar questões fáticas, 

sociais, econômicase médicas do caso, indicando se há real necessidade de assistência 

direta do servidor à pessoa com deficiência e, se houver, em quais horários. 

Art. 147-B. A concessão de horário especial deverá atentar para: 

I- comprovação da necessidade indispensável da assistência direta do servidor à pessoa 

com deficiência, quando não puder ser prestada simultaneamente ao cumprimento 

integral da jornada de trabalho, elou 

II comprovação da necessidade de reabilitação da pessoa com deficiência, desde que 

indispensável à presença do servidor na reabilitação e incompatível com o horário de 

trabalho. 

S 1° Havendo acumulação legal de dois cargos, a redução de jornada abrangerá 
também os dois cargos. 

$2- No caso de haver dois ou mais servidores, responsáveis pela mesma pessoa com 

deficiência, 
enquadrados nas disposições do art. 66-A, a somente um deles será concedido o horário 

especial, sendo possível a alternância entre um e outro, desde que periódica. 

Art. 147-C. 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. 

Art. 147-D. 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; 

I-relatório emitido por médico especialista na área da deficiência, em que conste a data 
de início, o tipo de deficiência, se passivel 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. 6-B 
l1 - indicação de reabilitação, se houver, devidamente justificada e emitida por médico 

especialista na área da deficiência: 
C&mara Mun. de Concórdla do Part 

APROVADO 
Em: VO4 J2022

Presideáte 
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a) especificando os dias da semana, os horários e duração da reabilitação, 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 

Juridica (CNPJ), endereço e telefone; 

b) declarando a impossibilidade de realização da reabilitação em outro horário que 

não coincida com a jornada de trabalho do servidor. 

IV- prova do vinculo entre a pessoa com deficiência e o servidor. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados como reabilitação apenas 

os tratamentos de saúde reconhecidos pela comunidade científica e de eficácia 

comprovada. 

Art. 147-E. A redução da carga horária poderá ser consecutiva, intercalada, alternada ou 

escalonada, de acordo com a necessidade. 

Art. 147-F. O servidor deverá reapresentar os documentos estabelecidos no art. 147-D a 

cada dois anos, para fins de reavaliação da concessão e da extensão do horário 

especial, sem prejuízo de ser convocado a qualquer tempo para reavaliação da 

concessão do horário especial e/ou apresentação do comprovante de frequência emitido 

pelo profissional responsável pela reabilitação, se for o caso. 

Art. 147-G. A redução de carga horária se extinguirá com a cessação do motivo que a 

houver determinado, independentemente de qualquer ato extintivo da autoridade pública. 

Art. 147-H. A redução da carga horária será considerada como de efetivo exercicio para 
todos os fins e efeitos legais. 

Art. 2-Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrario. 

Camara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio Ribeiro da Silva em 21 

de abril de 2022. 

BRUNO PASTÁNA FEIO 
VereadorMunicipal Camara Mun. de Concórdia do Par 

APROVADO 
Em: 2 JO4/2022 

Presidonke 
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JUSTIFICATIVA 

Senhores colegas vereadores; 

Verifica-se que, no geral, por lei, a flexibilização da jornada de trabalho só é concedida 

ao servidor público cujo filho, cônjuge ou dependente tenha deficiência fisica e mediante 

compensação de horário. 

Tais restrições, entretanto, não se adequa ao funcionário público, que independente de 

ser pai, mãe, cônjuge, ou responsável, os mesmos trabalham com pessoas que 

apresentam variáveis formas de deficiência entre as quais muitos têm impedimentos de 

longo prazo de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdades de condições com as demais pessoas. 

A presente propositura visa adoção de medidas que representará avanço sensível na 

atenção a pessoas com deficiência, as quais poderäo contar com maior apoio e 

dedicação por parte de seus responsáveis legais. 

A necessidade de se tutelar os direitos dos servidores públicos responsáveis por 

pessoas com deficiência se torna ainda mais premente quando o dependente é uma 

criança. 

Solicito o apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação desta propositura. 

Camara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio Ribeiro da Silva em 21 de abril 

de 2022. 

BRUNO PASTANA FEIO 
VereadorMunicipal 

Cåmara Mun. de Concórdia do Park 

APR VA OO 
Em2JQL2022 

Presidnte 


