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DECRETO Nº. 13/2017 

 

“REGULAMENTA A CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO AO 

SERVIDOR PÚBLICO COM DEPENDENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUQUITIBA, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 

que lhe conferem os incisos VI do art. 83 da Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal 1.941/2015 assegura jornada de trabalho reduzida 

em até 50% (cinquenta por cento) aos servidores públicos que possuam filhos portadores 

de deficiências físicas, sensoriais ou mentais, desde que comprovem o fato perante a 

autoridade imediatamente superior; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 7.º da Lei Municipal n.º 1.941/2015,  

 

                                   DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica assegurada ao servidor público que seja mãe, pai, esposa (o), companheira 

(o), tutor (a), curador (a) ou detenha a guarda e responsabilidade sobre pessoa portadora 

de deficiência física, mental, auditiva ou visual, cujas alterações ou distúrbios no seu 

desenvolvimento bio-pisco-social os levem a apresentarem níveis de comportamento que 

exijam modificações ou adaptações para seu perfeito reajustamento social e que 

requeiram atenção permanente, a dispensa de até 50% (cinquenta por cento) da jornada 

de trabalho, sem prejuízo da remuneração. 

 

Parágrafo Único. O disposto neste artigo aplica-se, também, ao servidor público: 

I - viúvo, separado judicialmente ou divorciado que tenha sob sua guarda, tutela ou 

curatela, pessoa portadora de deficiência, desde que comprovada a dependência; 

II - que tenha esposo (a) ou companheiro (a) portador (a) de deficiência. 

Art. 2º - O disposto neste Decreto aplica-se aos servidores e funcionários da 

administração direta e indireta do Poder Executivo, inclusive àqueles que possuem carga 

horária de 20 (vinte) horas semanais. 
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Art. 3º - Compreende-se como pessoa portadora de deficiência, para os efeitos deste 

Decreto, aquela que sofre debilidade ou incapacidade física, mental ou sensorial. 

 

Parágrafo Único. As necessidades especiais de que trata este artigo são aquelas que 

requeiram atenção permanente, consistentes de limitações físicas ou mentais, nas quais a 

presença do servidor seja fundamental na complementação do processo terapêutico ou 

na promoção da maior integração do paciente na sociedade. 

 

Art. 4.º - O percentual de redução da carga horária do servidor (a) que faz jus ao presente 

benefício obedecerá aos seguintes critérios: 

 

I – Para os casos de deficiência física e mental que inabilitem completamente o portador a 

realização dos cuidados de higiene pessoal, de locomoção e de alimentação, a redução 

da jornada de trabalho será de: 

 

a). 25% (vinte e cinco por cento) na semana aos servidores que possuem carga horária 

de até 24 (vinte e quatro) horas semanais; 

 

b). 25% (vinte e cinco por cento) na semana aos servidores que possuem carga horária 

de até 30 (trinta) horas semanais; 

 

c). 30% (trinta por cento) na semana aos servidores que possuem carga horária de até 44 

(quarenta e quatro) horas semanais; 

 

d). 25% (vinte e cinco por cento) no dia trabalhado aos servidores que laboram no regime 

12x36. 

 

II – Para os casos de deficiência causados por debilidade sensorial, dentre elas auditiva, 

visual e de dicção, a redução da jornada de trabalho será de: 

a). 10% (dez por cento) na semana aos servidores que possuem carga horária de até 24 

(vinte e quatro) horas semanais; 

 

b). 10 % (dez por cento) na semana aos servidores que possuem carga horária de até 30 
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(trinta) horas semanais; 

 

c). 10% (dez por cento) na semana aos servidores que possuem carga horária de até 44 

(quarenta e quatro) horas semanais; 

 

d). 10% (dez por cento) no dia trabalhado aos servidores que laboram no regime 12x36. 

 

§ 1.º - O disposto neste artigo não se aplica aos servidores que integram o quadro do 

Magistério Municipal. 

 

Art. 5.º - Aos servidores que integram o quadro do Magistério Municipal, o percentual de 

redução da carga horária obedecerá aos seguintes critérios: 

 

I – Para os casos de deficiência física e mental que inabilitem completamente o portador a 

realização dos cuidados de higiene pessoal, de locomoção e de alimentação, a redução 

da jornada de trabalho será de: 

 

a). 25% (vinte e cinco por cento) na semana aos servidores que possuem carga horária 

de até 20 (vinte) horas semanais; 

 

b). 20% (vinte por cento) na semana aos servidores que possuem carga horária de até 25 

(vinte e cinco) horas semanais; 

 

c). 25% (vinte e cinco por cento) na semana aos servidores que possuem carga horária de 

até 34 (trinta e quatro) horas semanais; 

 

d). 25% (vinte e cinco por cento) na semana aos servidores que possuem carga horária 

de até 40 (quarenta) horas semanais. 

II – Para os casos de deficiência causados por debilidade sensorial, dentre elas auditiva, 

visual e de dicção, a redução da jornada de trabalho será de: 

 

a). 10% (dez por cento) na semana aos servidores que possuem carga horária de até 25 

(vinte e cinco) horas na semana; 
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b). 15% (quinze por cento) na semana aos servidores que possuem carga horária de até 

40 (quarenta) horas na semana. 

 

Art. 6.º - O servidor interessado formulará requerimento dirigido ao Prefeito Municipal 

acompanhado de cópia: 

 

I - Cédula de identidade pessoal; 

II - Certidão de nascimento do dependente; 

III - Termo judicial, quando se tratar de tutor, curador ou quem detenha a guarda e 

responsabilidade sobre pessoa portadora de deficiência; 

IV - Laudo médico discriminando o tipo de enfermidade, as limitações por ela causadas, o 

tipo de tratamento prescrito e a necessidade de acompanhamento do servidor como 

condição terapêutica do deficiente, inclusive com CID e o grau de dependência do 

portador de necessidade especial, ou seja, se a dependência é total ou parcial. 

 

Parágrafo Único. Fica permitida a avaliação do portador de necessidade especial por 

médico indicado e nomeado pela Secretaria Municipal de Saúde responsável pela perícia 

do deficiente, o qual emitirá laudo pericial atestando a necessidade ou não do tratamento 

clínico ou terapêutico, bem como a necessidade de atenção parcial ou permanente do 

portador de necessidade especial.  

 

Art. 7.º - O requerimento será despachado ao Departamento de Recursos Humanos que 

encaminhará o processo ao profissional médico responsável pela perícia do deficiente, o 

qual deverá emitir laudo pericial complementar, onde evidenciará a necessidade ou não 

do acompanhamento do servidor como condição do tratamento terapêutico, anexando-o 

ao processo.  

§ 1º - O laudo a que se refere este artigo indicará o período necessário para o 

acompanhamento do deficiente pelo servidor, em prazo não superior a 1 (um) ano, salvo 

quando se tratar de deficiência permanente, que será de 1 (um) ano.  

 

§ 2º - Em caso de falecimento ou cessação da necessidade de acompanhamento da 

pessoa portadora de deficiência, o servidor responsável deverá informar o fato ao 
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Departamento de Recursos Humanos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena 

de infração disciplinar e responsabilidade pelos prejuízos daí advindos.  

 

Art. 8.º - Se o laudo apontar a necessidade de acompanhamento do deficiente pelo servidor, 

o processo terá a seguinte tramitação: 

 

I - será encaminhado pela ao Departamento de Recursos Humanos para informar o cargo, 

carga horária e Secretaria de lotação do servidor; 

 

II - com a informação seguirá para a Secretaria responsável, para ciência do 

Departamento Administrativo, o qual definirá os dias e horários de trabalho em comum 

acordo com o requerente, pelo prazo definido no laudo, considerando o disposto no artigo 

4.º e 5.º do presente Decreto. 

 

III - o processo seguirá para o Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, para emissão da Portaria 

de redução da carga horária, a qual passará a vigorar a partir da data deste ato; 

 

IV - encaminhamento do processo ao Departamento de Recursos Humanos para 

anotação e arquivo. 

 

Parágrafo Único. Se o laudo complementar não indicar a necessidade de 

acompanhamento pelo servidor, o processo será despachado ao Departamento de 

Recursos Humanos para ciência do interessado e arquivamento. 

 

Art. 9.º - O pedido de renovação de redução de carga horária concedida deverá ser 

efetuada através de registro em protocolo com até 05 (cinco) dias úteis de antecedência 

do prazo final estabelecido na Portaria autorizativa, onde:  

I - se deferida a renovação da redução, o processo seguirá a Secretaria de lotação do 

servidor para ciência; 

 

II - se indeferida a renovação da redução, o servidor deverá retornar a carga horária 

integral imediatamente após a ciência, sob pena de descontos das horas faltas. 
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§ 1º - O servidor com pedido de renovação não efetivado no prazo previsto no caput deste 

artigo deverá cumprir a sua respectiva carga horária integralmente até ciência do 

deferimento ou indeferimento do pedido. 

 

§ 2º - O Departamento Municipal de Recursos Humanos manterá arquivo próprio para 

controle de servidores com redução de carga horária.  

 

Art. 10 - As disposições deste Decreto aplicam-se à Administração Indireta, adaptando-se 

o procedimento para execução pelos seus órgãos, no que couber. 

 

Art. 11 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Prefeitura Municipal de Juquitiba, 25 de Abril de 2017 

 

 

 

 
AYRES SCORSATTO 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

ALEXANDRE DE SOUSA 
Secretário de Administração 

 

 

 

 

 

Este Decreto será publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura 
Municipal, na data supra. Registre-se e Cumpra-se. 
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