
ANTEPROJETO DE LEI 

 

“Dispõe sobre a redução de carga horária para 

servidores públicos municipais que são 

responsáveis legais e/ou pais de pessoas com 

deficiência e que possuem necessidade de 

cuidados especiais.” 

  

 A Câmara Municipal de Itabira, Estado de Minas Gerais, por seus vereadores, 

aprovou, e eu, prefeito municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 Art. 1º O servidor público municipal que seja portador de deficiência, terá sua 

jornada de trabalho reduzida em 20% (vinte por cento), sem prejuízo de sua 

remuneração, na forma desta Lei.  

  §1º É estendida a redução da jornada de trabalho ao servidor que seja pai 

ou mãe, ou representante legal, que exerce o poder familiar de guarda, tutela, curatela 

ou outra responsabilidade por ordem judicial de pessoa com deficiência.  

 §2º A redução da jornada de trabalho também é estendida ao servidor que 

possuir cônjuge deficiente.   

  §3º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se servidor público 

municipal os que se enquadrarem nas diretrizes da Lei 4.056/07. 

 §4º Somente faz jus a redução da jornada de trabalho que determina o caput  

desse artigo o servidor que tiver a carga horária igual ou superior a 30 h semanais. 

 Art. 2º A redução da jornada de que trata esta Lei dependerá de requerimento 

do servidor, através de processo administrativo próprio, ao Setor Pessoal competente, 

acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: 

 I - documento oficial com foto do servidor; 

 II - requerimento escrito; 

 III - laudo médico informando a deficiência e necessidade de acompanhamento 

a pessoa deficiente; 

 IV - comprovação de incompatibilidade do horário do tratamento com o 



horário do trabalho; 

 V - certidão de nascimento do filho, ou documento judicial que comprove a 

guarda, tutela, ou curatela da pessoa com deficiência; 

 VI - certidão de casamento atualizada ou contrato público de união estável, no 

caso da pessoa com deficiência ser cônjuge ou companheiro do servidor. 

 §1º Para efeito desta Lei, considera-se deficiente, o portador de uma ou mais 

doenças constantes na lista regulamentada no artigo 147, II, anexo XLV, da Instrução 

Normativa 77/2015 do INSS.  

 §2º A redução da jornada de trabalho se extinguirá com a cessação do motivo 

que a houver determinado. 

 Art. 3º O benefício de que trata esta Lei será concedido após análise e 

manifestação positiva da junta médica, composta por servidores médicos, nomeados.  

 §1º A redução da jornada do servidor público municipal será de 20% (vinte por 

cento) da carga horária.  

 §2º A manutenção do benefício contido no caput da referida Lei deverá ser 

renovada a cada 12 (doze) meses, ou a em outro prazo determinado pela junta 

médica, observando-se os requisitos contidos no artigo 2 desta Lei. 

 § 4º Ao servidor beneficiado com a redução da jornada de que trata esta Lei 

fica vedada a realização de horas extras. 

 Art. 4º O servidor público municipal ocupante de 2 (dois) cargos efetivos, 

constitucionalmente acumuláveis, somente poderá requerer a concessão da redução 

da jornada de trabalho em um dos vínculos. 

 Art. 5º Quando os pais ou responsáveis pela pessoa com deficiência forem 

ambos servidores públicos municipais, a redução da jornada de trabalho será 

concedida apenas a um deles. 

 

 Art. 6º A redução da jornada normal de trabalho será considerada como tempo 



de efetivo exercício para todos os fins legais. 

 Art. 7º O disposto nesta Lei não se aplica aos servidores contratados 

temporariamente, aos ocupantes de cargo de provimento em comissão, bem como aos 

servidores com jornada ampliada, na forma da Lei. 

 

 Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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