
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 010/2021 

 

SÚMULA: Dispõe sobre a flexibilização do horário de trabalho de 

servidores públicos municipais responsáveis legais por pessoas 

portadoras de necessidades especiais e dá outras providências.  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais aprovou e o Prefeito Municipal 

aquiescendo sancionará a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Os servidores públicos municipais que sejam pais, mães, tutores, curadores ou 

responsáveis pela criação, educação e proteção de pessoas consideradas portadoras de necessidades 

especiais, poderão ter sua jornada de trabalho diária flexibilizada para fins de proporcionar a estes 

portadores de necessidades, a atenção permanente ou tratamento educacional, fisioterápico ou 

terapêutico ambulatorial em instituição especializada. 

 

Art. 2º. Para atendimento do disposto no art. 1º, poderão ser adotadas, entre outras, as 

seguintes medidas, sem redução da remuneração do servidor: 

I – redução da carga de horário de trabalho, considerando cada situação específica; 

II – adoção de horário especial ou horário móvel, para cumprimento de carga horária 

definida;  

III – a dispensa do servidor, sempre que houver necessidade de internamento do portador 

de necessidade especial que esteja sob sua responsabilidade. 

 

§ 1º. A redução da carga horária de trabalho prevista no inciso I, poderá ser de até 50% 

(cinqüenta por cento), sem perda de remuneração, e poderá ser concedida a todo servidor público 

municipal que se enquadre no caput do art. 1º. 

 

Art. 3º. Para fazer jus ao benefício instituído por esta Lei, o servidor deverá requerer por 

escrito a concessão do benefício, anexando ao requerimento declaração de autoridade médica 

atestando que a pessoa sob a sua guarda é portadora de necessidade especial, explicitando sua 

necessidade. 

 

Art. 4º. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo que lhe convier, a 

contar de sua publicação.  

 

Art. 5º.  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Plenário das deliberações em 02 de agosto de 2021 

 

 

IZOLINA VACARO 

Vereadora 

 

 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N. 010/2021 

 

Exmos. Senhores 

VEREADORES  

 

Considerando o artigo 23, II da Constituição Federal que estabelece como 

competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. Assim, são 

indiscutíveis os cuidados especiais que as pessoas com necessidades especiais exigem dos 

responsáveis pela sua guarda, principalmente no que se refere aos aspectos de saúde e 

educação. 

 

Desta forma, considerando as pesquisas que apontam quanto mais precoce o 

início e mais intensivo o tratamento terapêutico, maior a possibilidade de respostas positivas, 

seja cognitiva ou motora para os diversos tipos de deficiência. Maior também é a chance de 

inclusão social. Em muitos casos as terapias devem ser contínuas para impedir a atrofia de 

pacientes, outros casos são necessários por toda a vida. Estas terapias englobam as mais 

diversas áreas, a saber: fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 

psicologia, psiquiatria, psicopedagogia, além das diversas especialidades médicas, conforme o 

tipo de comprometimento que enfrenta o portador.  

 

Portanto, há necessidade de atenção permanente e acompanhamento 

contínuo dos responsáveis nas terapias, o que muitas vezes causa transtornos nos ambientes 

de trabalho, pois não há legislação específica que garanta o direito legal para cuidar 

devidamente dos filhos. Além disso, há dificuldades de acesso a tratamentos especializados 

que demandam de tempo para deslocamento a outros municípios.  

 

Diante dessa realidade peço apoio dos nobres colegas para aprovação do 

Projeto de Lei que dispõe sobre a flexibilização do horário de trabalho de servidores 

públicos municipais responsáveis legais por pessoas portadoras de necessidades 

especiais, por considerá-lo de grande relevância social. 

 

 

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de agosto de 2021 

 

 

 

 

                   IZOLINA VACARO 

                         Vereadora 


