ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO QUENTE

Lei Municipal nº 805/2020
Rio Quente, 27 de Fevereiro de 2020.
“DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO E A
FLEXIBILIZAÇÃO

DA

CARGA

HORÁRIA DE TRABALHO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOÃO PENA DE PAIVA, Prefeito Municipal de Rio Quente, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Rio Quente,
APROVOU e eu SANCIONO a presente Lei:

Art. 1º - Os servidores públicos municipais da administração direta e indireta
que possuam dependente Portador de Necessidades Especiais, com qualquer idade, terão sua
carga horária semanal reduzida até à metade sem redução salarial, obedecendo à carga
horária mínima de 20h.
§ 1º. A redução de carga horária de que trata o “caput”, será concedida ao
servidor, observando a carga horária regularmente fixada em Lei Municipal;
§ 2º. A redução da carga horária dos professores obedecerá a média obtida
observando o planejamento escolar aplicado nos últimos 3 (três) anos;
§ 3º. Ao servidor que não for concedida a redução de carga horária e que
possuam dependente Portador de Necessidades Especiais que necessitem de tratamento de
saúde sistemático ter flexibilização da carga horária semanal mediante parecer de especialista
e avaliação por perícia médica sem necessidade de compensação de horas;
§ 4º. A redução de carga horária de que trata o “caput” deste artigo, bem como
sua flexibilização destina-se ao acompanhamento do dependente, no seu tratamento e/ou
atendimento às suas necessidades básicas diárias, comprovando-se sua necessidade através
de laudo médico pericial, aprovado pela perícia médica do Município;
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§ 5º. No caso de ambos os cônjuges ou outro familiar com parentesco direto,
este último com responsabilidade legal ou presumida devidamente comprovada sobre o
Portador de Necessidades Especiais, serem servidores municipais e enquadrados nas
disposições desta Lei, a somente um deles será autorizada a redução de carga horária, de sua
livre escolha;
§ 6º. O afastamento poderá ser consecutivo, intercalado, alternado ou
escalonado, conforme necessidade e/ou programa do tratamento pertinente;
§ 7º. A carga horária dos Servidores beneficiados será considerada normal e
efetiva para todos os efeitos legais.
Art. 2º - Os servidores públicos municipais da administração direta e indireta
que possuam deficiência congênita ou adquirida e necessitarem de tratamento de saúde
sistemático relacionado à sua deficiência poderão ter flexibilização da carga horária semanal
mediante parecer de especialista e avaliação por perícia médica sem necessidade de
compensação de horas.
Art. 3º - Para a redução ou a flexibilização de carga horária previstas nos arts.
1º e 2º, o interessado deverá encaminhar requerimento ao titular ou dirigente máximo do
órgão em que estiver lotado, instruído com documentos que atestem a dependência do
Portador de Necessidades Especiais, avaliação médica com laudo comprovando a dependência
de cuidados, acompanhado de laudo prescritivo do tratamento a que deverá ou está sendo
submetido.
Parágrafo Único - O Servidor beneficiário desta Lei, que utilizar a redução da
carga horária ou sua flexibilização para ingressar em outra atividade remunerada, tanto
publica quanto privada, perderá o direito ao benefício sem prejuízo das demais sanções legais.
Art. 4º - O benefício de que trata esta Lei será concedido pelo prazo de 12
(doze) meses, podendo ser renovado sucessivamente por iguais períodos, mediante a
comprovação do atendimento disposto no § 4º do art. 1º.
Parágrafo Único - Encaminhado o pedido de concessão ou renovação da
autorização, o servidor gozará automaticamente deste benefício passados 15 (quinze) dias do
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protocolo do expediente, cabendo à autoridade ou dirigente todas as responsabilidades,
principais e acessórias, para sua implementação.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIO QUENTE, Estado de Goiás, aos 27
(vinte e sete) dias do mês de Fevereiro de 2020.

JOÃO PENA DE PAIVA
Prefeito Municipal
Gestão 2017/2020
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