
GOVERNO MUNICIPAL 
FARIAS BRITO 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N° 525/2022, DE 05 DE MAIO DE 2022. 

Regulamenta o Art. l 00 da Lei n ° 1.178/2006 - 
Estatuto dos Servidores Pitblicos - criando o 
procedimento administrativo de concessao de 
horario especial ao servidor estudante e ao 
servidor portador de deftciencias, bem como 
seus dependentes e da outras prouuiencias. 

CONSIDERANDO que a administracao publica deve se pautar pelo 
principio constitucionais, entre os quais o da legalidade, principio pelo 
qual torna a atuacao vinculada a comandos legais e constitucionais; 

CONSIDERANDO que a Lei n° 1.178/2006 - Estatuto dos 
Servidores Publicos Municipais - especialmente no art. 100 e seguintes, 
ha a previsao legal de concessao de horario especial ao servidor 
estudante, mediante alteracao dos horarios para permitir que o mesmo 
curse cursos regulares de formacao, devendo haver a consequente 
cornpensacao dos horarios, preservando a carga horaria do servidor; 

CONSIDERANDO que o § 2° do Art. 100 da lei retro citada, cria a 
perspectiva de concessao de horario especial ao servidor portador da 
deficiencia, independente da compensacao de horarios, devendo essa 
condicao ser aferida por junta medica; 

CONSIDERANDO que o § 3° do Art. 100 da mesma lei sao extensivas 
aos dependentes do servidor que, comprovadamente, necessite de seus 
cuidados, sendo tambem essa condicao aferivel por junta medica 
devidamente designada pelo Municipio de Farias Brito - CE; 

CONSIDERANDO que o Municipio de Farias Brito, entre os diversos 
orgaos, deve ado tar medidas administrativas para viabilizar a analise 
adequada dos pleitos de concessao de horarios especial, conforme 
postulacoes dos servidores; 

RESOLVE: 

Das Disposiqoes Gerais 

rt. 1 °. A concessao de horario especial ao servidor estudante e ao 
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servidor com deficiencia ou aquele que tenha conjuge, companheiro, 
filho ou dependente com deficiencia no ambito do Municipio de Farias 
Brito fica disciplinada por este Decreto. 

Paragrafo unico. Para os efeitos deste Decreto, considera-se 
horario especial a reducao da jornada, a limitacao de trabalho em 
determinados turnos ou a aplicacao de quaisquer condicionantes ao 
horario e / ou a j ornada de trabalho do servidor. 

Art. 2°. 0 horario especial previsto no art. 100 da Lei n° 1.178/2006 
sera concedido ao servidor: 

I - estudante; 

II - com deficiencia, independentemente de compensacao, quando 
junta 
medica oficial comprovar a necessidade; 

III - com c6njuge, companheiro, filho ou dependente com 
deficiencia, 
independentemente de compensacao, quando junta medica oficial 
comprovar o grau de deficiencia do periciado e a necessidade de 
assistencia do servidor. 

Art. 3°. A concessao de horario especial deve ser solicitada a Secretaria 
de Administracao e Financas. 

Art. 4°. O horario especial do servidor sera mantido enquanto 
permanecerem inalteradas as condicoes que motivarem sua concessao. 

Paragrafo unico. 0 servidor deve solicitar imediatamente o 
cancelamento do horario especial, quando cessarem os motivos de sua 
concessao, sob pena de abertura de sindicancia, nos termos da 
legislacao vigente. 

Do Horarto Especial para o Servidor Estudante 

Art. 5°. O horario especial sera concedido ao servidor estudante 
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mediante cornpensacao, desde que comprovada a incompatibilidade 
entre o horario escolar e o horario de trabalho no Municipio, sem 
prejuizo do exercicio do cargo. 

Paragrafo unico: A compensacao de que trata o caput devera ocorrer 
ate o mes subsequente ao da ocorrencia e nao podera ultrapassar, em 
cada dia de compensacao, mais que duas horas alem dajornada diaria 
do servidor. 

Art. 6°. Serao beneficiados pelo horario especial os servidores 
estudantes do ensino media e superior. 

§ 1° 0 servidor matriculado em mais de um curso concomitantemente 
devera optar par um deles, para fins de concessao de horario especial. 

§ 2° 0 servidor autorizado a se ausentar do service para exames e 
provas devera apresentar comprovacao oficial do estabelecimento de 
ensino da realizacao destes. 

Do Horarfo Especial para o Servidor com Deficiencia ou para Aquele 
que Tenha Conjuge, Companheiro, Filho ou Dependente com 
Deficiencia 

Art. 7°. A concessao de horario especial ao servidor visa promover a 
acessibilidade e a equidade, bem coma a tender as necessidades 
decorrente de sua condicao ou de seu c6njuge, companheiro, filho ou 
dependente com deficiencia, 

Art. 8°. A reducao da jornada de trabalho contempla, caso necessario, 
o periodo despendido em tratamentos relacionados a deficiencia que 
enseje a concessao, os quais deverao ser realizados fora do horario de 
trabalho. 

Art. 9°. Para a concessao do horario especial ao servidor com deficiencia 
ou aquele que tenha c6njuge, companheiro, filho ou dependente com 

. eficiencia, sera realizada pericia par junta medica oficial do Municipio 
e Farias Brito e avaliacao biopsicossocial par equipe multiprofissional 
interdisciplinar, formada par servidores do Municipio de Farias Brito. 
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§ 1 ° Nas hip6teses descritas no caput, poderao ser solicitados exames 
complementares e laudos de profissionais da area de saude que fazem 
a ten dim en tos especializados. 

§ 2° 0 nao comparecimento do servidor a pericia da junta medica e a 
avaliacao biopsicossocial sem justificativa par duas convocacoes 
consecutivas acarretara o arquivamento do processo. 

Art. 10. A concessao de horario especial ao servidor que tenha 
dependente com deficiencia devera atentar para: 

I - necessidade indispensavel da assistencia direta do servidor ao 
dependente com deficiencia, quando nao puder ser prestada 
simultaneamente ao cumprimento integral dajornada de trabalho; 

II - cornprovacao da necessidade de reabilitacao do dependente com 
deficiencia, desde que indispensavel a presenca do servidor na 
reabilitacao e incompativel com o horario ou modalidade de trabalho. 

Paragrafo unico. Para os fins deste artigo, serao considerados coma 
reabilitacao apenas os tratamentos de saude reconhecidos pela 
comunidade cientifica e de eficacia comprovada. 

Art. 11. A equipe dajunta medica oficial ea da avaliacao biopsicossocial 
emitirao laudo pericial que fundamentara a decisao do Secretario de 
Administracao e Financas. 

Art. 12. As constatacoes do exame pericial e da avaliacao 
biopsicossocial devem ser registradas em laudo pericial e canter, no 
minima, o seguinte: 

I - se o periciado e considerado pessoa com deficiencia de acordo com 
a legislacao em vigor; 

I - se o servidor faz jus ao horario especial e, no caso de reducao da 
j rnada, qual e a carga horaria diaria recomendada ou necessaria para 

sistencia direta do servidor ao dependente com deficiencia; 



GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
GABINETE DO PREFEITO 

III - se o servidor pode eventualmente fazer banco de horas e/ou hara 
extraordinaria e, sendo afirmativa a resposta, o quantum permitido na 
jornada diaria, semanal e mensal; 

IV - qual deve ser a periodicidade do reexame das condicoes que 
ensejaram a concessao do horario especial. 

§ 1 ° A reducao da carga horaria, de acordo com a necessidade do 
periciado, podera ser consecutiva, intercalada, alternada ou escalonada 
e observara os seguintes parametros: 

I - deficiencia leve: uma hara; 

II - deficiencia moderada: duas horas; 

III - deficiencia grave: ate tres horas. 

§ 2° A periodicidade a que se refere o inciso IV nao podera ultrapassar 
08 meses. 

Art. 13. A criteria da Administracao, o servidor pode ser convocado, a 
qualquer tempo, para reavaliacao das condicoes que ensejarem a 
concessao do horario especial. 

Paragrafo iinico. 0 nao comparecimento do servidor a reavaliacao 
medica pericial e a biopsicossocial sem justificativa par duas vezes 
consecutivas acarretara a suspensao do horario especial ou o 
arquivamento do processo, conforme o caso. 

Art. 14. Se, devido a reducao da capacidade laborativa, o servidor com 
deficiencia necessitar de uma reducao da jornada de trabalho superior 
a tres horas diarias, a junta medica e a de avaliacao biopsicossocial 
analisarao a possibilidade de concessao de licenca para tratamento da 
saude, de readaptacao do servidor em outro cargo ou de sua 

osentadoria par invalidez, conforme o caso. 

t. 15. 0 horario especial tera vigencia a partir da decisao do 
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secretario de Administracao e Financas, retroagindo seus efeitos, 
contudo, a data do laudo pericial. 

Paragrafo unico: As horas trabalhadas pelo servidor que excederem a 
jornada diaria estabelecida pelo laudo pericial durante o periodo 
compreendido entre a emissao do laudo e a concessao do horario 
especial serao lancadas no sistema de controle de frequencia para 
posterior com pensacao. 

Das Disposi�oes Finais 

Art. 16. A Secretaria de Administracao e Financas deve informar o 
servidor, quando do deferimento da concessao do horario especial de 
que trata esta instrucao normativa. 

Art. 17. Este Decreto entrara em vigor, na data de sua publicacao, 
revogando-se as disposicoes em contrario, 

PUBLIQUE - SE 

PA<;O OLEGARIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO 
PREFEITO, EM 05 DE MAIO DE 2022. 

O AUSTRAGEZIO SALES 
Prefeito Municipal 

Rua: Jose Alves Pimentel N° 87, Centro - CEP: 63185 - 000,Farias Brito, Csara. 
Fane: 88 3544 - 1213 I Email: gabinete@fariasbrito.ce.gov.br 


