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LEI Nº 1.519, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 
 Assegura direitos a servidor cujos filhos sejam 

portadores de deficiência e dá outras 
providências. 

       O Prefeito Municipal. 
        Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º Os servidores municipais da administração direta, inclusive os empregados, que 
possuam filho dependente, portador de deficiência congênita ou adquirida, com qualquer idade, terão sua 
carga horária semanal reduzida em cinquenta por cento (50%), desde que atendidos os requisitos do art. 
2º desta Lei. 
 § 1º O benefício de redução da carga horária, de que trata este artigo, destina-se ao 
acompanhamento do filho natural ou adotivo, no seu tratamento ou atendimento de suas necessidades 
básicas diárias. 
 § 2º No caso de ambos os cônjuges serem servidores municipais e enquadrados nas 
disposições desta Lei, a somente um deles será autorizada a redução da carga horária prevista para o 
acompanhamento de que trata esta Lei, de sua livre escolha. 
 § 3º O benefício poderá ser contínuo, alternado ou escalonado, conforme a necessidade e de 
acordo com a prescrição médica do programa de tratamento do deficiente. 
 Art. 2º Para fazer jus à redução da carga horária de que trata esta Lei, o interessado deverá 
protocolar requerimento, instruído com os seguintes documentos:  
 I - Cópia da certidão de nascimento, ou termo de adoção, conforme o caso; 
 II – Laudo de avaliação pericial de especialista na área da deficiência de que a pessoa é 
portadora, original e sem rasuras, informando o CID – Código Internacional da Doença, e se possível, 
descrevendo a dependência em relação ao servidor, bem como prescrição do tratamento a que a mesma 
necessita ser submetida; 
 Parágrafo único. O requerimento será encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social para fundamentar o pedido com laudo conclusivo, emitido por médico (a) oficial e, 
ainda, relatório social de verificação da real necessidade da redução, especialmente quanto à ausência de 
outros familiares que possam desenvolver os cuidados necessários.  
 Art. 3º O benefício da redução da carga horária previsto nesta Lei será considerado como 
normal e de efetivo exercício do cargo ou emprego público, para todos os efeitos legais. 
 Art. 4º O servidor ocupante de dois cargos ou empregos públicos constitucionalmente 
acumuláveis somente poderá obter a redução da carga horária em apenas um dos vínculos.  
 Art. 5º O benefício de que trata esta Lei será concedido inicialmente pelo prazo de até doze 
(12) meses, podendo ser renovado por igual período, observado o disposto no art. 2º e seu parágrafo. 
 Parágrafo único. Tratando-se de deficiência irreversível, que necessite de acompanhamento e 
tratamento continuado, o servidor fará, na época da renovação, apenas a comunicação formal ao Setor de 
Pessoal para registro e demais providências, prorrogando-se automaticamente o benefício. 
 Art. 6º Encaminhado o requerimento inicial ou a solicitação de prorrogação, a Administração 
terá o prazo de 15 dias, para com base na documentação apresentada, deferir ou indeferir a solicitação.  
 Paragrafo único. O benefício da redução da carga horária somente começa a vigorar, após os 
trâmites legais e formalização por meio de Portaria.  



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 

 

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
 Fone: (55) 3338-1018 Secretaria de Administração (55) 3338-1022 Gabinete do Prefeito 

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: administra@novaramada.rs.gov.br 

 Art. 7º Não será concedido horário especial quando a deficiência prescindir de tratamento ou 
acompanhamento, conforme recomendação no laudo pericial e relatório social.  
 Art. 8º Desaparecendo o motivo que deu causa à concessão do benefício, o servidor deverá 
comunicar o fato ao órgão a que estiver vinculado, cancelando a formalização, e retornar imediatamente 
à jornada normal de trabalho.  
 Parágrafo único. O descumprimento do previsto no caput deste artigo, salvo motivo de força 
maior devidamente comprovado, configurará falta funcional, a ser apurada na forma da Lei.  
 Art. 9º Fica vedada a realização de serviço extraordinário e sobre aviso pelo servidor que 
tiver a sua carga horária reduzida na forma da presente Lei.  
 Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei no que couber, 
através de Decreto Executivo. 
       Art.11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.     
         Nova Ramada/RS, 30 de Novembro de 2018.     
                                   

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se.                                                                    
                                                                                                                                                                                           

Marinez de Lima Rubert                                                                 
           Secretária Municipal de Administração 
 
 


