AO:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO
DADOS PESSOAIS
Nome Completo:
RG:

CPF:

Matrícula:

Cargo:

Lotação:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Requer:

HORÁRIO ESPECIAL DE JORNADA DE TRABALHO
LEI COMPLEMENTAR Nº. 239/2022
TÍTULO III
DA JORNADA DE TRABALHO
Capítulo I
Das Regras Gerais da Jornada de Trabalho
Art. 80 Poderá ser concedido horário especial:
I - ao servidor com deficiência, independentemente de compensação de horários, quando comprovar
cumulativamente os seguintes requisitos:
a) necessidade de tratamento continuado, mediante laudo expedido por médico especialista; e
b) impossibilidade de realização do tratamento simultaneamente com o exercício do cargo;
II - ao servidor que tenha cônjuge ou filho com deficiência apontada por laudo de médico especialista na área
com registro no Conselho Regional de Medicina, e comprove:
a) viver as suas expensas e constar do seu assentamento individual;
b) ser indispensável a sua assistência pessoal;
c) não possa ser prestado auxílio necessário simultaneamente com o exercício do cargo requerido, o que
deverá ser reconhecido por decisão fundamentada do respectivo Secretário Municipal ou, na falta deste, pelo Diretor do Departamento de Recursos Humanos, precedido,
sempre que se fizer necessário, de parecer social.
§1º O horário especial compreende a redução de 2 (duas) horas diárias, quando a jornada do cargo público for
de 40 (quarenta) horas semanais, aplicando-se a proporcionalidade quando a carga horária for inferior.
§2º Para fins deste Artigo, considera-se pessoa com deficiência aquela enquadrada nas categorias previstas no
Art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores.
§3º Fica vedado a concessão de horário especial aos servidores ocupantes de Cargo em Comissão ou de
Função Gratificada. Caso opte o Servidor por requerer o horário especial, deverá ser exonerado do Cargo em Comissão ou destituído da Função Gratificada antes do
deferimento do benefício.
§4º Possuindo o servidor mais de um vínculo com o Município, o pedido deverá ser realizado e analisado
individualmente.
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(Assinatura Digital ou Física)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Documentos necessários:
Laudo Médico e/ou atestado médico atualizado.
Declaração escolar do filho.

.

