
Senhora Presidenta e demais vereadores.

Honrado em cumprimentá-los, sirvo-me do presente para apresentar

indicação, nos termos do Regimento Interno desta casa de Leis, para que depois

de obedecida as formalidades legais e regimentais em vigor neste legislativo, seja

sugerido ao chefe do Poder Executivo que envie projeto de lei que:

DISPONHA SOBRE A CARGA HORÁRIA PARA SERVIDORES

PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE POSSUEM FILHOS COM DEFICIÊNCIA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação, que ora estamos encaminhando nesta Casa

Legislativa, objetiva a redução da carga horária para servidores públicos

municipais que possuem filhos com deficiência.

Nobres vereadores, o dia-dia das pessoas com deficiência requer

atenção e dedicação mais acentuada por parte de quem é responsável mais

direto por estas pessoas. Há casos e situações em que esta dedicação é

praticamente total e exclusiva, sendo que para a pessoa com deficiência é de

extrema importância a existência de pessoa que possa estar próxima, para

proporcionar ajuda, orientação e convívio.

Assim, estamos propondo a redução da carga horária dos servidores

públicos municipais que possuem filho com deficiência, objetivando que este

servidor possa estar, por mais tempo, junto ao seu filho, proporcionando-lhe

convívio direto e mais contínuo.  ;.€k

Cabe esclarecer que, o Poder Legislativo gostaria de ele próprio ser

autor desde Projeto de Lei.
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1Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,  ao Procurador-Geral da
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Io São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração;
2Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
VI - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
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Contudo, consoante pacífico entendimento das Cortes Superiores,

como referida lei importará em diretrizes e obrigações, de necessária

observação, também para órgãos da Administração, é inconstitucional uma lei

resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos

públicos, matéria afeta ao Chefe do Poder Executivo. Logo a iniciativa é

exclusiva do Chefe do Poder Executivo, ante o princípio da simetria em relação

aos artigos 61,  Io, II, "e"1, e art. 84, VI, "a"2 da Constituição Federal.

Logo, esperamos que os nobres colegas Vereadores aprovem esta

indicação, pois, desta forma, o Poder Legislativo de Moju, num gesto de

humanidade, estará disponibilizado benefício a pessoas que necessitam de mais

tempo para se dedicarem a filhos com deficiência.

Por fim, considerando a importância do tema, segue a presente

Indicação, sendo que, por sugestão, juntamos a mesma minuta de Projeto Lei

que "DISPÕE SOBRE A CARGA HORÁRIA PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

QUE POSSUEM FILHOS COM DEFICIÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres colegas na

aprovação da matéria, na certeza da prudente análise pelo Poder Executivo

Municipal, sempre sensível ao interesse dos munícipes possa atender nossa

solicitação, apresentamos a presente indicação.

Plenário da Câmara Municipal de Moju/PA, 13 de Outubro de 2022.
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ANEXO I - MINUTA DO PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI N/2022

Dispõe sobre a carga horária para servidores

públicos municipais que possuem filhos com

,     deficiência e dá outras providências.

Art. 1o Os servidores públicos do Município de Moju, do Poder Executivo e do Poder

Legislativo, que possuem filho dependente, com deficiência congênita ou adquirida, com

qualquer idade, terão sua carga horária semanal de trabalho reduzida até à metade, nos

termos desta Lei.
1Ò A redução de que trata o caput desta artigo destina-se ao ácompanhamentò ^o filhi,

natural ou adotivo, no seu tratamento e/ou atendimento as suas necessidades básicas

diárias.- .

2o No caso de ambos os cônjuges serem servidores municipais e enquadrados nas

disposições desta Lei, somente um deles terá o direito da redução da carga horária.

3o O afastamento pode ser consecutivo, intercalado, alternado ou escalonado, conforme

necessidade e/ou programa de tratamento pertinente.
Art. 2o O interessado em obter a redução de carga horária, prevista nesta Lei, deverá

encaminhar requerimento ao Prefeito Municipal, pára servidor do Poder Executivo

Municipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores, para servidor do Poder Legislativo.

1o O requerimento deverá ser instruído com cópia da certidão de nascimento ou

adoção, atestado médico ou laudo de que o filho apresenta deficiência, com dependência,

e, se possível, laudo prescritivo do tratamento a que deverá ser submetido ou está sendo

submetido:
2o A autoridade que recepcionar o requerimento, encaminhará o expediente ao setor

competente dos respectivos Poderes, com vistas ao setor responsável pela Perícia

Médica do Município, que emitirá laudo conclusivo sobre o requerimento.

3o Quando não houver órgão de perícia médica no Município de Moju, o laudo de

Perícia Médica poderá ser suprimido por relatório detalhado de dois profissionais

plenamente habilitados.
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Prefeita Municipal de Moju - PA

de 2022.deGABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOJU - PA,

1o Tratando-se de quadro permanente e que necessite de tratamento continuado, o

servidor fará, à época da renovação, apenas a comunicação ao seu órgão para fins de

registro e (providências.
2o Encaminhado o pedido inicial ou a solicitação de prorrogação ou renovação da

autorização, o servidor, automaticamente, gozará deste benefício, passados 15 (quinze)

dias do protocolo do expediente, cabendo à autoridade ou dirigente todas as

responsabilidades, principais e acessórias, para sua implementação.

Art. 4o Os servidores que usarem o benefício, concedido por esta Lei, não sofrerão

quaisquer restrições ou prejuízos para uso de outros benefícios e vantagens previstos aos

servidores públicos do Município de Moju.

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

Moju, 13 de Outubro de 2022;

3o (| ben^pió de que trata esta Lei será concedido pelo prazo de 6 (seis) meses,

podendo séranovado súcessivam^
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