
PROJETO DE LEI N.º 468/2007

Concede  dispensa  de  parte  da  jornada  de
trabalho  à  servidora  pública  do  Estado  do
Espírito  Santo  que  seja  mãe,  esposa  ou
companheira,  tutora,  curadora  ou  responsável
por pessoa portadora de deficiência, e dá outras
providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art.  1º  -  Fica  assegurada  à  servidora  pública  do  Estado  do  Espírito  Santo  que  seja
mãe,  esposa  ou  companheira,  tutora,  curadora  ou  que  detenha  a  guarda  e
responsabilidade de pessoa portadora de deficiência, a dispensa de parte da jornada de
trabalho, respeitada a execução de, no mínimo, metade da carga horária semanal, sem
prejuízo de remuneração.

Parágrafo  único  -  Compreende-se  como  pessoa  portadora  de  deficiência  aquela  que,
sofre  debilidade  ou  incapacidade  física,  mental  ou  sensorial,  comprovada  por  perícia
médica  realizada  pelo  órgão  estadual  competente  ou  pelo  Instituto  Nacional  da
Previdência Social.

Art.  2º  -  Fica  a  cargo  do  Instituto  de  Previdência  e  Assistência  dos  Servidores  do
Estado do Espírito Santo (IPAJM) elaborar avaliação, plano de tratamento e programas
de  adaptação  para  as  mães  e  responsáveis  pelas  pessoas  portadoras  de  deficiência,
especificando  a  carga  horária  necessária  e  fiscalizando  o  efetivo  tratamento  e/ou  o
acompanhamento aos programas de adaptação mencionados neste artigo.

Art. 3º - As disposições desta lei aplicam-se ao servidor público:

I  – viúvo,  separado judicialmente ou divorciado que tenha sob sua guarda,  tutela  ou
curatela, pessoa portadora de deficiência, desde que comprovada a dependência;

II – que tenha esposa ou companheira portadora de deficiência.

Art. 4º - A dispensa prevista em lei aplica-se aos servidores e funcionários dos Poderes
Executivo  e  Legislativo  inclusive  aqueles  que  possuem  como  carga  horária  20  (vinte)
horas semanais.

Art.  5º  A  dispensa  de  parte  da  jornada  de  trabalho  de  que  trata  esta  lei  perdurará
enquanto, comprovadamente, necessário o tratamento clínico ou terapêutico da pessoa
portadora  de  deficiência,  sendo  esta  submetida  anualmente  a  avaliação  pelo  órgão
estadual competente.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no prazo de sessenta dias.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.



Sala das Sessões, 25 de outubro de 2007.

LUCIANO PEREIRA
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei é explicativo e se justifica por seus fundamentos.

Trata-se  da  criação  de  legislação  que  permitirá  a  servidoras  públicas,  e  em  alguns
casos a servidores, maior dedicação a pessoas portadoras de deficiência, nas condições
especificadas  no  próprio  corpo  de  projeto  de  lei,  o  que  com  certeza  contribuirá  para
melhor e maior afirmação de cidadania.

Objetiva  a  presente  propositura  assegurar  à  pessoa  portadora  de  deficiência  plenas
condições  de  tratamento  clínico  e  terapêutico,  propiciando,  assim,  seu  bem  estar
pessoal, familiar, social e econômico, o que significa, em última instância, respeito ao
direito de habilitação, reabilitação e integração social.   
 
Tal se deve ao fato de os tratamentos clínicos ou terapêuticos de que necessitam, em
geral,  as  pessoas  portadoras  de  deficiência  serem  usualmente  longos  e  exigirem
empenho e solidariedade dos familiares.  
 
A  Assembléia  Geral  da  ONU  aprovou  a  Resolução  XXX/3.447  -  Declarações  dos
Direitos  das  Pessoas  Deficientes,  de  09.12.75  -,  estabelecendo  no  item  8  que  "as
pessoas  deficientes  têm  direito  de  ter  suas  necessidades  especiais  levadas  em
consideração em todos os estágios de planejamento econômico e social".  

Prevê  a  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  competir  à  União,  Estados  e
Municípios legislar concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência (artigo 24, inciso XIV).  



Por  seu  turno,  a  Lei  Federal  nº  7.853/89  estabelece  em seu  artigo  2º  que  "ao  Poder
Público  e  a  seus órgãos  cabe  assegurar  às  pessoas  portadoras  de  deficiência  o  pleno
exercício  de  seus  direitos  básicos,  inclusive  dos  direitos  à  educação,  à  saúde,  ao
trabalho,  ao  lazer,  à  previdência  social,  ao  amparo  à  infância  e  maternidade,  e  de
outros que, decorrentes da Constituição e das Leis, propiciem seu bem-estar pessoal,
social e econômico".  

Daí decorre, desde já, a necessidade de regulamentação especial quanto aos servidores
públicos  estaduais  que  estejam  nas  condições  previstas  no  projeto  de  Lei  ora
apresentado.  Não  se  trata  de  concessão  de  dispensa  pura  e  simples,  mas  de  um
horário  de  trabalho  que  permita  acompanhar  o  tratamento  da  pessoa  portadora  de
deficiência.  
A Constituição Estadual do Espírito Santo, em seu artigo 198, estabelece que "O Poder
Público promoverá o amparo à criança, ao adolescente, ao portador de deficiência e ao
idoso assegurando-lhes, no limite de sua competência, o tratamento determinado pela
Constituição  e  pelas  leis".  Acrescenta  ainda  o  §2º  do  mesmo  dispositivo  legal:  “Fica
assegurado,  na  forma  da  lei,  o  caráter  democrático  na  formulação  e  execução  da
política  e  no  controle  das  ações  dos  órgãos  públicos  encarregados  da  assistência  e
promoção  da  família,  da  criança,  do  adolescente,  do  idoso  e  da  pessoa  portadora  de
deficiência.”  
 
Outros Estados da Federação já aprovaram essa Lei como Paraná1 e Santa Catarina2,
assim como diversos municípios, principalmente da região sul do país3.
 
O Estado do Espírito Santo, aprovando a presente lei, passará a uma postura moderna
e de respeito ao indivíduo portador de deficiência e, como empregador, será exemplo à
iniciativa privada. É exemplo de um tratamento mais humano e garantidor dos direitos
da  pessoa  portadora  de  deficiência  pois,  é  evidente  que  os  genitores,  em  não  tendo
dispensa  legalmente  prevista,  deixam de  dar  todo  o  tratamento  indicado  para  o  filho
portador  de  deficiência  ou,  então,  são  obrigados  a  fazer  a  opção  por  se  retirarem  do
mercado  formal  de  trabalho  que  já  é,  sabe-se,  de  difícil  acesso,  prejudicando  por
conseguinte  todo  o  grupo  familiar  e  inclusive  as  condições  de  vida  do  mesmo  filho
portador de necessidades especiais.

Diante do  exposto,  apresenta-se  o  presente  projeto,  que  é  de  evidente  alcance  social,
razão pela qual solicitamos o apoio dos nobres pares na aprovação da proposta.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2007.

LUCIANO PEREIRA
Deputado Estadual

1 Lei Estadual do Paraná nº 15.000.
2 Lei Estadual de Santa Catarina nº 6.634, de 30.09.85.
3 v.g. Lei Municipal de Curitiba/PR nº 7.303, de 13.03.89.


