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PORTARIA Nº9 DE 6 DE ABRIL DE 2017 

 
“Dispõe sobre horário especial, e 
estabelece outras providências”. 

      
CONSIDERANDO, que a Lei Federal nº 13.146/2015, que dispõe sobre o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, tem como primado assegurar e promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 
pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania; 
    
CONSIDERANDO, que a pessoa com deficiência tem necessidade de receber 
atenção e cuidados diferenciados por parte do Estado (União, Estado Membro, 
Distrito Federal e Município), bem como da família para melhor viabilizar a sua 
convivência e a plena participação social; 
 
CONSIDERANDO, que o Poder Público Municipal tem necessidade de 
regulamentar horário especial para os servidores públicos do seu quadro, que tem 
filho com deficiência, face a situação peculiar no bojo da família que necessita de 
uma atenção direta e constante, para melhor atender seu dependente;  
 
CONSIDERANDO, que a Constituição da República tem como fundamento a 
dignidade da pessoa humana – Art. 1º, inciso III; 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais,    

R E S O L V E: 
 

Art. 1º.Fica estabelecido horário especial, das 7h00 às 13h00 ou das 11h00 
ás17h00, para os Servidores que tem filho com deficiência, que depende 
exclusivamente de seus cuidados. 
 
§ 1º. Para fazer jus ao horário especial que trata o caput desse artigo, o servidor 
deverá comprovar a situação de deficiência de seu filho, com documento hábil 
expedido pelo INSS, diretamente no Departamento de Pessoal; 
 
§ 2º. A Família que possui filho em situação de deficiência e sendo servidores 
casados ou vivendo sob o manto da união estável, cumprirá sua jornada de 
trabalho em horários e turnos diferentes, conforme o caput desse artigo, para que o 
filho receba sempre os cuidados de um ou do outro, ou, ainda, conforme decisão 
familiar, devendo informar previamente a secretaria Municipal de Administração. 
 
Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, 
em 6de abrilde 2017.  
 
 
Jairo Silveira Magalhães 
Prefeito do Município de Guanambi          


