
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

 

PARECER Nº 2322/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 079/2019. 

Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Aurélio Nomura, que acresce 
dispositivos à Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1.979 (Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de São Paulo), e dá outras providências. 

De acordo com a propositura e já com as alterações promovidas pelo substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, será acrescida a alínea "a" ao 
artigo 95 da Lei 8,989, de 29 de outubro de 1979, que passará a ter a seguinte redação: 

 

Na justificativa que acompanha a propositura, o autor argumenta que no âmbito federal 
a Lei nº 8.112/90 define que o servidor com deficiência, bem como o servidor que tenha 
cônjuge, filho ou dependentes portador de deficiência física, quando comprovada a 
necessidade por junta médica oficial, será concedido horário especial, independentemente de 
compensação de horário e que a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência prescreve que "em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior 
interesse da criança receberá consideração primordial". 
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A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
LEGALIDADE do projeto, na forma do SUBSTITUTIVO apresentado a fim de alterar o termo 
"servidor portador de deficiência", expressão não mais utilizada, para "servidor com 
deficiência". 

Quando da alteração da Lei Federal 8.112/90, a Universidade Federal do Pará, através 
de sua página eletrônica emitiu um artigo para dar publicidade às novas regras sobre o horário 
reduzido para servidores que têm familiares com deficiência. Abaixo seguem alguns trechos 
(fonte: Universidade Federal do Pará. Conheça a lei que garante horário especial para 
servidores que têm familiares com deficiência. Disponível em: 
<https://www.portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/8203-conheca-a-lei-que-garante-
horario-especial-para-servidores-que-tem-familiares-com-deficiencia>. Publicado em: 
06/04/2018. Consultado em: 11/10/2019): 

Achar um equilíbrio entre o trabalho e a família pode ser desafiador. Para alguém com 
familiar portador de deficiência, achar esse balanço envolve muito mais desafios. Por isso a Lei 
13.370, criada em 2016, garante um horário especial ao servidor público federal com cônjuge, 
filho ou dependente com deficiência. A lei também defende a existência de uma escala 
diferenciada ao servidor portador de deficiência. 

A Lei nº 8.112, que regra os direitos e deveres dos servidores públicos, foi criada em 
1990. No entanto, a constituição só foi adaptada ao trabalhador com deficiência sete anos 
depois, a partir da Lei nº 9.527. Depois, em 2016, com a adesão da Lei 13.370, a legislação 
passou a ir além do servidor portador de deficiência e levou em conta o familiar com deficiência 
no horário de trabalho do funcionário. 

(...) Quando o servidor consegue o benefício, as melhorias vêm em forma de interação 
e presença na família. Denize afirma: "Com a redução da jornada de trabalho, o servidor tem 
maior disponibilidade para realizar os acompanhamentos necessários ao familiar, tais como 
terapias e outros. Com isso, estima-se a melhoria da deficiência e maior integração e 
participação do servidor nesse processo." 

(...) Para Benjamim, que agora aproveita mais o desenvolvimento do filho, a lei 
ultrapassou as barreiras da sua vida particular, também aprimorou o âmbito profissional. "A 
principal contribuição desta lei diz respeito ao fator de qualidade psico-emocional, pois pais de 
crianças com TEA tendem a apresentar certo   transtorno pessoal  em relação a um cotidiano 
de demandas de nosso filho. Assim, por termos este horário especial para acompanharmos 
nossos filhos em muitas situações de caráter pessoal e social, também passamos a ter 
qualidade de vida em âmbito familiar e social. Pais de crianças com TEA precisam estar bem 
em casa para corresponder com qualidade em seu trabalho, sem dúvida!", ressalta. 

Tendo em vista que o projeto de lei pretende trazer para o âmbito municipal o que já é 
praticado no funcionalismo no âmbito federal e, desta forma, melhorar a qualidade de vida dos 
servidores com deficiência, bem como daqueles que possuem familiares com deficiência, 
dando-lhes a oportunidade para que acompanhem o tratamento de seus entes próximos, 
quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública manifesta-se FAVORÁVEL à 
aprovação da propositura, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 27 de novembro de 2019. 

Gilson Barreto - (PSDB) - Presidente 

João Jorge - (PSDB) - Relator 

Alfredinho - (PT) 

André Santos - (REPUBLICANOS) 

Antonio Donato - (PT) 

Janaína Lima - (NOVO) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/11/2019, p. 122 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


