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Lei n.° 1.101, de 17 de outubro de 2001.

Concede a mãe de filho deficiente ou 
portador de doença crónica, a redução 
de 30% de sua carga horária de 
trabalho e de outras providências.

0  PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, Faço saber que 
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o - As pessoas portadoras de deficiência que estejam em 
atendimento especializado na escola, em programas de capacitação laborai, 
em tratamento continuado e incapacitado para o trabalho, ficam suas mães 
beneficiadas com 30% de redução da sua carga horária sendo esta, funcionaria 
pública municipal ou contratada pelo Município.

§ 1o - O direito estabelecido no caput deste artigo estende-se 
aos filhos com doenças crónicas com patologia invaíidante que se encontrem 
em tratamento continuado, de frequência diária ou semanal.

§ 2o - Os beneficiários da redução estabelecida por esta Lei, 
deverão ser identificados através de atestado, expedido peia Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2o - Para efeito desta Lei é considerada pessoa portadora 
de deficiência e portadora de doença crónica, com patologia invaíidante, as que 
se enquadrarem nas seguintes categorias:

1 - Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou 
mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob forma de paraplegia, paraparesia. monoparesia, 
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 
amputação ou ausência de membro e paralisia celebra!;

il - Deficiência auditiva - perda parcial ou total das 
possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte:

a) de 25 a 40 decibéis (db) - surdez leve;
b) de 41 a 55 db - surdez moderada;
c) de 56 a 70 db - surdez acentuada;
d) de 71 a 90 db - surdez severa;
e) acima de 91 db - surdez profunda; e
f) anacusia;



IV  - Deficiência mental - funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidade adaptativas, tais 
como:

a) comunicação;
b) cuidado especial;
c) habilidade social;
d) utilidade social;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;

V  - Portadores de doença crónica invalidante - patologia que 
por seu nível de comprometimento tenha acarretado sequelas que ensejam 
necessidade de tratamento continuado, de frequência diária ou semanal.

Art. 3o - O direito estabelecido nos artigos 1o e 2o desta Lei fica 
condicionado a cadastro prévio, mantido pela Secretaria Municipal de Saúde, 
órgão responsável pela liberação funcional, digo 30% da redução carga 
horária, informando à Secretaria de origem do funcionário para providencia.

I - As pessoas com deficiência deverão apresentar, no ato do 
cadastramento, a seguinte documentação:

a) - Atestado fornecido por médico especialista vinculado ao 
Sistema Único de Saúde - SUS, com diagnóstico do paciente, contendo tipo de 
deficiência ou de doença crónica com patologia invalidante, de conformidade 
com o estabelecido no Código Internacional de Doenças - CID, versão 10, 
tratamento a que deve ser submetido com previsão de duração e avaliação de 
necessidade de acompanhante;

b) - Certidão de nascimento, comprobatória de que seja filho
do funcionário;

e) - CPF/MF (Cadastro de Pessoa Física do Ministério da 
Fazenda Nacional);

d) - Comprovante de residência, que o filho resida no mesmo
endereço;

e) - A  mãe ser funcionaria pública do Município ou contratada;
f) - Contracheque de pagamento ou documento expedido 

pelo empregador;
g) - Carne de contribuição para o INSS;
h) - Extrato de pagamento do benefício ou declaração 

fornecida pelo INSS ou outro regime de previdência social público ou privado;
§ 1o - Os portadores de doença crónica com patologia 

invalidante deverão apresentar a mesma documentação relacionada nos 
incisos anteriores, executando-se as hipóteses previstas na parte finai do inciso 
1 , Kb”, bem assim o disposto no inciso 1, “g” do mesmo artigo, sendo 
necessário apenas que a assistente social da instituição a que esteja vinculado

Hl * Deficiência visual - acuidade de visual igual ou menor que
20/200 no melhor olho, após a melhor correção, ou campo inferior a  20 (tabela
de Snellen), ou ocorrência simultânea de am bas as  situações;



o doente seja registrada no Conselho Regional de Serviço Social.
§ 2o - Se houver a comprovação de renda pelo portador de 

deficiência e doente crónico com patologia invalidante que exerçam atividade 
informal se fará com apresentação de declaração firmada, sob as penas da lei, 
onde seja indicada a atividade explorada, local onde se encontre instalado e 
renda mensal média auferida será excluído desta Lei.

§ 3o - Os doentes crónicos com patologia invalidante e as 
pessoas portadoras de deficiência, incapacitadas para o trabalho, além de 
apresentarem a documentação referida nos incisos anteriores, serão 
submetidos a exame pela Junta Médica do Município.

Art. 4o - O cadastro e a entrega da declaração deverão ser 
realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo delegar a realização 
deste serviço a outra entidade competente.

Art. 5o - A Secretaria Municipal de Saúde, solicitará 
informações, a cada. 12 (doze) meses, das instituições ou órgãos a que 
estejam vinculados as funcionárias com filhos portadores de deficiência e 
doentes crónicos com patologia invalidante, de forma a manter cadastro 
atualizado sobre a situação real em que se encontrem os beneficiários da 
presente Lei, podendo alertar aos que estejam ausentes da possibilidade da 
cassação.

Art. 6o - O beneficio será indeferido, caso o requerente não 
atenda às exigências contidas nesta lei.

Parágrafo Único - No caso de indeferimento, caberá recurso 
para o Secretário Municipal de Saúde, no prazo de quinze dias, a contar 
recebimento da comunicação pelo requerente.

Art. 7o - A presente lei entrará em vigor na data da sua
publicação.

Parnamirim 17 de outubro de 2001.


