
 

LEI MUNICIPAL Nº 766/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022 

 

"REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 
TRABALHO PARA FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL COM FILHO(A) PORTADOR(A) 
DE TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA, E SUAS ABRANGÊNCIAS) E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

 

 
   ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS, Prefeita Constitucional do 
Município de Juazeirinho, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1° - O(a) Funcionário(a) Público(a) com filho(a) portador(a) de TEA - transtorno 
do espectro autista e suas abrangências, terá o direito a redução da carga horária de 
trabalho de no mínimo 20% e no máximo 50%, sem que haja prejuízo salarial e/ou 
compensação de horas; 
 
Art. 2° - O funcionário(a) para adquirir a redução na carga horaria de trabalho terá 
que, através de laudo médico, comprovar que o filho(a) é portador(a) de TEA - 
transtorno do espectro autista e suas abrangências; 
 
Art. 3° - A porcentagem da redução na carga horária de trabalho de pais com filhos 
portadores de TEA, entre 20% e 50%, dar-se-á de acordo com o quadro de 
comprometimento do portador, mediante diagnóstico destacado em laudo, emitido por 
profissional ou equipe multiprofissional, que determinará a necessidade de 
acompanhamento. A redução de carga horária, de que trata este artigo, permitirá que 
o(a) funcionário(a) público, tenha todos os dias, mais tempo para dedicar-se a 
assistência ao filho portador de TEA, sendo portanto, garantido redução de carga 
horária diariamente. 
 
Parágrafo único: Não será permitida, negociação, para acumular horas de trabalho 
e descontar no montante as horas de redução. Tal redução será diariamente. Esse 
direito cessará em caso de parecer clinico que ateste a não necessidade e / ou óbito 
do portador. 
 
Art. 4° - Só será dado o direito aos funcionários que moram e são cuidadores do 
Portador(a) de TEA, mediante comprovação através de visita domiciliar por parte do 
CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social; 
 



 

 
PROJETO DE LEI: Nº 020/2022, de 19 de abril de 2022 
AUTORIA: Vereador Leonardo Freire de Medeiros 

 

Art. 5° - A referida lei tem por base a lei 8.112/90 artigo 98, parágrafo 3º, que possibilita 
a redução de carga horária da jornada de trabalho para pais de autistas servidores 
público federais, bem como a lei 13.370/2016 (não há mais a necessidade 
compensação de carga horária de trabalho e muito menos descontos salariais para 
pais de autistas, ou seja, não muda nada no seu salário); 
 
Art. 6° - Para adquirir o referido benefício, o funcionário deverá se dirigir ao setor de 
RH do município, munido de REQUERIMENTO, XEROX DE DOCUMENTOS 
PESSOAIS, DOCUMENTOS DO PORTADOR DE TEA - transtorno do espectro 
autista e suas abrangências, e do LAUDO MÉDICO; 
 
Art. 7°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  

 
 
 

ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS 
Prefeita Constitucional 

 


