
 
 
 
 

 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ  

CGC/MF - 76.235.761/0001-94 - Rua Mauro Cardoso de 

Oliveira, 190 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA  

 

 

DOS FATOS: 

 

A requerente alega que sua mãe, a Senhora Pedra de Assis Duarte, contando com 72 (setenta e 

dois) anos de idade, cadeirante, tem necessidades e não há ninguém que possa auxilia-la se 

não for à própria requerente. 

Para tanto, a mesma requereu a redução da carga horária de trabalho, a saber: no período 

matutino: 2ª 4ª e 5ª feiras e, no período vespertino às 3ª e 6ª feiras, tudo em conformidade 

com a Lei n.° 10.741 de 01/10/2003 – Art. 3° e 4° (Estatuto do Idoso), Lei 13.146 de 

06/07/2015 – Art. 8° (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei Municipal n.° 1.170 de 

26/10/93 – Art. 54 (Estatuto do Servidor Municipal de Andirá-PR) e, Emenda a Lei Orgânica 

Municipal n.° 016 de 12/11/2015 – Art. 82-B 

Por fim, juntou Laudos e documentação comprobatória. 

Esta é a síntese do necessário 

DO DIREITO: 

Assiste razão a servidora quando requer a redução de sua carga horária para atender as 

necessidades básicas de sua mãe, vejamos: 

    

A Lei n.° 10.741 de 01/10/2003, que trata do Estatuto do Idoso estabelece que: 

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. 

(...) 
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Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, 

discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus 

direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 

(...) 

 

Corroborando com a Lei Federal que trata do Estatuto do idoso, temos a Lei n.° 13.146 de 

06/07/2015, 

 

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com 

deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à 

habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, 

à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao 

desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços 

científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência 

familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, 

social e econômico. 

 

Em que pese o direito da requerente de ter a sua jornada de trabalho reduzida, a Lei Municipal 

n.° 1.170 de 26/10/1993, em seu Art. 54 reza que: 

 

Art. 54 - A jornada de trabalho pode ser reduzida até a metade com 

proporcional redução da remuneração, sempre que esta for necessário, em 

caso de servidor estudante e de outras situações especiais. 
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Por fim, a Emenda à Lei Orgânica Municipal n.° 016, de 12/11/2015, Art. 82-B estabelece 

que: 

 

Art. 82-B. Sem prejuízo dos vencimentos, fica assegurado ao servidor público 

municipal da Administração Direta, das Autarquias, e do Fundo de 

Previdência, que tenha cônjuge, companheiro ou companheira, filho ou 

dependente, com deficiência, redução de jornada de até 02 (duas) a 04 

(quatro) horas diárias, desde que observados os seguintes requisitos: 

(...) 

 

DECISÃO:  

Diante de tais argumentações e tudo que consta no requerimento e documentos 

comprobatórios, em especial as legislações vigentes, é a presente para deferir o petitório retro, 

reduzindo-se a carga horária de trabalho da servidora Deisi de Assis Duarte, no período 

matutino: 2ª 4ª e 5ª feiras e, no período vespertino às 3ª e 6ª feiras, sem prejuízo dos 

vencimentos, conforme dispõe Emenda a Lei Orgânica Municipal n.° 016, de 12/11/2015. Por 

ser medida de Justiça!   

Dê-se ciência do decidido ao Departamento de Recursos Humanos e a Servidora Deise de 

Assis Duarte. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Cumpra-se. 

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, 76° da Emancipação Política. 

Andirá, 03 de julho de 2019. 

Ione Elisabeth Alves Abib 

Prefeita Municipal   


