
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 3606, de 2017 

 

Indica ao Sr. Governador o envio de um projeto 

de lei complementar que estabeleça jornada especial de trabalho 

aos servidores públicos da administração direta e indireta que 

tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer 

natureza sem compensação de horário.  

 

 

Autoria: Deputado Aldo Demarchi 
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INDICAÇÃO Nº 3606, DE 2017 

 

Indico, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do 
Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São 
Paulo que envie a esta Casa um projeto de lei complementar que estabeleça 
jornada especial de trabalho aos servidores públicos da administração direta e 
indireta que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer 
natureza sem compensação de horário.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Decreto Legislativo número 186, do Senado Federal, 
publicado em 9 de julho de 2008, aprovou o texto da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, 
assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. 

Entre outros pontos, o documento da Organização das 
Nações Unidas destaca a preocupação com o respeito ao lar, à família e, 
sobretudo, a quem possui necessidades especiais, garantindo-lhe qualidade de 
vida adequada e proteção social. 

Para que essa norma internacional subscrita pelo Brasil 
seja plenamente adotada, é fundamental que os servidores públicos que 
cuidam de algum dependente nessa condição mereçam tratamento 
diferenciado na jornada de trabalho, o que, infelizmente, não ocorre no âmbito 
do Estado de São Paulo. 

Lacuna semelhante foi preenchida na esfera da União, 
por meio da Lei 13.370, promulgada em 12 de dezembro de 2016 e que alterou 
o parágrafo 3º do artigo 98 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para 
estender o direito à redução de horas trabalhadas ao servidor público federal 
que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza 
sem compensação de horário. 

Nada mais justo, portanto, que o Estado de São Paulo 
adote medida semelhante e reafirme sua condição de ente federativo 
progressista e sintonizado com os avanços na legislação nacional. 

 
Sala das Sessões, em 24/10/2017 

 

a) Aldo Demarchi 

 

 

 


