
 

Horário especial de trabalho para servidor (ou com familiar) portador de 
deficiência (art. 98, § 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90) 

 
 

DEFINIÇÃO 
 
Ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, 
será concedido horário especial, independentemente de compensação de horário. 

Ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, quando 
comprovada a necessidade por junta médica oficial, será concedido horário especial, 
independentemente de compensação de horário (com fundamento na Lei nº. 13.370/2016). 

 
PROCEDIMENTOS 

 

O(a) servidor(a) deverá realizar a abertura de processo na Divisão de Protocolo, apresentando 
requerimento devidamente preenchido e assinado anexando laudo médico original. 

 
FLUXO DO PROCESSO 

 

Passo Responsável Procedimento 

1 Servidor(a) Abertura de processo na Divisão de Protocolo 

2 PROGEP/DAS Emissão de Laudo Pericial 

3 PROGEP/CPOSS Análise e encaminhamento à chefia imediata 

4 UNIDADE DE LOTAÇÃO Análise e manifestação 

5 PROGEP/CPOSS/DAS Emissão de parecer quanto à nova jornada de trabalho 

6 PROGEP/SECRETARIA Emissão de portaria 

7 Reitoria Assinatura da portaria 

8 PROGEP/DIGEP Emissão de despacho para ciência da unidade de lotação do requerente 

9 PROGEP/DIGEP/CFP Registro Siape 

10 PROGEP/DIGEP/CCR Registros na ficha funcional 

11 PROGEP/ARQUIVO Arquivar na pasta funcional 

 
 
FUNDAMENTO LEGAL 

 

1. Art. 98, § 3º da Lei nº 8.112, de 11/12/90, com a redação acrescida pela Lei nº 9.527, de 10/12/97. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm 

2. Lei nº 13.370, de 12 de Dezembro de 2016.  Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2016/Lei/L13370.htm#art1 

3. Nota Técnica nº. 12468-2016 (Questionamentos sobre concessão do horário especial nos termos do § 2º do art. 98 da 
Lei nº 8.112, de 1990, para pessoa com deficiência (empregado público). Disponível 
em: https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=13319 

4. Ofício Circular nº. 58/2017-MP, de 21 de Fevereiro de 2017. Disponível 
em: https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=13214 

5. Nota Técnica nº. 6218/2017-MP (Carga horária a que devem ser submetidos os servidores com deficiência, com 
horário especial determinado por junta médica, designados para o exercício de cargo comissionado ou função de 
confiança). Disponível 
em: https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=13386 

 


