
 

Ofício nº 001/2021 

A Sua Excelência 

Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins  

Presidenta do Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

Nesta Capital        

 

Assunto: RESOLUÇÃO Nº 14/2020, de 10 de dezembro de 2020, que dispõe sobre 
procedimentos para concessão de horário especial de trabalho a servidor deficiente ou 
com dependente portador de deficiência e dá outras providências.  

 

Senhora Presidenta,  

Ao verificar o conteúdo da Resolução nº 14/2020, que dispõe sobre 
procedimentos para concessão de horário especial de trabalho a servidor deficiente ou 
com dependente portador de deficiência e dá outras providências, faz-se necessário 
algumas ponderações preliminares; 

 
A RESOLUÇÃO Nº 12/2019 de 08 de Agosto de 2019, que dispõe sobre o 

Regulamento da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no seu Art. 14 
diz que Compete à Divisão de Gestão de Pessoas desenvolver as atividades de 
administração de pessoal, compreendendo assuntos como recrutamento e seleção, 
registros funcionais, estudos e pareceres sobre direitos e deveres do servidor, folha de 
pagamento e seus consectários, treinamento e desenvolvimento, avaliação de 
desempenho, progressão funcional e promoção, aposentadorias, pensões e demais 
assuntos correlatos e também: 

 
§ 3º Compete à Seção de Serviços Integrados de Saúde zelar pelo 

cumprimento do Plano Diretor de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, 
realizando atividades como as relacionadas à saúde ocupacional dos membros e dos 
demais servidores, mediante atendimento ambulatorial, a prestação de assistência e de 
orientação médica e de enfermagem, compreendendo as ações de prevenção de 
doenças, diminuição dos riscos no ambiente de trabalho, recuperação e promoção 
da saúde e qualidade de vida, conforme Plano Diretor de Saúde e Qualidade de 
Vida instituído, pois  bem a pergunta é: 

  
 À Seção de Serviços Integrados à Saúde, subordinada à Secretaria Administrativa 
desta Corte de Contas, a qual tem como umas das competências zelar pela 
recuperação e promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores foi 
convidada ou participou de alguma comissão para discursão e elaboração 
dessa Resolução nº 14/2020 (Dispõe sobre procedimentos para concessão de 
horário especial de trabalho a servidor deficiente ou com dependente portador de 
deficiência e dá outras providências)?  
 



 

Ao se depurar a RESOLUÇÃO Nº 14/2020, no seu artigo que diz Art. 4º A concessão 
de jornada especial de trabalho dar-se-á mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 

§ 3º O servidor cujo cônjuge ou companheiro já perceber benefício com a mesma 
finalidade em órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, 
Estadual ou Municipal ou em entidade privada não terá direito ao benefício;  
 
No seu art. 5º O requerimento inicial do interessado/servidor deverá ser formulado por 
escrito e conter os seguintes dados:  
 
e) Atestado médico que explicite o motivo que enseja a redução da carga horária:  
   
VI – comprovação das terapias/tratamentos realizados pelo servidor e/ou 
dependente com indicação do horário de realização das mesmas e da 
indispensabilidade do acompanhamento do servidor (no caso de dependente 
com deficiência). 
 
 
Art. 6º A junta médica do CIASPI (Centro Integrado de Atenção ao Servidor Público do 
Estado do Piauí) deverá manifestar-se acerca do pedido de concessão do benefício com 
respectivo laudo médico. 
 
Parágrafo único. O laudo descrito no caput deverá conter os itens a seguir, conforme 
formulário a ser disponibilizado pelo TCE/PI: 
 
c) No caso de dependente com deficiência; 
a) comprovar a necessidade da redução de jornada do servidor; 
b) forma de acompanhamento por parte do mesmo, levando em consideração a 
situação fática; 
c)as possibilidades de assistência à pessoa com deficiência; 
d) o papel insubstituível do servidor no acompanhamento do dependente; 
e) além de outras questões que eventualmente devam ser consideradas para concluir 
pela concessão ou não do horário especial, a depender do caso concreto. 
 
d) A junta oficial, ao conceder a redução da jornada de trabalho do servidor, deverá 
atuar com razoabilidade, de modo a garantir o direito ao horário especial do 
servidor, mas sem impedi-lo de desempenhar as atribuições do seu cargo 
efetivo. 
 
Art. 12. O servidor deverá solicitar imediatamente o cancelamento do benefício 
quando cessarem os motivos que ensejarem sua concessão, sob pena de adoção das 
medidas disciplinares cabíveis. 
 
Parágrafo único. Constatado que a situação do servidor não corresponde à 
documentação apresentada, ou que não estão sendo cumpridas as exigências desta 
Resolução, além do cancelamento do benefício, o servidor arcará com a reposição 
estatutária proporcional à jornada especial de trabalho concedida, devidamente 
corrigida, resguardada a ampla defesa. 
 



 

Seção VI – Das disposições gerais, transitórias e finais. 
 
Art. 17. O presente ato normativo, excepcionalmente será tramitado sem a 
análise obrigatória regimental da CRJ, em razão da urgência, necessidade e 
ausência de prejuízos, vez que a composição do Plenário Virtual contempla 
os membros votantes da mencionada comissão. 
 

É cristalino, a inovação na ampliação do caráter restritivo da mal concebida Resolução. 
Conquanto fosse um Decreto Governamental, não teria o condão de ampliar inovando 
uma norma aprovada por um legislador a quem somente a ele por uma norma de igual 
valor poderia modificá-lo, tornando-a, ineficaz, na medida em que tolhe de forma 
unilateral um direito assegurado aos servidores. 

Causa estranheza a aprovação, por um órgão que deve ser referência para todos os 
jurisdicionados no Estado do Piauí, de uma Resolução, que trata de regulamentação de 
direitos de grupo ou segmento de servidores públicos especiais e ou que tenham 
dependentes, que se encontra em situação de vulnerabilidade conforme foi assentado 
na Constituição Cidadã de 88. A aprovação sem discursão ou debate pelos 

setores diretamente interessados (atingidos) dessa Casa e, em razão de 
urgência, necessidade e ausência de prejuízos, sem a 
possibilidade do direito dos servidores de se manifestarem, numa não se 
pode conceber nesses dias vivenciados pela sociedade contemporânea, onde 
se busca sempre o equilíbrio e equacionamento das demandas existentes 
entre os servidores no exercício de suas atividades funcionais e o poder 
público, no interesse da coletividade. A pergunta é: que urgências, 
necessidades e prejuízos seriam esses, que levaram a essa situação.  

A Constituição de 1988 trata de temas envolvendo a pessoa portadora de necessidade 
especial em diversas passagens: proíbe a distinção no tocante a salário e critérios de 
admissão do trabalhador “portador de deficiência” (art. 7º, XXXI); determina que a lei 
deverá reservar percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas “com 
deficiência”, definido os critérios de sua admissão (art. 37, VIII); dispõe que a 
Assistência Social tem por objetivo a habilitação e reabilitação das pessoas “portadoras 
de deficiência” e a promoção de sua integração à vida comunitária (art.203, II); 
estabelece que o Estado deverá criar programas de integração social do adolescente 
portador de deficiência mediante treinamento para o trabalho e a convivência, e a 
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, como a eliminação de preconceitos 
e obstáculos arquitetônicos (art. 227,II); e remete à lei as disposições sobre a 
adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte 
coletivo atualmente existentes, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas com 
deficiência (art. 244). 

Manuel Gonçalves Ferreira Filho (2001) preceitua que a intenção dos constituintes foi 
de tentar impedir que os direitos permaneçam como letra morta, mas sim ganhem 
efetividade. Ensina, ainda, que “a leitura dos vários incisos do art. 5º facilmente 
demonstra a existência de normas definidoras de direitos bastantes em si, ao lado de 
muitas outras normas não bastantes em si”. 



 

Pois bem; 

O DECRETO ESTADUAL DO ESTADO DO PIAUÍ Nº 15.557, DE 12 DE MARÇO DE 2014, 
que regulamenta a concessão de horário especial de trabalho ao servidor civil 
estudante, deficiente ou com dependente portador de deficiência, no seu Art. 3º 
alberga tão-somente que a concessão de horário especial far-se-á mediante 
apresentação do requerimento do interessado à autoridade competente; no 
caso de servidor estudante, documentação comprobatória de matrícula no 
estabelecimento de ensino e do horário das respectivas aulas, 
encaminhando através do titular da unidade; no caso de servidor portador de 
deficiência, laudo de junta médica oficial comprovando a dependência no caso 
de servidor que tenha dependente portador de deficiência, que deverá 
justificar a necessidade do horário especial, estabelecendo a periodicidade e 
a carga horária necessária. 

No TCE, a Resolução 14/2020 traz as condições no art. 5º ao interessado/servidor 
de atestado médico que explicite: 1) o motivo que enseja a redução da carga horária 
2) com comprovação prévia das terapias para tratamentos realizados pelo servidor 
e/ou dependente 3) indicação do horário de realização das mesmas e da 
indispensabilidade do acompanhamento do servidor (no caso de dependente com 
deficiência), que extrapolam o poder regulamentar na medida em que impõe 
de forma, arbitrária no Item 3 (Indicação do horário de realização das 
terapias, condições que extrapolam as condições do perito avaliador), 
situações que acabam por dificultar e/ou restringir  a concessão do 
benefício,  não previstos no Decreto regulamentador 15.557/14 , pois é 
sabido que os horários das clínicas médicas dependem de vagas e da agenda dos 
profissionais que atuam nessas áreas e, quase sempre, os pacientes não têm 
ingerência nessas situações. Ademais, os horários de atendimentos dessas terapias 
correspondentes a esses profissionais de apoio são acertados de comum acordo com a 
família do assistido, não cabendo a perícia entrar nesse mérito, assim, fica patente, o 
caráter restritivo da Resolução, fato que impede o exercício de um direito aprovada 
pelo legislador.  
 
Nessa seara, não se pode admitir a limitação de direito baseado apenas em Resolução 
e desconexa com a realidade do quotidiano, visto que deve se limitar a regulamentar 
direito previsto em lei, não podendo inovar, de forma contrária, ao disposto na norma 
jurídica vigente.  
 
Ora, é sabido que as clínicas médicas de reabilitação, fisioterapia, fonoaudiologia, 
psicologia, terapia ocupacional, nutrição, assistência a ensino especializado, funcionam 
quase sempre com preenchimento de vagas, cadastro de reservas, onde os pacientes 
são acomodados na medida em que vão surgindo vagas e sempre tem alterações nos 
horários de atendimento dado a mudança na agenda dos profissionais, isso é prática 
comum. Os pacientes tem que se acomodarem na  gente dos profissionais e clínicas  
de saúde.  
 
No caso do 5º da citada Resolução, na letra g, ao estabelecer que “no caso de 
dependente portador de deficiência e que esteja matriculado em instituição de ensino, 
o servidor deverá comprovar que o seu regular horário de trabalho não coincide com 
as atividades escolares do dependente, é fragrante a inovação ao Decreto 



 

Estadual Nº 15.557, DE 12 DE MARÇO DE 2014, consoante prescreve o artigo, ao 
exigir apenas que o servidor público efetivo comprove possuir dependente portador de 
deficiência física, sensorial ou mental, comprovada por junta médica oficial, terá carga 
horária reduzida à metade, independentemente de compensação de horário, tão 
somente. Assim, usurpou o direito do servidor prejudicando a possibilidade de 
assistência do dependente e, mais ainda, ao espírito do legislador ao elaborar a norma, 
que foi o de proporcionar a assistência pelos pais ou responsáveis, de maneira que o 
mesmo tivesse dignidade mínima a ser preservada. 
 
Resoluções – são atos administrativos normativos expedidos pelas autoridades do 
Executivo (podem ser pelos presidentes de Tribunais ou de Casas Legislativas) bem 
como por colegiados administrativos no que concerne a matéria de sua competência 
específica. 
 

 Ensina Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo 
brasileiro, Malheiros) que as Resoluções são sempre 
atos inferiores ao regulamento e ao regimento, “não 
podendo invocá-los ou contrariá-los, mas unicamente 
complementá-los e explicá-los” 

 
Chega a ser incompreensível, desproporcional e desarrazoado, nos dias de hoje, 
imaginar que pelo fato de um servidor exercer suas atividades laborais no mesmo 
horário em que seu dependente especial estuda, ao arrepio de tudo que já houve de 
avanços nas políticas assistenciais, integrativas e humanizadoras, visando  ao  amparo 
dessa pessoas especiais, por ser vulneráveis, o/ou a dependente ficar impedido da 
assistência familiar devida.  
 
É importante considerar na educação especial a importância efetiva de atuação dos 
pais ou responsáveis, pois ao reforçar o trabalho do professor garante o crescimento 
individual da criança. Em especial a criança com deficiência mental que precisa que 
sejam estabelecidas parcerias entre os pais, escola e todos os profissionais de apoio 
que acompanham a criança, desta feita, o envolvimento de todos e, em especial, a 
família, no maior tempo possível no acompanhamento e desenvolvimento das 
atividades diárias da criança, é imprescindível para potencializar os resultados de todas 
as terapias de acompanhamento ao assistido, dado a aumentar a autonomia da criança 
e, via de consequência, a garantir uma dignidade mínima dessas pessoas, inclusive, 
muitas vezes, busca-se e alcança até mesmo uma relativa autossuficiência. 

Aos pais, cabem as tarefas de deixar e buscar na escola ou proporcionar meios para 
que isso ocorra; apoiarem presencialmente, muitas vezes na própria escola, o 
desenrolar das rotinas pedagógicas de acordo com Plano Educacional Especializado 
dessas crianças - APE adaptado pela escola, a depender do grau de necessidade do 
dependente; levá-los para as atividades com os demais profissionais de apoio e, não 
raro, dentro do próprio horário escolar, como o acompanhamento de profissionais de 
fonoterapia motora, endocrinologista pediátrico e nutricionista, psicoterativa ABA 
individual, psicopedagogia com Plano Terapêutico Individualizado com treino parental, 
fisioterapeutas etc., sendo necessário o empenho não só dos pais, mais de toda a 
família.   



 

À família, cabe o papel de ensinar valores como: limite, respeito, compromisso com as 
tarefas e deveres e orientar a criança para reconhecer e respeitar a autoridade da 
escola. É necessário conscientizar a comunidade escolar de que toda a criança tem a 
capacidade de aprender, a diferença está no processo que precisa ser especializado de 
acordo com as necessidades educativas especiais da criança, inclusive com 
participação direta, não raro, na escola dos pais ou responsáveis, auxiliando aos 
profissionais. 

Educar é um ato de amor e político que proporciona o crescimento e a independência 
do indivíduo na sociedade que para se estabelecer e viver nela precisa receber de seus 
pais conceitos ao qual esse sistema exige. Isso não é uma tarefa fácil e não existe um 
manual a ser seguido, mas sem essas informações o indivíduo poderá apresentar 
dificuldades para se adequar e se sobressair dessa ou daquela situação, ou problema. 
Os indivíduos nascem com características próprias o que pode resultar em reações 
adversas de acordo com meio ao qual fazem parte e das relações que estabelecem. 

A criança com deficiência mental possui uma condição permanente que precisa de 
alguns ajustes para melhorar seu crescimento.  

Atualmente, sobra pouco tempo para os pais ficarem em casa ou mesmo se dedicarem 
aos filhos — buscar na escola, brincar, acompanhar suas atividades etc. 

Para os pais que têm filhos especiais, então, a tarefa dos cuidados do dia a dia tende a 
se tornar ainda mais desafiadora. 

Além do tempo investido para contornar as limitações naturais da criança, a 
necessidade de acompanhamento contínuo com profissionais da saúde 
muitas vezes requer dedicação integral dos pais. 

Muitos, inclusive, acabam abdicando de suas vidas profissionais para poderem 
se dedicar aos filhos com deficiência. Mas isso nem sempre é necessário, visto 
que existem alguns direitos de pais que têm filhos especiais  previstos por lei, cabendo 
a todos essa efetividade, incluso o poder público. 

Na esfera Federal, além da flexibilidade na carga horária, jornada de trabalho e da 
garantia de licenças, há outro direito garantido a pais de filhos especiais: o auxílio-
creche permanente. Nesse sentido, registre-se que nessa Casa, apesar desse direito 
está esculpido na Constituição Federal, sequer foi implementado para os servidores 
que atendem às condições de idade. 
 
E o ECA, em seu artigo 4º, elenca a prioridade absoluta (BRASIL, 1990): 

“Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

  



 

Neste sentido, Leite & Ferraz (2015, online) dissertam: 
 
Entende-se que a deficiência “(…) decorre da incapacidade de toda a sociedade em se 
organizar adequadamente para ensejar a convivência de pessoas que estão fora dos 
padrões dominantes” (LEITE & FERRAZ, 2015, online). Desta forma, cabe ao Estado 
eliminar tais obstáculos, proporcionando assim a participação destes 
indivíduos na vida em sociedade, que enfrentam ainda do mal da 
invisibilidade, e provocam reações que oscilam entre pena e ojeriza, fruto da 
ignorância, do preconceito. 
 

Do direito à vida e à saúde 
 
O Art. 11 do ECA, a exemplo, estabelece direitos: 
 
§1º A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento 
especializado. 
§2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os 
medicamentos, próteses e outros recursos relativos a tratamento, habilitação e 
reabilitação.  
 

A função de leis e decretos, resoluções, portarias etc. é a de indicar 
rumos e incentivar a criação de políticas públicas que, no caso de crianças 
com deficiência, combatam a notória invisibilidade e exclusão social às quais 
elas ainda são submetidas, não cerceá-las dessas possibilidades por 
quaisquer que sejam os motivos, pois os caminhos, nesses casos, a trilhar, 
são outros, não retirá-las das possibilidades de inclusão social, com as 
garantias mínimas de dignidade a que um ser humano deve receber. 

Em 2013, o IBGE chegou à conclusão que “(…) 6,2% da população brasileira tem 
algum tipo de deficiência”, levando em consideração as deficiências auditiva, visual, 
física e intelectual (VILLELA, 2015, online). População que, consequência de conceitos 
ultrapassados, que veem a deficiência como mero defeito ou imperfeição, ignorando o 
ser humano em sua essência. 
 
Assim, acredita-se que embora leis que garantam os direitos de crianças e 
adolescentes, principalmente daquelas portadoras de necessidades especiais, ainda 
não sejam suficientes, o maior problema, o maior obstáculo que se observa é o 
preconceito, a discriminação. Mas isso, por mais que a lei tente reprimir, é inerente ao 
ser humano, e depende exclusivamente deste mudar. 

  



 

Do exposto, sugere-se que essa Corte de Contas: 
 
1) Reconsidere o art. 5º RESOLUÇÃO Nº 14/2020, alínea VI, de 10 de dezembro 

de 2020, que exige requerimento inicial do interessado/servidor deverá ser 
formulado por escrito e conter os seguintes dados, conforme abaixo, devendo 
o mesmo ser reformulado com a retirada da condição: indicação do 
horário de realização das terapias/tratamentos realizados, até por 
extrapolar a capacidade do médico perito avaliador, dado ao horário e demais 
detalhes do tratamento serem elaborados pelos demais profissionais de apoio 
de acordo com o plano individualizado de cada assistido, a ser ajustado com 
os pais e/ou familiares, isso é patente;       
 

VI – comprovação das terapias/tratamentos 
realizados pelo servidor e/ou dependente 
com indicação do horário de realização das 
mesmas e da indispensabilidade do 
acompanhamento do servidor (no caso de 
dependente com deficiência). 
 

2) Reconsidere o 5º da citada Resolução, letra g;  
 
 “no caso de dependente portador de 
deficiência, que esteja matriculado em 
instituição de ensino, o servidor deverá 
comprovar que o seu regular horário de 
trabalho não coincide com as atividades 
escolares do dependente, numa afronta ao 
Decreto Estadual Nº 15.557, DE 12 DE MARÇO 
DE 2014. 
 

Aqui, a qualquer leigo na área de saúde e ou educação, é cristalino o 
caráter restritivo e excludente do direito do servidor público em gozar o 
benefício em prol do assistido, uma vez que pelo simples fato da criança 
estudar no mesmo horário em que o pai trabalha o servidor ficar excluído 
da possibilidade de gozar do benefício, não se levando em consideração as 
diversas tarefas, diga-se, muitas, imprescindíveis ao sucesso das terapias, 
adicionais e complementares dos pais ou responsáveis no 
acompanhamento do dependente dentro do horário escolar, a revelia do 
que estabelece o Decreto em alusão, no seu parágrafo único do art. 3º, 
que apenas exige o laudo  deverá  justificar a necessidade do horário especial, 

estabelecendo a periodicidade e a carga horária necessária, passando o servidor 
a ter a carga horária reduzida à metade, independentemente de compensação; 

  



 

 

3) Requer, por último, prioridade no andamento processual de acordo 
com o novo Código de Processo Civil, tendo em vista o Art. 1.048; 

4)  E em caso de não aceitação do pleito, que a demanda seja 
submetida ao Plenário dessa Casa.         

 

Atenciosamente. 

Teresina, 15 de janeiro de 2021. 

 

             (Assinatura digital) 

JOSÉ DE JESUS CARDOSO DA CUNHA 

         Presidente da AUD/TCE-PI 
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