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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR N' 019 DE 24 JULHO DE 2008

Altera as redações do art. 94, 96, 97 e revoga o art. 95 da Lei

Complementar Municipal n° 001 de 24 de janeiro de 2O02 e amplia a

Licença Maternidade e a Licença Paternidade.

O Prefeito do Município de Floresta do Araguaia: faço saber que a Câmara

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. O "caput" do art. 94 e seus §S 1° e 3° da Lei Complementar Municipal n°.

001 de 24 de janeiro de 2002, passam a vigorar com as redações abaixo indicadas,

acrescentando-se ao artigo os §§ 4°, 5° e 6°:

"Art. 94. As Servidoras Públicas têm direito à Licença Maternidade de cento e

oitenta (180) dias consecutivos, mediante inspeção médica, sem prejuízo da

remuneração.

§ 1°. Salvo prescrição médica em contrário, a Licença será concedida a partir do

oitavo (8°) mês de gestação.

(...)

§ 3°. No caso de natimorto, decorridos trinta (30) dias do evento, a Servidora

será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.

§4°. No caso de aborto atestado por médico oficial, a Servidora terá direito a

trinta (30) dias de repouso remunerado.

§ 5°. Durante a Licença Maternidade, a Servidora não poderá exercer qualquer

atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização

similar.

§ 6°. Em caso de descumprimento do disposto no parágrafo anterior, a Servidora

Pública perderá o direito à Licença, bem como, à respectiva remuneração".

Art. 2°. Fica derrogado o art. 95 da Lei Complementar Municipal n°. 001 de 24 de

janeiro de 2002, renumerando-se os artigos subsequentes.

Art. 3°. O art. 96 da Lei Complementar Municipal n°. 001 de 24 de janeiro de

2002, passa a vigorar com a redação abaixo indicada, acrescentando-se a ele as alíneas

"a", "b", "c" e "d" e os §§ 1° e 2°:

"Art. 96. A Licença Maternidade será concedida também à Servidora Pública que

adotar uma criança ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção, respeitando os

seguintes períodos em conformidade com a idade da criança:
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a) se a criança tiver até dois (02) meses de idade, cento e oitenta (180) dias;

b) de dois (02) meses a um (01) ano de idade, cento e vinte (120) dias;

c) de um (01) ano a quatro (04) anos de idade, sessenta (60) dias;

d) de quatro (O4) anos a oito (08) anos de idade, trinta (30) dias.

§ 1°. A Servidora deve observar as exigências constantes dos §§ 4° e 5° do art.

94.

§ 2°. As crianças já matriculadas em Escola de Ensino Fundamental não devem

interromper a frequência".

Art. 4°. O art. 97 da Lei Complementar Municipal n° 001 de 24 de janeiro de

2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 97. A Licença Paternidade será de quinze (15) dias, contados a partir da

data de nascimento, da adoção ou da obtenção de guarda judicial de crianças, sejam

elas recém-nascidas ou de até oito (08) anos de idade".

Art. 5°. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações

orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Flp-r€sfã~~ih3^Araguaia/PA, em 24 de julho de 2008.

fbino dos Santos

Prefeito Municipal
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