
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2020/2016, de 16 de junho de 2016.

Prorrogação da Licença-Paternidade para os
servidores  da  Câmara  Municipal  de
Formigueiro.

Gildo Benjamin Bortolotto, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber em

cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:       

        

Art.  1º - Fica instituído o Programa de Prorrogação da Licença Paternidade

para os servidores da Câmara Municipal de Formigueiro. 

Art.  2º  A  prorrogação  da  licença-paternidade  será  concedida  ao  servidor

público que requeira o benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a

adoção e terá duração de quinze dias, além dos cinco dias concedidos pela letra “c”,

inciso V do art. 114 da lei nº 1329 de 27 de dezembro de 2005. 

§ 1º A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que

trata a letra “c”, inciso V do art. 114 da lei nº 1329 de 27 de dezembro de 2005. 

§ 2º O disposto nesta Lei é aplicável a quem adotar ou obtiver guarda judicial

para fins de adoção de criança. 

§ 3º Para os fins do disposto no § 2º, considera-se criança a pessoa de até

doze anos de idade incompletos. 

Art.  3º O  beneficiado  pela  prorrogação  da  licença-paternidade  não  poderá

exercer  qualquer  atividade  remunerada  durante  a  prorrogação  da  licença-

paternidade. 

Parágrafo  único.  O  descumprimento  do  disposto  neste  artigo implicará  o

cancelamento  da  prorrogação  da  licença  e  o  registro  da  ausência  como falta  ao

serviço. 

Art. 4º O servidor em gozo de licença-paternidade na data de entrada em vigor

deste Decreto poderá solicitar a prorrogação da licença, desde que requerida até o

último dia da licença ordinária de cinco dias. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro

16 de junho de 2016.     

   Gildo Benjamin Bortolotto
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Niura Mendes de Oliveira

Secretária da Administração 
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Referente ao Projeto de Lei n.º 11/2016 – do Legislativo Municipal                      

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A  Mesa  Diretora  do  Poder  Legislativo  entende  que  esta  medida  é  uma

readaptação de vantagem nos moldes do Decreto nº 8.737/2016. Assim, o servidor

em gozo de licença-paternidade na data de entrada em vigor desta lei poderá solicitar

a prorrogação da licença, desde que requerida até o último dia da licença ordinária de

cinco dias. O prazo de prorrogação será de 15 (quinze) dias. Entretanto este apelo se

faz a pedido de servidores municipais, que não menos importantes que os servidores

da esfera federal, buscam o direito de igualdade. 

Os  trabalhos  relacionados  com  a  maternidade  é  complicado,  mas  os  pais

podem ajudar, e MUITO, não só com os cuidados com o nenê, mas também com a

mãe e a casa. Além de criar e fortalecer seu vínculo com seu filho, dará uma força e

tanto para a nova mãe, que, com certeza, está cansada: amamentar dia e noite e os

cuidados  médicos  tornam-se  tudo  muito  cansativo.  Ela  provavelmente  passa  por

vários  perrengues,  como  não  conseguir  tomar  banho  direito,  não  conseguir  ir  ao

banheiro. Limpar a casa, fazer comida e lavar uma louça tornam-se tarefas épicas.

Parece que os nenês têm um radar: quando a mãe resolve fazer qualquer coisa, eles

o ativam e começam a chamar por ela, não é tarefa fácil. Isso sem contar toda a

pressão que cai sobre o casal: se o nenê está mamando bem, os inconvenientes,

conseguir satisfazer as próprias expectativas e de quem está ao redor. 

Alertamos, conforme orientação técnica do IGAM nº 1489/2016, que  o prazo

para publicação final desta lei seja até 02 de julho deste exercício, conforme óbice

posto ao art. 73, V da Lei nº 9.504, de 1997 (lei das eleições), já que a medida é

considerada readaptação de vantagem.

                Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores,

                    Em 16 de maio de 2016.

               Jusiano Bolzan Schirmann                                      Aci da Silva Cardoso   

                   Presidente                                                                1º Secretário

              Valdair Bortoluzzi Simões                                      Seila Trindade Ferreira 

                           Vice-Presidente                                                             2º Secretário    
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