
Ofício nº 003/2016 Giruá, 20 de janeiro de 2016.
SMAD/JRS

Senhora Presidente:
                                                                                                         

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em  que  vimos  encaminhar  para
apreciação e deliberação em Regime de Urgência o Projeto de Lei nº 004/2016, que “Altera a ementa e
demais dispositivos da Lei Municipal nº 4169/09 e dá outras providências.”

Solicitamos a apreciação de Vossa Excelência e Dignos Pares o incluso projeto de lei, que altera a
Lei Municipal nº 4169/09 que dispõe sobre o Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante,
visando incluir a concessão de Licença Paternidade ao servidor público municipal.

O  presente  projeto,  tem  como  objetivo  promover  melhor  amparo  a  criança  recém-chegada  ao
convívio familiar. O amparo dos dois pontos de segurança, mãe e pai, são fundamentais ao início de vida do
ser tão vulnerável a todas condições externas. 

Por fim, consideramos o período de licença paternidade de primordial importância para adequação
de toda família.
 

Sem mais, e nos colocando a disposição para eventuais esclarecimentos, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidenta do Poder Legislativo
Giruá/RS
 

Viva a Vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 004/2016     DE 20 DE JANEIRO DE 2016.

Altera  a  ementa  e  demais  dispositivos  da  Lei
Municipal nº 4169/09 e dá outras providências. 

Art. 1º -  Art. 1º. A ementa da Lei Municipal nº 4.310, de 17 de dezembro de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação: 

“Institui o Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante, e define o
prazo para a concessão da Licença Paternidade ao município de Giruá, e dá outras
providências.”     (NR)

Art. 2º. Os dispositivos da Lei Municipal nº 4169/09, abaixo especificados, passam a vigorar
com os seguintes acréscimos e alterações: 

Art.5o - Fica concedida a licença paternidade de 30 (trinta) dias, para os servidores
públicos  municipais,  quando  do  nascimento  ou  adoção  de  filhos  (crianças)  para
acompanhamento e amparo ao menor.

§ 1º -  Serão beneficiados a concessão da licença paternidade, os servidores públicos
municipais titulares de cargos efetivos da Administração Pública Municipal. 

§ 2º -  Para os fins do disposto no caput desse artigo, considera-se criança a pessoa de
até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 8.069, de
13 de julho de 1990.

§  3º  A  concessão  da  licença  está  condicionado  à  apresentação  da  certidão  de
nascimento  do  filho  ou  da  documentação  relativa  ao  equiparado  ou  ao  inválido,
mediante requerimento remetido ao chefe do Poder Executivo.

§ 4º - A concessão da licença será custeada com recurso do Tesouro Municipal.

(NR)

Art. 6º.  As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas pelas Secretarias
onde estiverem lotados os servidores, que fizerem jus ao beneficio.

            (NR)

Art. 3º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ(RS), EM 20 DE JANEIRO DE 2016, 60º ANO
DE EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a Vida sem drogas!


