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LEI MUNICIPALN°. 1.236/09 — DE 11 DE NOVEMBRODE2009
(LEI COMPLEMENTAR- ESTATUTO)

“Da nova redag&o ao “caput” do artigo 128 da Lei Municipal n° 591,
de 25/11/1983 —“Estatuto dos Servidores Municipais e acrescenta os
§s 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° e Paragrafo Unico.”

POLICARPO SANTOS FREIRE, Prefeito Municipal de Nova
Guataporanga, Estado de Sao Paulo, no uso legal de suas atribuicées,etc...

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU;
E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTELEI:

Artigo 1°) - O “caput” do artigo 128 e paragrafos 4°; 5° e 6°, da Lei Municipal n°
591, de 25 de novembro de 1983, passam a vigorar com a seguinte redacao:

“Artigo 128°) — A funcionaria gestante sera concedida, mediante inspecao
médica, licenga de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuizo da
remuneracao,

$1) vccccccsseee
§ 2)...cccceeeeeee
§ 3).eccccccceseeee

§ 4°) - Durante a licenca, cometera falta grave 4 funcionaria que
exercer qualquer atividade remunerada ou mantiver a crianga em creche ou
organizac¢ao similar.

§ 5°) - A vedacdo da manuteneao da crian¢a em creche ou organizacao
similar, de que trata o § 4° deste artigo, nado se aplica ao periodo de 15
(quinze) dias que antecedam ao termofinal da licenga, que se destinara a
adaptagao dacrianga a essa novasituagao.

§ 6°) - A licenga gestante de quetrata este artigo, requerida apds o
parto, sera concedida mediante apresentacao da certidao do Cartério de
Registro Civil e vigoraré a partir do nascimento da crianga.

§ 7°) - A funcionaria que adotar ou obtiver a guarda judicial de crianga
de até 1 (um) ano de idade, serio concedidos 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos de licenga remunerada,para ajustamento do adotado ao novolar.
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§ 8°) - No caso de adogao ou guarda judicial de crianga de | (um) até 7
(sete) aos de idade, o prazo de quetrata este artigo sera de 90 (noventa) dias
consecutivos.

§ 9°) - O periodo de licenga sera considerado deefetivo exercicio para
todososefeitoslegais.

§ 10) - A vedagao da manutencao da crianga em creche ou organizacaosimilar, de que trata 0 § 4° deste artigo, nao se aplica ao periodo de 15(quinze) dias que antecedam ao termofinal da licenga, que se destinard a
adapta¢ao da crianga a essa nova situagao.

§ 11) - As funcionarias abrangidas pelo artigo 1° desta Lei, que na data
de sua publicacdo, estiverem em gozo da respectiva licenga fardo jus ao
acréscimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia subseqiienteao término do periodo anteriormente concedido”,

Paragrafo Unico) — Cabera a autoridade competente adotar as medidas necessarias
ao cumprimentodo disposto neste artigo.

Artigo 2°) - Esta Lei Complementar entrara em vigor na data de sua publicacao,
revogadasas disposicdes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal
Em 11 de Novembro de 2009.
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